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Anotace
Cílem bakalářské práce s názvem Specifika psychosociální rehabilitace
klientů se schizofrenií - se zaměřením na pracovní rehabilitaci v chráněných
dílnách organizace Bona, o.p.s. je zjistit, jestli pracovní rehabilitace v
chráněných dílnách této organizace se shoduje s principy moderní
psychosociální rehabilitace.
Autorka shrnuje základní přístupy k léčbě schizofrenie a psychosociální
rehabilitaci lidí s duševní poruchou.
Práce srovnává moderní rehabilitační přístupy a metodiku v organizaci
Bona, o.p.s. a na příkladech z praxe chráněné dílny autorka ukazuje způsob
práce s uţivateli sluţby sociální rehabilitace.
Dále popisuje moţnosti uplatnění klientů s duševní poruchou na trhu práce
a překáţky v rozvoji psychosociální rehabilitace a komunitní péče v České
republice.

Klíčová slova
Psychosociální rehabilitace, duševní poruchy, schizofrenie, chráněné dílny,
zaměstnávání lidí s duševní poruchou, komunitní péče.

Summary
The aim of the Bachelor´s thesis entitled "Specifics of the psychosocial
rehabilitation of users with schizophrenia - focused on vocational rehabilitation
in sheltered workshops in the organisation Bona, o.p.s." is to analyze whether
or not the vocational rehabilitation of this organisation agrees with the
principles
of
modern
psychosocial
rehabilitation.
The author briefly deals with basic approaches to treatment for schizophrenia.
The Thesis compares modern rehabilitation approaches to the methodologies
used within the organisation Bona, o.p.s. and outlines working methods along
with examples of practices that are used in the sheltered workshop.
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The Thesis further describes possibilities for users with mental disorder to
become part of the labour market as well as obstacles to the development of
psychosocial rehabilitation and community care in the Czech Republic.

Keywords
Psychosocial rehabilitation, mental disorder, schizophrenia, sheltered
workshops, employment of people with mental disorder, community care.
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Úvod
V této bakalářské práci se zaměřuji na téma vycházející z mé vlastní
zkušenosti pracovní terapeutky v chráněné dílně pro osoby s duševní poruchou.
Toto zaměstnání mi dovolilo nahlédnout do světa lidí s tímto postiţením, jejich
kaţdodenními starostmi i radostmi a zároveň jsem se stala prostředníkem mezi
"nemocnými" a "zdravými", mezi menšinou a většinou. Zjistila jsem, ţe
problém začlenění lidí s tímto znevýhodněním do společnosti a jejich sociální
rehabilitace je nesmírně sloţitý a komplexní a závisí na mnoha faktorech. Při
hledání literatury na téma sociální rehabilitace se ukázalo, ţe stojí na okraji
zájmu odborníků, přestoţe se k nám inovativní metody dostaly ze zahraničí jiţ
před mnoha lety. O příčinách stagnace v oblasti péče o duševní zdraví se
zmiňuji ve zvláštní kapitole. Lidé s duševními poruchami jsou stále jedou z
nejvíce stigmatizovaných skupin, o které panuje mnoţství mýtů a předsudků
jak v běţné společnosti tak i například mezi pracovníky v pomáhajících
profesích, jak jsem postupem času zjistila při diskuzích s kolegy pracujícími s
jinými cílovými skupinami. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla
napsat práci na toto téma.
Velkou inspirací mi byly odborné přednášky pořádané na Psychiatrické
klinice na Karlově náměstí v Praze, ale nejvíce mě oslovily konference
Komplexní přístup v terapii psychóz pořádané kaţdoročně Českou asociací
pro psychické zdraví. Zde se mají moţnost setkat čeští i zahraniční odborníci
věnující se tématu terapie a rehabilitace lidí s psychotickým onemocněním, ale
také zástupci svépomocných skupin, pacientů, jejich blízkých a veřejnosti a
probíhají zde ţivé diskuze. Zkušenosti zde sdílejí jak odborníci, kteří stáli u
zrodu komplexního přístupu u nás v 60. letech, tak průkopníci nejmodernějších
metod. Právě různorodost názorů a obrovské nadšení a mnoţství přístupů k této
problematice mě motivovalo se intenzivněji věnovat psychosociální
rehabilitaci v teorii i praxi.
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1. Cíl práce
Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jestli se pracovní rehabilitace v
chráněné dílně organizace Bona, o.p.s. se shoduje s principy moderní
psychosociální rehabilitace. Podrobněji se věnuji tomu, jaké jsou nástroje
psychosociální rehabilitace uţivatelů v chráněné dílně s ohledem na cíl sluţby,
tedy opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do společnosti a zkvalitnění
jejich ţivota při zachování důstojných ţivotních podmínek. Cílovou skupinou,
se kterou pracuji ve chráněné dílně jsou dospělí lidé s duševní poruchou, která
významně ovlivnila způsob jejich ţivota a oddělila je od běţného místního
společenství. Sluţba sociální (pracovní) rehabilitace v organizaci Bona, o.p.s.
slouţí k znovunabytí pracovních dovedností osob s duševní poruchou a pomoc
při jejich opětovném začlenění do společnosti1, zabývám se tedy také tím, jaké
vnitřní a vnější podmínky brání lidem s duševní poruchou, se začlenili do
společnosti a aby nalezli zaměstnání ať uţ na volném trhu práce nebo na
chráněném pracovním místě. Podrobně analyzuji, jaké místo zaujímá tato
sluţba v oblasti zaměstnávání lidí s postiţením, v systému sociální a zdravotní
péče a jaké jsou překáţky k poskytování kvalitní komunitní péče u nás.

1.1. Popis metody práce
V této práci vycházím z vlastní práce s uţivateli dané sluţby, ze studia
vnitřních materiálů organizace Bona, o.p.s., z kazuistik uţivatelů této
organizace, ale i z kazuistik, zkušeností a materiálů dalších poskytovatelů tzv.
komunitní péče pro lidi s duševním poruchou2.
S návazností sluţeb komunitní péče, moţnostmi získání práce v chráněné
dílně nebo na volném trhu práce, souvisí i potřeba znát legislativu a
problematiku zaměstnávání lidí s postiţením, kterou také zmíním. Pro
objasnění specifik práce s uţivateli s duševní poruchou vycházím z literatury a
nejmodernějších poznatků o psychoterapii a psychosociální rehabilitaci lidí
s duševní poruchou (zde si všímám hlavně zvláště léčby a terapie psychóz,
které jsou převládající diagnózou mezi uţivateli, o kterých píšu v této práci) a
1

Vnitřní pravidla organizace Bona, o.p.s.
V oblasti komunitních sluţeb v péči o duševní zdraví probíhají pravidelné pracovní
skupiny, kde se rozvíjejí plánují sociální sluţby a řeší se aktuální problematika. Více na
http://www.askos.cz/
2
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dále z literatury na téma sociální práce / sociální poradenství. V práci terapeuta
sociální (pracovní) rehabilitace je tedy třeba orientovat se ve všech těchto
oblastech, proto vyuţívám mnoţství zdrojů, které zde budu citovat. Budu
citovat i kritické názory na současný stav podfinancování oblasti psychiatrické
péče (nedostatečná podpora ze strany státu a měst jak v oblasti zdravotní tak
sociální), protoţe to se odráţí i v samotné práci s uţivateli sluţeb a pokusím se
ukázat, ţe tento stav psychiatrické péče u nás má zásadní vliv na začlenění lidí
s duševním onemocněním do společnosti.
Chráněné dílny organizace Bona poskytují sluţby klientům s duševní
poruchou, z velké části lidem se schizofrenií a schizofrenními poruchami.
Převaha těchto diagnóz mezi klienty Bony je dána historií poskytovaných
sluţeb, kdy při v počátcích poskytování sociálních sluţeb v organizaci
Bona, o.p.s. cílovou skupinou byli pouze klienti se schizofrenií a příbuznými
diagnózami. Po změně kritérií přijímání uţivatelů do sociálních sluţeb se
změnil poměr v zastoupení diagnóz, avšak tato doba je zatím krátká na to, aby
byly zastoupeny ve větší míře jiné skupiny poruch neţ je pouze schizofrenie a
příbuzné diagnózy. Protoţe se v současné době setkávám ve své práci pracovní
terapeutky převáţně s poruchami schizofrenního spektra, a protoţe rozsah této
práce je omezen, budu se v této práci věnovat pouze psychosociální (pracovní)
rehabilitaci těchto uţivatelů. Je zřejmé, ţe míra podpory a péče se liší
individuálně nejen u jednotlivých uţivatelů, ale také z důvodů specifik kaţdé
psychické poruchy, dále dle pohlaví, ţivotní fáze, socioekonomických faktorů,
kulturního prostředí a dalších okolností. Všechna tato hlediska i specifika
terapie a rehabilitace schizofrenie budu v této práci zmiňovat.
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2. Schizofrenie a ostatní psychotické poruchy
2.1. Definice, diagnostika a průběh schizofrenie
Schizofrenie je závaţné duševní onemocnění, které váţně narušuje
schopnost člověka v jeho chování, jednání, pracovním a společenském ţivotě,
při zhoršení jeho kvality. Jedná se o psychózu. Jde o onemocnění se sklonem k
chronicitě.3 Schizofrenie se podle forem dělí na: simplexní, paranoidní,
hebefrenní, katatonní a dále podtypy: nediferencované schizofrenie, reziduální
schizofrenie a postschizofrenní deperese.
Vedle klasické schizofrenie se objevují ještě onemocnění, při kterých se
objevují psychotické příznaky a která postihují primárně náladu. Jedná se o
schizotypní poruchu, akutní přechodné psychotické poruchy. Schizotypní
porucha a akutní přechodná psychotická porucha mohou být počáteční fází
onemocnění, které je později diagnostikováno jako schizofrenie. Prognóza
schizoafektivní poruchy se povaţuje za příznivější neţ schizofrenie. Akutní
přechodná psychotická porucha je charakteristická velmi rychlým počátkem
bez prodromů.
Do skupiny schizofrenií patří také trvalá porucha s bludy a schizotypní
porucha. U trvalé poruchy s bludy se nemusí vyskytovat formální porucha
myšlení ani narušená emotivita, ale dlouhodobý blud můţe zcela ovládnout
pacientovo proţívání i jednání. U schizotypní poruchy se můţe projevovat
sklon k obřadnostem, plané a stereotypní myšlení, nedochází k formování
bludů nebo rozbíhání myšlenek. Pacienti mohou proţívat derealizaci či
depersonalizaci, jsou sociálně staţení, působí chladně a povzneseně, jsou
nejistí, ve střehu a podezřívaví.4
Hlavním příznakem je dezintegrace funkcí já, jejímţ důsledkem je
dezintegrace jáských funkcí a ztráta testování reality.5 Ta se projevuje
neschopností rozlišení toho, co přichází zvnějšku a co zevnitř, hranic já a
okolního světa, dále se objevují druhotné symptomy jako bludy a halucinace.
Mohou se objevit najednou nebo postupně, mohou i přetrvávat s různou
intenzitou. Raboch, Zvolský6 člení schizofrenii na tři základní syndromy:
Psychomotorický útlum, dezorganizaci a zkreslení skutečnosti. Více o

3

Raboch, Zvolský, str. 227
Raboch, Zvolský, str. 248 - 252
5
Probstová, V., in Pěč, 34
6
Raboch, Zvolský, Str. 237
4
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symptomatologii pojednám v jednotlivých kapitolách věnujících se
rehabilitaci.
Probstová7 poukazuje na velkou nejednotnost diagnostiky schizofrenie.
Diagnostika se také liší v různých zemích. Nemocní se schizofrenií mají
řadu shodných příznaků, ale i významných rozdílů v projevech, reakci na léčbu
a průběhu. Nejčastější příčinou hospitalizace jsou pozitivní (psychotické)
příznaky. Dále se objevují negativní příznaky jako zpomalení motoriky,
plochá emotivita, apatie a další. Pomocí nových zobrazovacích metod mozku
můţeme zjistit jeho drobné změny a narušení, avšak tato metoda se v klinické
praxi běţně nevyuţívá. Podstatný pro diagnostiku schizofrenie je kognitivní
deficit.8
První fází schizofrenie je tak zvané premorbidní stádium, kdy se nemoc
neprojevuje, ale mohou být latentní poruchy kognitivních funkcí či povahové
zvláštnosti. Prodromální stádium má nespecifické příznaky jako například
sníţená funkční zdatnost. Toto období je vhodné k prevenci nepříznivého
průběhu onemocnění terapií. V progredientním stádiu se střídají ataky
psychopatologie a ústup příznaků. Funkční způsobilost pacienta se zhoršuje.
Následuje stabilizace s občasnými dekompenzacemi. Uvádí se ţe třetina
nemocných schizofrenií se po první atace vyléčí, třetina trpí občasnými
atakami a u třetiny nemocných se onemocnění nemění či zhoršuje.

2.1.1. Etiologie schizofrenie
Schizofrenie je nejčastěji citované onemocnění chorob psychotického
okruhu. Schizofrenie, stejně jako jiné druhy psychóz můţe být dle původu
toxická, traumatická či nejasná – endogenní. V současnosti se hovoří o bio –
psycho – sociálním modelu i etiologii psychotických onemocnění. Jednotliví
autoři se liší v důrazu na příčinu vzniku onemocnění a tedy i způsobu léčby.
Alanen9 rozlišuje pět modelů schizofrenie a způsobů léčby (viz. příloha č. 1):
- Biomedicínský model, který léčí psychofarmaky a další somatickou
léčbou. Podle něj základem nemoci je organický mozkový proces.
- Individuálně
psychologický model, který léčí individuální
psychoterapií, kterou můţe vyuţívat jako součást jiných terapeutických
metod. Základem nemoci je hluboce zakořeněná porucha osobnostního
vývoje.
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Interakční model, který léčí systemickou rodinnou terapií, dynamicky
orientovanou skupinovou terapií a v terapeutických komunitách.
Základem nemoci je narušená síť interakcí .
Sociální a ekologický model léčí rehabilitací a pomocí jiných sociálních
sluţeb zaměřených na prostředí. Pro vyléčení je nezbytná nedostatek
podpora v komunitě.
Integrovaný systém připouští všechny výše uvedené modely a vyţaduje
komplexní léčbu dle individuálních potřeb pacienta.

Ciompi10 vytvořil jeden z
modelů bio-psycho-sociálního vzniku
onemocnění (viz. příloha č. 2), kde na počátku vzniku onemocnění stojí
genetická zranitelnost a poruchy časných interakčních vztahů aţ v konečné ve
fázi dochází ke zhroucení psychosociálních funkcí a ztráty testování reality a
propukne onemocnění.
2.1.2. Schizofrenie a deficit kognitivních funkcí
Na problematiku deficitu kognitivních funkcí a kognitivní poruchy u
schizofrenie jiţ bylo provedeno nespočet studií. Jiţ v roce 1911 se jimi zabýval
Bleuer, dále například Ruckstuhl, Brenner, v angloamerické literatuře se jím
zabývali například Lang a Buss, Nuechterlein a Dawson a další autoři 11.
Teorie zpracování informací sleduje procesy přijetí informace, zpracování
aţ k pozorovatelnému chování. U schizofrenních pacientů se vyskytují změny
v procesech zpracování informací reakcí. Konkrétně se dysfunkce projevují
například těmito symptomy: ztrátou ovladatelnosti myšlenkových pochodů,
proţívanou jako porucha myšlení, koncentrace a paměti, kognitivní klouzání,
poruchy selektivní pozornosti, receptivní a expresivní řečové poruchy,
interference myšlenek, zárazy. To se projevuje například neustálým se
vnucováním vedlejších myšlenek do procesu myšlení, neschopnost zaměřit
pozornost, náhlou zástavu myšlenek a schopnosti reagovat nebo neschopnost
porozumět čtenému textu nebo při poslechu slov a delších slovních sekvencí.
Velligan12 uvádí, ţe 40 aţ 50 % pacientů má narušeny exekutivní funkce, které
narušují schopnost plánování, řešení problémů, dysfunkce sériového
zpracování informací. Tyto dysfunkce se pak projevují ve vyšších mentálních
funkcích jako je například soudnost, emoce (pocit ztráty emocí, neschopnost se
radovat) a chování. Dále dochází k tomu, ţe myšlenky a představy
nedostatečné koordinují s obsahy vnímání, takţe mohu být vnímány jako cizí
10
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nebo přicházející z vnějšku. Objevuje se problém s rozlišováním mezi
vzpomínkami, fantaziemi a představami, často ve spojitosti s vnitřními hlasy,
sluchovými halucinacemi a bludy.
Pěč13 zmiňuje závaţné poruchy pozornosti a motorických funkcí: u
poruch pozornosti se jedná o poruchu filtrace důleţitých a nedůleţitých
podnětů, rozlišování mezi podněty různých zdrojů, poruchu pohotovosti
zaměřené pozornosti zpracovávat informace, sníţená schopnost disponovat
s uloţenými informacemi a identifikací podnětu. U motorických funkcí se
projevuje problém započnout nějaký výkon, změna a ukončení aktivity. Dále
uvádí, ţe kognitivní dysfunkce jsou jen z části geneticky podmíněné a podílejí
se jak na tvorbě psychotických příznaků, tak na deficitu sociálních dovedností.
2.1.3. Jiné funkční poruchy jako důsledek schizofrenie
Kromě kognitivních dysfunkcí se schizofrenie projevuje například v
interferenci reakcí v motorické oblasti (omezení motoriky, náhlé výpadky
pohybu, nebo naopak mimovolné pohyby a úkony), ve ztrátě automatických
dovedností (problémy s běţnými úkony jako oblékání, chůze), nejistotou při
rozlišování pozitivních a negativních emocí a představ, a to z důvodu ztráty
hierarchie navyklých vzorců myšlení a vnímání.
Roder upozorňuje, ţe dle výzkumů těchto dysfunkcí je primární vznik
symptomů v subjektivním proţívání, a to, co se projevuje jako porucha
chování, uţ je často jen kompenzace a snaha se s poruchou vypořádat. Stejně
tak Probstová14 povaţuje symptomy (bludy, halucinace a podobně) jiţ jen za
druhotné jevy, způsob vypořádání se s vlastním onemocněním, neboli „pokus o
nastavení nové nerovnováţné rovnováhy“.
Roder15 shrnuje deficity schizofrenních pacientů do čtyř kategorií dle
funkčních úrovní:
1/ atencionální a perceptivní úroveň (sem řadí většinu dysfunkcí popsaných
v modelech perceptivních poruch)
2/ kognitivní úroveň (poruchy tvorby a modulace konceptu, poruchy
prelingválních asociativních procesů nebo atribucí)
3/ mikrosociální úroveň (úroveň sociálních dovedností, které se odehrávají
v sociálním kontextu a lze je přímo sledovat)
4/ makrosociální úroveň (zvládání komplexních úkolů ve smyslu nacvičení
specifických sociálních rolí)
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Roder se věnuje sloţitému systému vzájemného ovlivňování jednotlivých
úrovní, k nimţ přidává ještě vliv organizmu a vliv prostředí.

2.2. Léčba schizofrenie
Léčbou můţeme rozumět uţívání léků, tedy úroveň somatickou, zde se
vyuţívají jiţ zmíněná neuroleptika druhé generace, zvláště při atace a při
prevenci relapsu. Další úrovní léčby je vhodná psychoterapie, tedy ovlivnění
psychické stránky nemoci, kdy se jedná o porozumění sobě, náhledu na nemoc,
existenciální rozměr člověka. Třetí úrovní je úroveň sociální, kdy se léčba
zaměřuje na zvládnutí sociálních dovedností.
Schubart a kol. dle longitundinální studie16, i další studie WHO uvádí, ţe u
37 % pacientů se 2 roky po vzniku onemocnění se vyskytuje těţké sociální
postiţení, u dalších 35 % lehké postiţení. Terapeutické výsledky stále ukazují i
po dlouhodobé léčbě závaţné sociální, behaviorální symptomatologií a
sníţenou schopností unést zátěţ.
U schizofrenních onemocnění (a pravděpodobně u všech duševních poruch)
se předpokládá dle novějších teorií bio-psycho-sociální příčina onemocnění. O
nich více například Warnerův interakční model vzniku a rozvoje schizofrenie,
který uvádím v příloze č. 2 Podle něj postupem vývoje ohroţeného jedince
nabývají na významu právě psychosociální stresory, přičemţ na vznik
onemocnění má vţdy vliv více faktorů a zároveň jeho léčba je mnoha faktory
ovlivnitelná.
V praxi to znamená nepřeberné mnoţství moţností, příleţitostí a přístupů k
léčbě a rehabilitaci. V závislosti na druhu onemocnění, jeho následcích,
rozsahu, dosavadní pracovní a ţivotní zkušenosti, současné situaci uţivatele a
cílích uţivatele se mohou měnit intervence pracovníků, ať uţ lékařů,
psychoterapeutů, sociálních nebo rehabilitačních pracovníků. V příloze č. 3
uvádím porovnání účinnosti psychosociálních terapeutických přístupů
kombinovaných s medikamentózní léčbou a medikamentózní léčbou samotnou
podle Praška a kol.
Poslední studie17 ukazují, ţe je nutné propojit a aplikovat všechny úrovně
léčby tak, aby odpovídaly reálným poţadavkům ţivota, to se však často
neděje. Samotná medikamentózní léčba není úspěšná a naopak, při izolovaném
pouţití psychosociální intervence můţe dojít i k neadekvátnímu zatíţení
pacienta.V této práci se budu zabývat léčbou a rehabilitaci pacientů na úrovni
psychosociální, s důrazem na obnovu a získání sociálních dovedností, při níţ
však nelze oddělit působení na psychickou stránku člověka. Zmíním tedy i vliv
16
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a metody některých psychoterapeutických systémů při práci pracovního
terapeuta s uţivateli se schizofrenií.
Foitová18 uvádí čtyři oblasti, kde můţe nevhodná léčba poškodit pacienta:
biologicky – neţádoucími vedlejšími účinky, vztahově – přerušením osobních
vazeb, sociálně – stigmatizací, duchovně – ztrátou naděje a perspektivy.
Důsledky léčby jsou často připisovány nemoci samé, avšak mohou být stejně
tak dopadem systému péče, tedy absencí odpovídající komunitní péče.
Farmakoterapie je tedy jen jedním z pilířů léčby, ne však tím nejdůleţitějším.
Foitová dále cituje Linsleyho strategii zvládání symptomů, stojící na:
medikaci, znalosti příčin a důsledků symptomů, dovednostech zvládání
symptomů (coping skills).
Roder19 a další autoři kritizují současný přístup, kdy se podle něj
věnuje nedostatečná pozornost mnestickým (paměťovým) dysfunkcím,
symptomy nebo procesy, které způsobují deficity v chování. Tyto procesy se
nazývají intermediární a zahrnují hlavě pozornost, vnímání, chápání a integraci
podnětů, neboli kognitivní funkce. Také upozorňuje, ţe dosavadní výzkumy
léčby schizofrenie jsou stále málo uspokojující. Terapeutických přístupů
zaměřených na deficit kognitivních funkcí není mnoho, i kdyţ i u nás se jimi
dnes zabývá jiţ několik týmů odborníků. O nich se zmíním více v kapitole
3.3.4.
Roder dále uvádí, ţe dosavadní postupy mají malý vliv zvláště na
behaviorální důsledky onemocnění, projevující se sociální izolací,
nedostatečným plněním sociálních rolí, minusovou symptomatologií a
sníţenou schopností snášet zátěţ a povaţuje za nezbytné změnit porozumění
schizofrenii díky vědeckým poznatkům a jejich aplikaci v praxi. Jedná se o tak
zvaný evidence – based přístup, jeţ je jedním z principů moderní komunitní
péče, o kterém píši ve zvláštní kapitole.
Také Kučerová20 zmiňuje souvislost mezi negativními příznaky onemocnění
a kognitivním deficitem, který sniţuje úspěšnost rehabilitačních postupů.
Uvádí výsledky výzkumu, kdy bylo zjištěno, ţe zásadní pro nácvik sociálních
dovedností nejsou pozitivní nebo negativní příznaky, ale právě závaţnost
kognitivního postiţení, zvláště exekutivních funkcí, verbální paměti a
pozornosti.
Někdy bývá na druhou stranu přeceňován význam neuroleptik při
normalizaci kognitivních funkcí na úkor cílené terapie a rehabilitace. Dle
Rodera21 neuroleptika mají skutečně vliv na některé elementární kognitivní
dysfunkce, jako například procesy pozornosti nebo preatencionálního
zpracování vizuálních podnětů, avšak dodává, ţe neuroleptika mají malý vliv
18
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na méně elementární dysfunkce jako například poruchy abstraktního myšlení,
tvorby pojmů nebo koncepční modulace. Upozorňuje, ţe mnoho pacientů má
takové dysfunkce kognitivních funkcí, které se neuroleptiky neodstraní vůbec,
nebo jen nedostatečně. Více se rehabilitaci kognitivních funkcí věnuji
v kapitole 3.3.4.
2.2.1 Význam psychoterapie v léčbě schizofrenie
Glen O. Gabbard, patřící k předním americkým psychoanalytickým
pedagogům se domnívá, ţe: "Univerzální terapie psychóz či specificky
schizofrenie neexistuje - existují pouze terapeutické intervence, které musí
vycházet ze specifických potřeb jednotlivce." 22
Van Weeghel23 konstatuje, ţe praxe komunitní péče v Evropských zemích
vytváří dojem, ţe lidé s duševní poruchou jsou léčeni převáţně
farmakologicky, případně je jim poskytována sociální rehabilitace a jiné
sociální sluţby, zatímco psychoterapie je těmto pacientům odepírána.
V poslední době můţeme sledovat návrat psychoterapie v léčbě
chronických duševních poruch, zvláště uznáním kognitivně behaviorální
terapie jakoţto evidence – based metody. Tento trend je u nás vidět například
v aktivitách jiţ zmíněné České asociace pro psychické zdraví, která pořádá
pravidelné konference, kde jsou představovány současné trendy
v psychoterapii psychóz u nás i v zahraničí, nazývané "Komplexní přístup v
terapii psychóz, řečené Jáchymov."
Praško srovnává srovnává význam psychoterapeutických intervencí v
jednotlivých problémových oblastech psychotických pacientů dle (Viz. příloha
č. 4)
Probstová24 zmiňuje finský systém komunitní péče, kdy různé typy
psychoterapie jsou pacientům nabízeny na základě prvního zevrubného
šetření, ať uţ se jedná o rodinnou terapii, individuální psychoanalyticky
orientovanou psychoterapii nebo systemickou terapii. V kombinaci s dalšími
psychosociálními intervencemi a případnou medikací jsou tyto sluţby nabízeny
prostřednictvím malých komunitních týmů, kdy základem je spolupráce s
klientem. Tímto způsobem se podařilo zvláště u raných psychóz výrazně sníţit
podávání neuroleptik. Bohuţel u nás takové týmy zatím neexistují, kromě
asertivního komunitního týmu Eset – help v Praze.
Při léčbě schizofrenie a dalších psychóz se vyuţívá také psychoanalýza
(např. dle Probstové25 se také vyuţívá běţně v komunitní péči ve Finsku).
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Psychoanalýzu vyhledávají zvláště pacienti, kterým nevyhovuje "sériovost"
jiné péče a mají potřebu hlubšího porozumění a významu své nemoci. Dle
Mc Glashanovy26 patnáctileté studie má analytická psychoanalýza dobré
výsledky.
2.2.2. Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty
/IPT/
Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty /IPT/
vyvíjeli jeho autoři Roder V., Brenner H. D., Kienzle N., Hodel B. 27 od 70. let
na Psychiatrické klinice v Manheimu, Bernu a Munsterlingenu. Dnes je
rozšířen v různých zemích po celém světě. Výsledky tohoto programu,
obzvláště jeho komplexní přístup k léčbě psychóz vykazuje vysokou efektivitu.
České republice tento program prezentoval poprvé MUDr. Ondřej Pěč, který
jej vyuţívá na psychiatrické klinice Eset v Praze za spolupráce s autory
programu. IPT zahrnuje komplexní přístup k léčbě a rehabilitaci psychóz. Jeho
součástí je zvládání kognitivních poruch, narušených sociálních funkcí,
schopností řešit problémy a další přístupy. IPT je ojedinělý také tím, ţe se
snaţí o propojení výzkumu a praxe.
2.2.3 Kognitivně behaviorální terapie schizofrenie
"Psychofarmaka otevírají dveře k pacientovi a těmito dveřmi musí někdo
vejít (psychoterapeut)."28 Jedna z prokazatelně nejúčinnějších a dlouhodobě
vyuţívaných psychoterapeutických metod je kognitivně behaviorální terapie
(KBT). Jak jsem jiţ zmínila jako jedna z mála je uznána jako evidence - based
metoda. KBT se od 70. let, kdy byla v terapii psychóz běţně vyuţívána
výrazně proměnila od tréninku sociálních a pracovních dovedností aţ k
prevenci relapsu zvládáním závaţných psychotických symptomů. V poslední
době se KBT zaměřuje více na subjektivní proţívání jedince a jeho vlastní
vnímání nemoci a přístupu k okolí. KBT u schizofrenie vychází z
"vulnerability stress" modelu, který předpokládá u těchto pacientů zvýšenou
citlivost na určitý stres. "Východiskem terapie je umoţnit pacientovi pochopit
moţné spouštěcí mechanizmy jeho psychotické krize, naučit ho rozpoznat tzv.
varovné příznaky, tzn. příznaky, které předcházely vzniku jeho psychotické
krize, a tak mu nabídnout moţnost, jak v případě znovuvyskytnutí se této krize
adekvátně zasáhnout. Pozdější fáze KBT se jiţ pokoušela proniknout do nitra
psychotických symptomů jako jsou halucinace nebo bludy."29 Ke KBT
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technikám patří například: mapování událostí či situací, které příznaky
schizofrenie spouštějí, nácvik metod redukce vnitřního stresu (relaxačními
technikami nebo psychofarmaky), techniky zvládání tzv. hlasů a podobně. Tyto
a jiné techniky vyuţíváme při rehabilitaci i v běţném prostředí klienta. Je
velmi vhodné aby rehabilitační pracovník byl seznámen se základy KBT,
neboť bude lépe rozumět příznakům nemoci, bude tak moci předcházet
relapsu ve spolupráci s klientem a můţe některé techniky KBT s úspěchem
vyuţít spolu s jinými technikami sociální (pracovní) rehabilitace.
2.2.4 Schizofrenie a terapie zaměřená na člověka
Rogersovský psychoterapeutický přístup znamená, ţe terapeut umoţňuje
konstruktivní změny v osobnosti a projevu klienta tím, ţe jej bez výhrad
akceptuje a projevuje se k němu empaticky a autenticky. Tak vytváří
psychoterapeutický prostor, který podporuje osobnostní růst a umoţňuje
překonání klientových inkongruencí.30 "Kogruence či opravdovost znamená
nechat druhého člověka nahlédnout emocionálně "kdo jsem". Můţe jít o
konfrontační či přímé vyjádření osobních pocitů - jak negativních, tak
pozitivních."31 To se děje díky pravdivějšímu porozumění sobě a subjektivně
významným vztahům. Podle Rogerse jde o citlivou empatickou atmosféru,
která pomáhá posunout proţívání směrem k vlastnímu naplnění. Pokud se
podle něj lidé cítí být citlivě a přesně chápáni, vytvářejí si k sobě samým
terapeutické a podporující postoje. Toto větší porozumění sobě a ocenění sebe
sama se stává součástí lépe odpovídajícího sebepojetí. Je to tedy terapeut
(učitel, facilitátor...), který umoţňuje svým empatickým postojem osobní
změnu a růst klienta, sílu být sám sobě terapeutem. 32 Je proto psychoterapií
dialogickou a vztahovou. 33
V 60. letech aplikoval Rogers a jeho kolegové terapii zaměřenou na člověka
u hospitalizovaných schizofrenních pacientů a dodnes je tato metoda jednou z
mála účinných terapií tohoto onemocnění. Rogers34 uvádí výzkum z roku
1967, kdy zjišťoval léčebný účinek empatického vztahu terapeutů u
schizofreniků, a prokázal, ţe čím větší empatie terapeut byl schopen, tím větší
byl ústup projevů choroby. Naopak v jiných studiích se ukázalo, ţe nízká míra
empatie způsobila zhoršení přizpůsobivosti a příznaků. Rogers však
zdůrazňuje, ţe právě pro pacienty s úzkostí, odcizením, strachem nebo se
svým self je právě empatické porozumění největší význam a účinek.
30
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Prochaska35 uvádí výzkum Satze a Baraffa (1962), kteří prokázali malou
účinnost skupinové terapie zaměřené na člověka při léčbě nechronických
hospitalizovaných pacientů. Avšak výzkumy Greenberga, Elliota a Lietaera
(1994) potvrzují vysokou účinnost. Prochaska dále uvádí výsledky několika
výzkumů srovnání terapie zaměřené na klienta a KBT, kdy KBT měla výrazně
lepší výsledky. Z pohledu KBT je Rogeriánský přístup kritizován z
nevědeckosti při svých výzkumech.36
Na druhou stranu je to právě humanistický rogersovský přístup, který
zásadně ovlivnil moderní terapeutické přístupy a přístup k pacientům (a
uţivatelům sociálních sluţeb) jakoţto individualitám a zásadně ovlivnil
filosofii moderního systému komunitní péče, kterému věnuji zvláštní kapitolu.
Dnešní rogersovská psychoterapie je integrativní diferencovaný směr,
vyuţívající obecných i specifických faktorů psychoterapie.
2.2.5 Metody využívající principu zotavení (recovery)
Pěč 37 zmiňuje longitundiální studii (Jobe, Harrow), dle které se řada osob s
duševní poruchou v dlouhodobé perspektivě zcela nebo částečně zotaví a
dokáţe se vymanit ze své sociální izolace. K tomu přispívá kvalitní dlouhodobá
léčba a rehabilitace. Srtauss 38 zavedl takzvaný "interaktivní vývojový model",
podle kterého lidé s psychickým omezením prodělávají vývoj ve svých slabých
stránkách i ve svých moţnostech. Tento vývoj má hlavně charakter obecně
platných procesů učení, principem tohoto modelu je myšlenka, ţe i lidé se
závaţnou psychickou poruchou se mohou naučit lépe přistupovat k sobě
samému a svému prostředí. Dalším závěrem Straussova modelu je to, ţe
průběh choroby je výsledkem dynamických interakcí mezi různými úrovněmi
ţivota člověka a jeho vnitřními charakteristikami (tedy například ţivotní fáze,
dovednosti, míra optimizmu apod.), jeho prostředím (zdroje pomoci, sociální
kontakty, zplnomocnění, nezávislost a pod.). V této interakci mohou být různě
aktivní jak příjemci pomoci, tak okolí.
Pěč39 uvádí, ţe klienti zdůrazňují, ţe pro ně není z pohledu recovery
potřebné rozlišovat léčbu a rehabilitaci, jde jim hlavně o to zvládnout
symptomy nemoci a omezení a zároveň fungování v sociálních rolích.
Anthony40 definuje úzdravu jako: "Hluboce osobní, unikátní proces změny
přístupu, hodnot, pocitů, cílů, schopností nebo rolí člověka. Jde o ţití
35
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spokojeného, nadějného a přínosného ţivota navzdory omezením způsobeným
nemocí. Úzdrava zahrnuje vývoj nového smyslu a účelu ţivota člověka." Pěč 41
upozorňuje, ţe úzdrava z následků nemoci můţe být těţší neţ úzdrava z
nemoci samotné, zvláště po ztrátě sebehodnocení a sebeúcty z důvodu
nemoţnosti vykonávat společensky ceněné role a úkoly. Přesto zdůrazňuje, ţe
proces úzdravy je u psychotických pacientů reálný a dle dlouhodobých studií jí
dosáhne více neţ polovina pacientů.
Z vlastní zkušenosti s tím, jak klienti hodnotí sami sebe z pohledu úzdravy
musím konstatovat, ţe úzdrava je velmi subjektivní stav člověka. Někteří
pacienti jsou z medicínského hlediska stabilizováni, zvládají dobře sociální
role, jsou schopni práce v zaměstnání, vyuţívají minimum sociálních sluţeb a
přesto velmi trpí pocitem, ţe mají psychiatrickou diagnózu. Jejich nemoc je
zvnitřněná a trvá díky stigmatizaci a sebestigmatizaci. Na druhou stranu jiní
pacienti mají mnoţství pozitivních i negativních příznaků nemoci, chybí jim
sociální dovednosti a další schopnosti pro ţivot ve společnosti, ale subjektivně
se cítí málo nemocní, spíše si stěţují na vedlejší účinky psychofarmak.

41
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3. Psychosociální rehabilitace
3.1 Příčiny sociálního vyloučení osob s duševní poruchou
Lidé s duševní poruchou jsou se ocitají v sociálním vyloučení z velmi
rozmanitých příčin. Kořeny vyloučení ze společnosti leţí nejen v ţivotních
podmínkách klienta, ale i osobnostních přepokladech dávno před vypuknutím
poruchy. Kromě omezení z psychiatrických důvodů po propuknutí nemoci a
jejím diagnostikování, tedy zařazení mezi skupinu "nemocných", zaţívají tito
lidé další funkční omezení jako je menší sociální síť, a tím pádem menší
podpora společnosti (komunity).
Podle výzkumu Van Hoofa a kol.42, dle kterého v Nizozemsku 50 - 60 %
těchto lidí ţije osamoceně, 67 - 97 % nemá stálého partnera, 91 - 97 % (!)
nemá placené zaměstnání a 26 - 53 % nemá strukturovaný denní program.
Z výzkumu dále vyplývá, ţe tito lidé hodnotí celkově kvalitu svého ţivota jako
niţší, posuzují negativně svou finanční situaci a celkově menší uspokojení ze
ţivota. Přitom je samozřejmé, ţe lidé s duševní poruchou mají stejná přání a
potřeby jako zbytek populace, tedy zdraví, bydlení, rodinu, přátele, smysluplné
placené zaměstnání, zapojení do místní komunity, sebeúctu, uznání a další.
Pěč 43 definuje čtyři okruhy podpory v boji proti sociálnímu vyloučení
lidí s duševní poruchou. Jsou to: Podpora ve zvládání hendikepu a jeho
psychických následků, pomoc při osobním úsilí ve zotavení (uspořádání si
věcí, nalezení ţivotních plánů a očekávání, získání sebedůvěry, postarání se o
sebe sama), podpora při budování a udrţování sociálních kontaktů a vztahů
(včetně intimity a sexuality), akceptace a integrace, kontinuity ve vztazích,
pocitu začlenění. Jako poslední Pěč vyjmenovává podporu při nacházení a
udrţení práce, vzdělávání nebo jiného denního programu.
Úkol pro poskytovatele sociálních sluţeb je důkladně zjistit potřeby
uţivatelů a cíleně rozšiřovat a přizpůsobovat tyto sluţby, obzvláště ve
spolupráci se samotnými uţivateli.
Tito uţivatelé potřebují dlouhodobou různorodou podporu. Z Kroonova
výzkumu44 vyplývá, ţe velké mnoţství uţivatelů pociťuje právě závaţný
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nedostatek zájmu o vlastní osobu od poskytovatelů sluţeb i ostatních lidí.
Samozřejmě, ţe další nezbytnou pomocí je podpora členů rodiny a komunity.
Raboch, Zvolský45 upozorňují na velké rozdíly mezi počtem vyléčených
schizofreniků zcela bez následků 5 let po prodělané nemoci, kdy v
rozvinutých zemích je těchto lidí o polovinu více něţ v rozvojových zemích, a
přičítají tato čísla právě přístupem společnosti k takto postiţeným lidem, kdy
jsou buď začleněni nebo izolováni, coţ má významný vliv na jejich úzdravu.

3.2 Aplikace moderních přístupů psychiatrické rehabilitace
3.2.1 Historie psychiatrické rehabilitace
Historie psychiatrické rehabilitace sahá aţ do starověku, aţ se postupně
vyvinula v dnešní moderní přístup zahrnující nejen pracovní rehabilitaci a
mnoţství sociálních sluţeb, ale i medicínský psychiatrický přístup. První
programy rehabilitace se začaly uplatňovat po druhé světové válce v Anglii a
USA, kdy byl nedostatek pracovních sil. Rehabilitace byla zaměřena tedy na
počátku na pracovní rehabilitaci. V 50. letech se rychle rozvíjela chráněná
pracovní místa v nemocnicích, avšak k prudkému rozvoji došlo v 70. letech
díky rozmachu protiinstituciálního hnutí.
Wilken a Hollander46 vysvětlují okolnosti vzniku moderní psychosociální
rehabilitace: "Přestoţe hlavním důvodem k propouštění lidí z nemocniční péče
v tomto období byly faktory ekonomické, byly ospravedlňovány ideologickými
argumenty. Omezování či uzavírání nemocnic bylo mj. důsledkem Laingova
antipsychiatrického hnutí a hnutí za demokratizaci psychiatrie, vedeným
Bassagliou. Hlavní tezí těchto hnutí bylo, ţe chronické poruchy jako takové
neexistují, ale ţe jsou udrţovány institucionální subkulturou." V osmdesátých
letech se vrátila pozornost psychiatrie k sociálním a ekonomickým
souvislostem duševních poruch, tedy k sociální psychiatrii, rozvíjela se
komunitní psychiatrie na jedné straně (Bennett v Anglii) a zároveň se
psychiatrie zaměřila na nezmapovanou oblast chronických poruch a
nedostatečností. Výzkum se začal zabývat biologickými příčinami schizofrenie
a depresí se závěrem, ţe základní projevy duševních poruch lze zpětně
ovlivňovat procesy v mozku, které ve spojení s dalšími vlivy významně zvyšují
dispozici jedince k duševnímu onemocnění. Ke spojení programů
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psychosociální rehabilitace, svépomocných aktivit a psychiatrické péče došlo
postupně od 60. do 90. let 20. století.47
3.2.2. Psychosociální a psychiatrická rehabilitace
Psychosociální rehabilitace zahrnuje mnoţství přístupů a metod, které mají
slouţit k navrácení člověka se znevýhodněním zpět do společnosti a zlepšení
kvality jeho ţivota. Rehabilitace se můţe týkat jakýchkoli skupin lidí:
psychicky, duševně, tělesně postiţených, lidí bez domova, nezaměstnaných,
lidí po propuštění z výkonu trestu a jinak sociálně a zdravotně
znevýhodněných.
Psychiatrická rehabilitace se speciálně zabývá chronickými psychiatrickými
pacienty, tedy lidmi s dlouhotrvající nebo trvalou psychosociální dysfunkcí s
původem v duševní nemoci. Shepherd, profesor rehabilitace duševního zdraví
v Londýně dokonce prohlásil, ţe rehabilitace je a vţdy bude srdcem moderní
psychiatrie.48
V této práci budu převáţně pouţívat pojmu psychosociální, přestoţe se
věnuji sociální (pracovní) rehabilitaci psychiatrických pacientů. Ne proto, ţe
bych chtěla opomíjet přítomnost psychiatrické poruchy a její specifika v
procesu rehabilitace, ale proto, aby bylo zřejmé, ţe příčiny sociálního
vyloučení klientů a nástroje k jejich zotavení (recovery) a zkvalitnění jejich
ţivota nesouvisí pouze s psychiatrickou stránkou problému (bio - psycho sociální přístup). Také zuţuji pojem na psychosociální rehabilitaci proto, ţe
psychiatrický - medicínský přístup je doménou lékařů. Ti mají v moderní péči
o psychiatrické pacienty své nezastupitelné místo, stejně tak jako další
odborníci, rozhodně však ne rozhodující nebo naopak nevýznamné, jak
vysvětluji v dalších kapitolách.
Rehabilitační koncept zdůrazňuje mnoho dobře známých teoretických
poznatků ze sociální psychiatrie, vývojové a sociální psychologie a
psychoterapie (jako je na klienta orientovaný přístup, podporovaný
humanitními psychology, epistemologickými psychology a systémovou teorií,
techniky kognitivně behaviorální terapie a další).
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3.2.3. Hlavní současné směry psychiatrické rehabilitace
Van Weeghel49 popsal hlavní směry rehabilitačních přístupů, které se ujaly
v Evropě v devadesátých letech: První je britská tradice Benettova a
Sheperdova, kdy jde hlavně o rozvoj efektivních prostředků ve společenském
prostředí, které se přizpůsobuje potřebám klientů. Rehabilitace v tomto
přístupu splývá s komunitní péčí. Britský model se zaměřuje hlavně na
adaptaci prostředí, zabezpečení kvalitními sluţbami. Bennet50 upozorňuje na
to, ţe fungování člověka je závislé na jeho prostředí a dovednosti a schopnosti
naučené v chráněném prostředí se automaticky nepřenesou do běţného
prostředí.
Druhý přístup vyuţíval losangeleský psychiatr Liberman. V tomto přístupu
jde o to, naučit klienta takové dovednosti a strategie, aby zvládal nároky ţivota
a prostředí. Léčba a rehabilitace u tohoto přístupu plynule přecházejí.
Třetí přístup zastával Anthony z Bostonu. V tomto systému se klienti snaţí
rozvinout své schopnosti a dovednosti, ale zároveň vyuţívají maximální
podporu prostředí. Anthony zdůrazňoval význam učení, kdy klient je hlavně
ţák. Anthony také zavádí pojem připravenosti k rehabilitaci (readiness). Zde se
léčba a rehabilitace striktně odlišují.
Wilken a Hollander, představitelé nizozemské školy Storm, představují
tak zvaný Komplexní přístup k rehabilitaci. Své pojetí psychosociální
rehabilitace chápou jako: " ucelený a eklektický přístup, ve kterém je obsaţeno
to individuální stejně jako mezilidské. Studium a praxe rehabilitace zahrnuje
vztah jedince k jeho okolí i společnosti jako celku."51
Komplexní přístup chce postihnout všechny roviny fungování a vytvořit
syntézu na úrovni: jedince, jeho okolí i společnosti. Jedinec je vnímán s jeho
psycho-biologickými i historickými zkušenostmi, ale i myšlením, pocity,
dovednostmi a talentem. Okolí a společnost představuje příleţitosti a omezení.
Péče by měla směřovat k zlepšování příleţitostí a odstraňování bariér a věnovat
se výzkumu. Sám systém péče mám svá omezení a moţnosti.
Wilken a Hollander povaţují tyto tři rehabilitační přístupy: Libermanův
problém řešící, Bennetův environmentální, Anthonyho vývojový
za komplementární: Hlavní zásadou u všech přístupů je: pracovat v souladu
s klientovými přáními a naplňováním sociálních rolí. Zdůrazňují, ţe je mnoho
cest, jak těchto cílů dosáhnout. Dále rozlišují oblasti rehabilitace na rozvoj
osobnosti a zvyšování spokojenosti.
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"Chceme asistovat klientovi k naplnění těch sociálních rolí, které sám
preferuje, coţ znamená, ţe často musíme působit v několika prostředích, nebo
oblastech současně." 52
Rozvoj osobnosti je moţný ve čtyřech oblastech ţivota (ţivotních
doménách):
ţivotní doména bydlení, ţivotní doména práce, ţivotní doména učení se a
ţivotní doména volného času.
Kaţdá doména ţivota v sobě zahrnuje interaktivní sociální aktivity a
aktivity individua.
Pocit spokojenosti je podmíněn plněním kaţdodenních činností ve čtyřech
podstatných aspektech ţivota. Nazýváme je osobními doménami. Jsou to:
osobní doména osobní péče, osobní doména zdraví, osobní doména účelu a
smyslu, osobní doména sociálních vztahů.
Wilken a Hollander dodávají, ţe tyto domény jsou univerzální a pouţitelné
na kohokoli. Koncept kvality ţivota je jedním ze základních principů
komplexního přístupu k rehabilitaci, ale také systematické rehabilitace.
Foitová53 uvádí ještě kanadský model „vytváření podpůrného prostředí“
podle Carlinga. Jeho základem je představa, ţe ke skutečné integraci
hendikepovaného člověka vedou jeho vlastní síly a přirozené vazby, nikoli
profesionální sluţby, naopak od amerického a britského modelu, které se
zaměřují spíše na vytváření sítě specializovaných sluţeb. V modelu „vytváření
podpůrného prostředí“ je hlavní sloţkou podpory sám klient, dále rodina,
přátelé, sousedi, pak teprve běţné sluţby obce a aţ na konec specifické sluţby
duševního zdraví. Ty jsou koncipovány jako podpora podporujícím, tedy všem
dříve jmenovaným. Důleţitým bodem je, ţe všechny sloţky péče jsou
v rovnováze a není dominance profesionálních sluţeb nad přirozenými zdroji
klienta. Foitová zdůrazňuje, ţe: „Předpokladem je ovšem silné partnerství mezi
všemi zúčastněnými, předefinování rolí v systému sluţeb duševního zdraví a
rovněţ legislativní rámec.“
3.2.4. Hlavní principy a cíle psychosociální rehabilitace
Všechny tyto moderní přístupy se však shodují v několika věcech a těmi
jsou: Důraz na růst a zlepšování, nutnost vztahu důvěry mezi klientem a
poskytovatelem pomoci klient je aktivní při stanovování cílů a vytváření
plánů, důraz na vhodné prostředí kde probíhá rehabilitace, zlepšování
fungování učením se dovedností, úprava prostředí, poskytování podpory.
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Přístupy se shodují také v tom, ţe rehabilitace má být široce pojatá a zahrnovat
další formy péče a podpory.
A. Savenje54 zdůrazňuje, ţe právě rodina je hlavním zdrojem podpory
nemocných, často jediným a nejdůleţitějším: "Je třeba, aby terapeuti (...)
podpořili pozitivní způsoby vypořádání se s problémy a aby stavěli na silných
charakteristických rysech jednotlivých členů rodiny. (...) Je prokázáno, ţe
podporování rodiny nejenom sniţuje její zármutek, ale má rovněţ pozitivní
vliv na průběh choroby."
V poslední době rostou snahy v odborných kruzích povznést rehabilitaci na
vyšší vědeckou a profesionální úroveň. Drake a kol.55 shrnují tyto snahy takto:
"Intervence jsou zaměřeny na posílení klientů (empowerment), klienti se učí
v běţném prostředí dovednostem pro kaţdodenní ţivot, pro kaţdou sociální
roli je třeba naučit se specifické dovednosti, protoţe tyto dovednosti jsou na
jiné role nepřenosné, potřeba mobilizovat podporu z prostředí, umoţnit co
nejrychlejší návrat do poţadovaného prostředí bez postupného připravování,
dlouhodobé intervence jsou účinnější neţ krátkodobé, rehabilitaci je vhodné
kombinovat se zdravotní a jinou péčí, součástí rehabilitace je boj proti
stigmatizaci a úprava zákonodárství."
Bohuţel, většinu z těchto poţadavků a stále ještě v praxi nenacházíme,
avšak je věnována stále větší pozornost tak zvanému evidence - based přístupu
a vědeckým poznatkům, které mají být do praxe aplikovány.

3.3. Druhy psychosociální rehabilitace podle intervence
Sluţby psychosociální rehabilitace jsou registrovány buď podle zákona o
sociálních sluţbách č. 108 / 2006 nebo podle zákona č. 435 / 2004 o
zaměstnanosti.
3.3.1. Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace zahrnuje oblasti bydlení, práce, učení a sociálních
kontaktů.
Sluţba sociální rehabilitace dle kritérií § 70 zákona č. 108/ 2006 Sb. O
sociálních sluţbách a dle vyhlášky č. 505/2006, je soubor specifických činností
směřujících k dosaţení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to
rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a
54
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nácvikem výkonu běţných, pro samostatný ţivot nezbytných činností
alternativním způsobem vyuţívajícím zachovaných schopností, potenciálů a
kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a
ambulantních sluţeb, nebo formou pobytových sluţeb poskytovaných v
centrech sociálně rehabilitačních sluţeb. Sluţba můţe obsahovat různé
činnosti jako:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (soběstačnosti,
nácvik obsluhy běţných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost,
například péče o oděvy, úklid, drobné údrţbářské práce, chod kuchyně,
nakupování, apod. )
b) nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, nácvik samostatného
pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik dovedností
potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu.
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení
dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
aktivity a doprovázení zpět, nácvik schopnosti vyuţívat dopravní prostředky,
nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běţných a
alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi)
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování získaných
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záleţitostí (podávání informací o moţnostech získávání
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informační servis a
zprostředkování sluţeb)
Mnohé z těchto činností vykonává terapeut v chráněné dílně Bona, o.p.s.
Jednotlivé činnosti blíţe popisuji v kapitole č. 5.
Principem sociální rehabilitace je simulace prostředí co nejvíce podobného
podmínkám běţné společnosti, v případě pracovní rehabilitace zaměstnání a
ţivotních situací s ním souvisejících. Přestoţe rehabilitace se někdy můţe zdát
z dlouhodobého hlediska velice pomalá, i pacienti se závaţnou duševní
poruchou jsou schopni do určité míry běţného fungování a zařazení do
zaměstnání, zvládání sebeobsluhy a zapojení do společenských aktivit.
3.3.2. Pracovní rehabilitace
Pracovní rehabilitace v širším slova smyslu zahrnuje zejména poradenskou
činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné
činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování,
udrţení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon
zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.
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Pracovní rehabilitace dle zákona o zaměstnanosti je: "Souvislá činnost
zaměřená na získání a udrţení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním
postiţením(...)zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu
povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a
praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udrţení a změnu
zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné
výdělečné činnosti. Provádění pracovní rehabilitace stanoví vyhl.č.518/2004
Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti."
Osoby se zdravotním postiţením mají dle tohoto zákona právo na pracovní
rehabilitaci, kterou obvykle zabezpečuje úřad práce místně příslušný podle
bydliště osoby se ZP ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo
můţe na základě dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou
právnickou nebo fyzickou osobu..
Příprava k práci prováděná úřadem práce je cílená činnost směřující k
zapracování osoby se zdravotním postiţením na vhodné pracovní místo a k
získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného
zaměstnání. Příprava k práci osoby se zdravotním postiţením probíhá: na
pracovištích, kde má po pracovní rehabilitaci OZP pracovat, ve vzdělávacích
zařízeních. O přípravě k práci uzavírá úřad práce s OZP nebo s jejím
zaměstnavatelem dohodu.(…) Zaměstnavateli, který provádí na svém
pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postiţením, můţe úřad práce
uhradit náklady na přípravu těchto osob.
Termín pracovní rehabilitace je pouţíván v České republice nejednotně.
V zákoně o sociálních sluţbách je míněn soubor specifických činností
zprostředkovaných úřadem práce nebo ve spolupráci s úřadem práce, jak je
popsáno v předchozím textu. Avšak odborníci v oboru psychosociální
rehabilitace56 pouţívají tento termín pro veškerou rehabilitaci zabývající se
činností, jako například socioterapeutické dílny, podporované zaměstnávání,
přechodné zaměstnávání atd. I jiné organizace s pracovním programem, ať uţ
jsou registrovány jako sociální rehabilitace, chráněná dílna, sociální firma
apod. se prezentují jako pracovní rehabilitace. Dále například i agentury práce
nabízející jiné sociální sluţby související se zaměstnáváním OZP se prezentují
jako poskytovatelé pracovní rehabilitace: „Pracovní rehabilitace je v organizaci
Sociální agentura, o.s.57 koncipována jako systém programů a sluţeb, který
úzce navazuje na oblast sociálních sluţeb a vzdělávání.“ Více se pracovní
rehabilitaci v širším slova smyslu věnuji v kapitole Možnosti zaměstnávání
OZP.
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Pěč, O. a kol., Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace
institucionální péče o duševně nemocné v regionu hlavního města Praha: Odborná zpráva
z projektu, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2007
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Podobně v širším pojetí je tento termín pouţíván v zahraničí, kde se však
dělí ještě na terapii činností (occupatinal rehabilitation) a přípravu na
zaměstnání (vocational rehabilitation). I zde existují různá pojetí a oba přístupy
se prolínají. Na druhou stranu v západních zemích uţ mají vypracované
standardy obou druhů rehabilitace, definované kompetence pracovníků, rozsah
sluţeb a jejich místo v systému psychosociální rehabilitace i fakulty zaměřené
přímo na studium pracovní rehabilitace.58
Všechny výše uvedené druhy intervencí terapeuti chráněných dílen
Bona, o.p.s. poskytují. Pokud mají časovou kapacitu, zprostředkovávají
uţivatelům i zaměstnání na volném trhu práce. Terapeuti mají přehled nabídky
sluţeb přechodného zaměstnání, chráněných a sociálních firem v Praze a
okolí a pokud má uţivatel zájem, je mu poskytnuta podpora v přechodu na toto
pracoviště. V případě, ţe uţivatel potřebuje intenzivnější asistenci při hledání
vhodného zaměstnání, je uţivateli zprostředkována sluţba podporovaného
zaměstnávání u některé z organizací zaměřené na tuto cílovou skupinou.

3.3.3 Socioterapie
Socioterapie
lidí s duševní poruchou
můţe probíhat v denním
socioterapeutickém centru, ve stacionáři, při socioterapeutických programech v
psychiatrických léčebnách v nebo socioterapeutických (neboli sociálně
terapeutických) dílnách.
Sociálně terapeutická dílna je ambulantní sluţba poskytovaná osobám se
sníţenou soběstačností z důvodu zdravotního postiţení, které nejsou z tohoto
důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je
dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a
dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Sluţba je poskytována
obvykle bezúplatně.59
V komplexní péči o psychiatrické pacienty není jasně definováno, kde končí
hranice socioterapie a začíná sociální rehabilitace. V praxi se obě oblasti
překrývají
nebo jsou libovolně zaměňovány. Ani ze zákona o sociálních
sluţbách jasně nevyplývá, jak se například liší socioterapeutická dílna a dílna
sociální rehabilitace a jaké terapeutické nástroje patří k těmto různým
sluţbám.
Např. dle pojetí Plog a Dörnera se pojem socioterapie pouţívá v příliš
libovolném smyslu a nelze ji definovat z pohledu jednoho oboru. Definují tedy
tuto sluţbu funkcí, kterou má ve vztahu k ostatním rehabilitačním a léčebným
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metodám: "Smyslem socioterapie je poukazovat k obecnému, upozorňovat na
zacházení s pravidly a normami, povinnostmi a svobodou, s individualitou
(zvláštnosti povolání, individuální onemocnění nebo odchylky) a sociálním
kontextem (jednání v týmu, ve skupině, ve společnosti obecně) (...).
Socioterapie je základem, nemůţe stát vedle ostatních technik, ale sama jejich
pouţití teprve umoţňuje. Podporuje normální, pravidelné, obecné, všední,
zdravé, na nemoc nevázané, tzn. svobodné stránky individua. Socioterapie
probíhá tehdy, kdyţ se pacient učí poznávat a zkoušet své reakce na
poţadavky všedního dne, na pravidla, na normální a banální ţivot, a to v
neurčitých, obecných, tj. neformálních situacích."60
Pacient by se měl při jakékoli činnostní terapii naučit vzdát myšlenkových
schémat, které se spolupodílí na vzniku onemocnění. Skupiny chronických
duševních poruch jsou specifické svou příčinou vzniku a způsobem setrvávání
v narušeném vztahování se k Já a okolí. Socioterapeut (stejně jako jakýkoli jiný
rehabilitační pracovník) by měl tyto chybné vzorce dokázat rozkrýt a
nastartovat zdravější fungování pacienta (uţivatele).
3.3.4. Rehabilitace kognitivních funkcí
Jak vyplývá z kapitoly č. 2, poruchy sociálních funkcí i sociálních rolí
souvisí často s problémy v oblasti kognice. Proto se trénink kognitivních funkcí
stal součástí léčby psychóz, buď samostatně nebo v rámci komplexních
programů. Pěč61 uvádí důleţitý poznatek posledních vědeckých studií důleţitý
pro psychosociální rehabilitaci, ţe: „ Postnatální vývoj axonů a tvorba synapsí
můţe být ovlivněna senzorickou zkušeností, patogenní psychosociální vlivy
mohou vést ke kognitivním dysfunkcím a psychosociální intervence mohou
zlepšit kognitivní funkce aţ k úrovni neurobiologického substrátu.“ Z toho
vyplývá důleţitý závěr, ţe v průběhu ţivota narušené kognitivní funkce se
mohou pomocí léčby a psychosociální rehabilitace alespoň částečně vrátit na
úroveň před onemocněním.
Rehabilitace kognitivních funkcí můţe zahrnovat nejrůznější intervence.
Cílem je zlepšení kognitivních funkcí, u komplexních programů získání
sociálních dovedností, případně i podpora adaptivních funkcí a ovlivňování
prostředí. Základní programy typu tuţka - papír, případně vyuţití běţných
počítačových her u nás vyuţívá například občanské sdruţení Green Doors,
speciálně vyvinuté počítačové programy vyuţívá Psychiatrické centrum Praha
nebo Psychiatrická klinika v Brně.62 Zde se jedná o nácvik pozornosti,
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exekutivních funkcí, řešení problémů nebo bezchybné učení (errorless
learning).
Komplexním programem je jiţ zmiňovaný Integrovaný psychoterapeutický
program (IPT). Zde probíhá nácvik v malých skupinách, zaměřený na
jednodušší cvičení kognitivního diferencování, nácvik sociálního vnímání,
komunikace, nácvik sociálních dovedností, nácvik interpersonálního řešení
problémů.
Pěč63 zmiňuje ještě komplexní program Hogartyho terapie rozvíjení
kognitivních schopností (cognitive enhancement therapy – CET), nicméně
uvádí, ţe výzkum vyhodnocení elementárních programů přináší smíšené
výsledky. Naopak u komplexnějších programů se ukázalo zlepšení některých
kognitivních funkcí, zmírnění psychotických příznaků a zlepšení sociálních
dovedností. Výzkumná studie L. Procházkové64 mapující vliv programu
rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítače (PSS CogReHab) nepotvrdila
pozitivní vliv na zmírnění deficitu pracovní paměti u klientů Psychiatrického
centra Praha u dlouhodobě nemocných schizofrenií.
Při psychosociální rehabilitaci v rámci chráněných dílen organizace Bona,
o.p.s. se intervence v mnohém blíţí komplexním programům kognitivní
rehabilitace. Rehabilitace je zaměřena jak na všechny uvedené oblasti
narušených funkcí (nácvik přesnosti, pozornosti, operativního myšlení,
pracovní paměti a pod.) včetně nácviku sociálních dovedností ve skupině, tak
na adaptace a ovlivňování prostředí. Dá se předpokládat, ţe právě pestrost
činností a intervencí v dílnách Bona, o.p.s. a jejich pravidelnost (4 hodiny
denně, pětkrát v týdnu) má zásadní vliv na obnovu narušených kognitivních a
exekutivních funkcí a je srovnatelná se specializovanými programy kognitivní
rehabilitace.
3.3.5 Trénink sociálních dovedností
Termín sociální dovednosti se pouţívá v různých situacích a kontextu a
nemá jednotnou definici. Např. dle Libermana, DeRisi, Muesera65 jde o
jakékoli jednání, které nám pomáhá komunikovat přiměřeně naše potřeby a
emoce a dosahovat na naše interpersonální cíle. V podstatě jde o chování
jedince při sociálních interakcích." Trénink sociálních dovedností pouţívá
principy a techniky behaviorální terapie, aby člověk komunikoval svoje emoce
a poţadavky tak, aby zvýšil pravděpodobnost dosaţení svých cílů a potřeb v

63

Pěč, str. 80
Procházková, str. 83
65
Liberman, DeRisi, Mueser in Pěč, Probstová, str. 83
64

35

afiliativních vztazích a rolích potřebných pro samostatný ţivot." (Šlepecký,
Zibrínová 66)
Jak vyplývá z kapitoly 3.1., pacienti se schizofrenií mívají často narušené
právě sociální dovednosti, ať uţ premorbidně (před vypuknutím nemoci), nebo
získané v průběhu onemocnění. Častou příčinou bývá dlouhá hospitalizace,
ztráta kontaktu s přirozeným prostředím nebo narušení kognitivních a
exekutivních funkcí. Nejvíce postiţené bývají řečové funkce, ať uţ v expresi,
komunikaci myšlenek, pocitů, přání. Objevují se těţkosti formulovat věty,
převádět myšlenky do verbálního projevu. I po vymizení příznaků kognitivních
dysfunkcí a obnovení správného fungování myšlení přetrvávají problémy s
porozuměním. Dalším nedostatkem můţe být nedostatek témat ke komunikaci.
Pacienti jsou v důsledku hospitalizace nebo domácího ošetření izolovaní od
společnosti a ztrácí schopnost běţné konverzace. Jiným problémem je
neschopnost dát správné zabarvení vlastním vyjádřením, zvláště emocí. Stejně
tak na úrovni neverbální komunikace jako je vzdálenost, oční kontakt, pohled,
pohyby, gesta a podobně tito pacienti selhávají.
Liberman67 odlišuje všeobecně socializační aktivity na rozdíl od specifik
tréninku sociálních dovedností. Ten vyuţívá principy lidského učení na
podporu, získávání, zevšeobecnění a přetrvávání způsobilostí nutných při
interpersonálním chování. Dále Liberman dělí sociální dovednosti na
afiliativní, které umoţňují navázat přátelství, být s někým v intimním vztahu,
získat citovou podporu a podobně a instrumentální sociální dovednosti,
umoţňující nezávislost, schopnost zajišťovat si peníze, bydlení apod.
Trénink sociálních dovedností se provádí většinou pomocí behaviorálních
technik. Trénink se provádí buď v přirozením prostředí (doma) nebo na
veřejnosti. Součástí je posouzení počátečních nedostatků v sociálních
dovednostech, kdy se určí cíle léčby, které umoţní průběţné hodnocení
pokroku. Liberman68 a jeho spolupracovníci vypracovali podrobné tréninkové
moduly, které se věnují oblastem jako uzpůsobení medikace, usměrňování
symptomů, řešení volného času, návratem do společnosti, dovednostem
potřebným pro rozhovor nebo hledání práce. Pracuje s aktivitami jako jsou
například: videozáznamy scének a modelových situací, poradenství trenéra
zaměřené na překonávání problémů, cvičení in vivo apod.
Trénink sociálních dovedností je u nás součástí psychoterapeutických
programů v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, nebo
Integrovaného psychoterapeutického programu u nás vyuţívaného na klinice
Eset Help. Prvky tréninku sociálních dovedností by měly být součástí kaţdé
sociální rehabilitace a jsou tedy také nedílnou součástí práce s klienty v
chráněných dílnách organizace Bona, o.p.s.
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3.4 Komunitní péče
Komunitní péče je soubor sluţeb, programů a zřízení, jejichţ cílem je
pomoci lidem s duševní poruchou ţít pokud moţno v podmínkách běţného
ţivota a co nejkvalitněji tak, aby byly uspokojeny jejich zdravotní, sociální a
psychologické potřeby. Komunitní péče zahrnuje lékařskou péči, sociální
rehabilitaci, (zejména v oblasti práce, bydlení, společenských kontaktů,
podpora vztahů s přáteli a rodinou a dalšími lidmi.), pracovní rehabilitaci a
vyuţívání sítě dalších sociálních sluţeb. Cílovou skupinou komunitní péče
jsou pacienti s duševní poruchou, ale i jejich okolí a společnost, kteří jsou
podporováni tak, aby mohli pomoc poskytovat.
Komunitní péče vznikala v západní Evropě po druhé světové válce spolu s
deinstitucionalizací psychiatrické péče. Postupně se hlavně ve Velké Británii a
USA vyvíjely sociální sluţby jako alternativa k hospitalizaci: domácí léčba,
výjezdové týmy krizové intervence, krizová centra, denní stacionáře,
komunitní rezidenční sluţby, sluţby pracovní a sociální rehabilitace, dle
geografických oblastí vznikaly komunitní týmy duševního zdraví. Systém
komunitní péče v ekonomicky vyspělých zemích doznal velkých změn a v
kaţdé zemi se vyvíjel jinak, avšak ukázal se jako jednoznačně pozitivní, co se
týká kvality ţivota a dodrţování lidských práv lidí s duševní poruchou.
Situační analýza péče o duševně nemocné na území Hl. m. Prahy69 uvádí
statistiky vlivu dlouhodobé deinstitucionalizace a vyuţívání systému komunitní
péče v Nizozemsku a Británii, které hovoří ve prospěch komunitní péče, oproti
péči o duševně nemocné setrvávající v dlouhodobé hospitalizaci.
Pěč70 zmiňuje nejvýznamnější charakteristiky efektivní komunitní péče
vycházející z výzkumů v několika evropských zemích. Jsou to:
- dobré pracovní spojenectví (working alliance) mezi klientem a
poskytovatelem pomoci, to znamená, ţe ke klientovi se přistupuje jako ke
kompetentní osobě s vlastními volbami, zkušenostmi a znalostmi
- efektivní intervence zaměřené na posílení (empowerment) a společenskou
participaci klientů
- široká nabídka péče, přístupná klientům, rodině a širší veřejnosti
- důraz na rodinu a jiné neformální poskytovatele péče a jejich podpora
Pěč vychází ze současné mezinárodní literatury a uvádí pět hlavních
koncepcí a směrů rozvoje komunitní péče. Jsou to: Vznik praxí orientovaných
na zotavení (recovery) prováděných samotnými klienty, aplikace moderních
rehabilitačních přístupů, budování komunitních podpůrných systémů, podpora
společenské akceptace a intervence typu evidence-based.
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3.4.1. Intervence typu evidence-based (intervence založené na důkazech) v
systému komunitní péče
Pěč71 uvádí pět druhů intervencí typu evidence-based, tedy moţností léčby a
rehabilitace, které mají pomoci realizovat klientům jejich vlastní cíle. Jsou to:
Asertivní komunitní léčba (Assertive Community Treatment - ACT), zvládání
nemoci a zotavení (Illness Management and Recovery - IMT), Individuální
umístění a podpora (Individual Placement and Support - IPS) - sem patří
zvláště podporované zaměstnávání pro lidi s duševními psychickými
poruchami, o které se více zmíním v kapitole Možnosti zaměstnávání OZP dle
stupně rehabilitace. Dalším typem intrvence typu evidence - based je
psychoedukace a podpora členů rodiny a dále speciální programy pro léčbu
klientů s duální diagnózou (Integrated Dual Diagnosis Treatment).
Hejzlar72 uvádí dobré příklady praxe v České republice, vycházející z
moderních přístupů
psychosociální rehabilitace, upozorňuje
však na
nedostatečnost měření kvality. U nás se tato měření kvality teprve zavádějí,
přesto byly některé dotazníkové metody s úspěchem aplikovány. (Viz. příloha
č. 6)
Podle většiny odborníků by měla být nedělitelnou součástí komunitní péče
nabídka psychoterapeutických intervencí. V Praze tyto intervence dlouhodobě
poskytuje například Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov a
psychiatrická klinika Eset a Česká asociace pro psychické zdraví, obě sídlící
v Praze. Podporou a zaváděním komunitního přístupu pro lidi s chronickým
duševním onemocněním do praxe se zabývá Centrum pro rozvoj péče o
duševní zdraví.
3.4.3 Komunitní péče orientovaná na zotavení (recovery)
Recovery (zotavení) neznamená totéţ co dosaţení zotavení tělesného nebo
psychického stavu člověka. V procesu zotavení můţe hrát roli poskytovatel
pomoci, ale hlavním aktivním zdrojem proměny je sám klient, který má dát
svému ţivotu příznivý obrat a zároveň dokáţe sám hledat nástroje potřebné
pro rozhodování nad svým ţivotem. Znamená to také aktivní přijetí nemoci a
omezení, vymanění se ze stigmatu duševního onemocnění, ze závislosti na
určitých formách jednání, z neuskutečnitelných přání a z omezení ze strany
71
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společnosti. Jde o znovuzískání kontroly nad svým ţivotem, přijetí
odpovědnosti, zvýšení sebeúcty. Recovery probíhá ve dvou dimenzích. Vnitřní
zahrnuje spíše psychologickou stránku procesu jako změnu obrazu sebe sama,
formulování osobních cílů, posílení schopnosti ve vlastní síly a sebeurčení.
Druhá dimenze se projevuje v oblasti společenské participace, tedy zotavení v
oblasti bydlení, práce, učení, kontaktu se společností apod. Princip recovery
umoţnil vznik rehabilitačních hnutí, která byla hlavními nositeli této filozofie.
3.4.4 Cíl komunitní péče - budování komunitních podpůrných systémů
Pěč73 shrnuje, co by mělo být cílem komunitní péče, ať uţ vychází ze
kteréhokoli přístupu:
„Konečným cílem komunitní péče je podpořit účast lidí s psychickými
omezeními ve společnosti. Systém komunitní péče vytváří kontext pro
efektivní rehabilitaci a je významnou podmínkou pro příznivě probíhající
procesy zotavování. Komunitní péče implikuje, ţe psychiatrická péče pomáhá
svým klientům v běţném společenském prostředí tak, aby se zabránilo jejich
marginalizaci a zanedbání. Aktivní musí být i další sloţky systému, jako
zdravotní péče, další sociální sluţby, jiné úřady a organizace, které tak
podporují začlenění klientů do společnosti. Komunitní péče rovněţ znamená,
ţe klienti a jejich nejbliţší získávají významný podíl na vytváření "své"
nabídky a podpory.“
Pěč dále uvádí příklady dobré praxe, jako vycházet přímo z potřeb a
poţadavků klientů, dále připravit fáze budování komunitního podpůrného
systému, zvláště jeho počátek, začlenit jej do stávajících projektů, umoţnit
přístup ke komunitní péči co největšímu mnoţství lidí. Komunitní podpůrný
systém má propojit síť osob a sluţeb na regionální a lokální úrovni.
Součástí tohoto systému by měly být zvláště: identifikace a vyhledání
klientů, psychická a somatická zdravotní péče, krizová intervence, podpora v
bydlení, hmotné zabezpečení, svépomocné programy, rehabilitační programy,
osvěta zaměřená na veřejnost, ochrana a hájení zájmů, případové vedení.74
3.4.5 Boj proti stigmatizaci jako součást komunitní péče a sociální
rehabilitace
V poslední době se boj proti společenskému stigmatu osob s duševní
poruchou stává stále více zájmem odborníků. Právě neochota společnosti
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akceptovat odlišné lidi je jedním z hlavních problémů úspěšné rehabilitace a
začlenění lidí s hendikepem do společnosti. Významné projekty v boji se
stigmatizací u nás publikované na internetových stránkách Stopstigma.cz
realizuje Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.75
Boj proti stigmatizaci by měl začít na psychiatrii, a to nejprve potíráním
stigmatizačních tendencí mezi samotnými pracovníky, poté aktivitami proti
stigmatizaci klientů. Hlavním činitelem proti stigmatizaci ve společnosti jsou
sami klienti, kteří však nejprve musí překonat své sebestigma.
Antistigmatizační programy musí být začleněny do místního podpůrného
komunitního systému a v dlouhodobé perspektivě samozřejmě podpořeny
legislativou. Potřeby lidí s duševním onemocněním jsou v České republice
dlouhodobě přehlíţeny. O úpravu legislativních norem, která by vedla k lepší
ochraně práv duševně nemocných, o změnu diskriminačních a stigmatizujících
postojů veřejnosti a o realizaci projektů zaměřených na rozvoj komunitní péče
se snaţí dlouhodobě několik organizací jako například Vida, Kolumbus, Fokus,
Česká asociace pro psychické zdraví a další.
Mýty a stigmatizací lidí s duševní poruchou se budu dále zabývat
v následující kapitole.
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4. Problematika uplatnění
poruchou na trhu práce

lidí

s

duševní

4.1 Problematika duševního zdraví u nás a ve světě
Duševní poruchy představují v rozvinutých státech dle údajů WHO
největší socioekonomickou zátěţ (22% ekonomických ztrát). Podpora
duševního zdraví a prevence a terapie poruch duševního zdraví se stávají spolu
s odpovídající péčí pro Světovou zdravotnickou organizaci a její členské státy,
Evropskou unii a Radu Evropy prioritou. Světové zdravotnické shromáţdění a
Výkonná rada Světové zdravotnické organizace, Regionální výbor světové
zdravotnické organizace pro Evropu, a Rada EU vydaly proto v posledních
letech rezoluce, v nichţ se naléhavě obracejí na členské státy EU, Světovou
zdravotnickou organizaci a EU. Dokumenty vyzývají, aby byly podniknuty
kroky ke sníţení psychické zátěţe a zlepšení pocitu duševní pohody
obyvatelstva.76
Hlavními dokumenty jsou:
Akční plán duševního zdraví pro Evropu (2005)
Deklarace o duševním zdraví pro Evropu - Helsinská konference (2005)
Madridská deklarace (2003)
Světová deklarace zdraví (1998)
Deklarace práv duševně postiţených lidí (1971)
Zelená kniha (2005)
a dále publikace WHO Mental Health Atlas (2005), umoţňující srovnání
jednotlivých zemí v oblasti duševního zdraví.77
Právu na práci v dokumentech EU a OSN a projekty zaměstnávání
postiţených osob se věnuje příloha č. 7.
Ke všem těmto dokumentům se Česká republika připojila.
Podle Světové zdravotnické organizace poruchy duševního zdraví představují
pro evropský region druhou největší zdravotně sociální zátěţ (po stárnutí
populace a potřebě dlouhodobé péče). Jejich význam a dopad je proto moţno
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povaţovat za celospolečensky závaţný. Z hlediska zdravotně sociálního je pro
duševní poruchy charakteristické, ţe oproti jiným nemocem začínají v poměrně
nízkém věku.
Duševní nemoc provází postiţenou osobu kolem 19 % z celkového počtu
roků jejího ţivota, tj. zpravidla 15 let. Tyto roky jsou provázeny zvýšenou
nemocností, pracovní neschopností, zhoršením kvality ţivota, ztrátou ţivotní
pohody, mnohdy i invalidizací, ztrátou soběstačnosti či předčasnými úmrtími.
Kvalifikované odhady (z roku 2005) pro evropský region uvádějí, ţe
z celkových 850 mil. osob ţijících v tomto regionu trpí aţ 100 milionů osob
depresemi, asi 21 milionů poruchami způsobenými nadměrným uţíváním
alkoholu, sedm milionu má Alzheimerovu chorobu nebo jiné formy demence,
čtyři miliony osob mají schizofrenii. Náklady vynaloţené na zdravotně sociální
péči a pomoc pro osoby s duševními poruchami se v roce 2005 v EU
pohybovaly kolem 400 miliard Eur.
Podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo
v roce 2009 na psychiatrických pracovištích ošetřeno celkem 482 970 pacientů
coţ je o 39 procent více neţ v roce 2000. U organických duševních poruch a
schizofrenie nedošlo k výraznému růstu, došlo k nepatrnému nárůstu počtu
hospitalizací.78
Srovnání situace v oblasti duševního zdraví u nás a v Evropě publikovalo
Centrum pro rozvoj a péči o duševní zdraví v dokumentu Vzdělávání
odborníků, státní zprávy a samosprávy v oblasti transformace institucionální
péče o duševně nemocné – Odborná zpráva z projektu79.
Aţ do roku 2001 platilo, ţe duševní poruchy a poruchy chování v České
republice zaujímaly 5. místo, a to jak v částečné, tak i plné invaliditě, po
kardiovaskulárních a onkologických nemocech (na 1. a 2. místě), nemocech
pohybového a nosného ústrojí a nemocech neurologických (na 3. a 4. místě).
Tento vývoj se začal po roce 2001 měnit a duševní nemoci stanuly na třetím
místě jako příčina částečné invalidity a na čtvrtém místě jako příčina plné
invalidity (kromě roku 2004, kdy byly na třetím místě). V roce 2007 bylo pro
nemoci duševní a poruchy chování přiznáno 3 382 plných invalidních důchodů
a 2 334 částečných invalidních důchodů.80 Zpráva uvádí, ţe Česká republika je
podle údajů WHO na prvním místě v počtu dní pracovní neschopnosti, z toho
40 % zameškaných dní je z důvodů duševních chorob.
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4.2 Lidé s duševní poruchou a možnosti uplatnění na trhu práce
4.2.1 Význam práce v životě každého člověka
Moderní společnost bere jako samozřejmost právo člověka na práci. Přesto
není běţné vztahovat toto právo i na hendikepované lidi, mnohdy si společnost
ani neuvědomuje, ţe lidé s duševním onemocněním jsou práce schopni a buď z
neznalosti nebo ze soucitu jim práci odpírá. Avšak právě zapojení do
smysluplné práce, role zaměstnaného člověka pobírajícího spravedlivou mzdu
je jedním z nezbytných léčivých aspektů sociální rehabilitace. Dörner a Plog
zdůrazňují, ţe: „nedílnou součástí ekosystému společnosti je spoluúčast všech
lidí na rozhodování, a společensko - politický systém by měl těmto lidem
umoţnit smysluplné pracovní uplatnění, a tak zabránit jejich další izolaci“.81
Foitová82 cituje sociálně psychologické funkce dle Jahodové: práce
poskytuje lidem povědomí o časové struktuře, kde ţijí, rozšiřuje sociální
horizont lidí, vyţaduje spolupráci s kolegy na společném cíli, poskytuje
moţnost se identifikovat a dává společenský status, nutí lidi k aktivitě.
Na druhé straně je třeba vytvořit ve společnosti takové podmínky pro práci,
aby lidé byli degradováni na pouhý prostředek výrobního procesu bez zajištění
důstojných podmínek. V. E. Frankl, autor logoterapie, upozorňuje, ţe jde o
správný postoj, kdy práce má být v kaţdém případě prostředkem k účelu
smysluplného ţivota.
Společnost by měla být schopna nabídnout smysluplnou práci tak, aby se
mohlo zapojit co nejvíce lidí podle svých schopností. Coţ se u nás v současné
době u lidí s postiţením neděje a jejich poptávka po práci výrazně převyšuje
nabídku. (Více o tom v následujících kapitolách). Pokud člověk s duševní
poruchou
nebo jakýmkoli jiným postiţením není schopen vykonávat
dlouhodobě nějaké zaměstnání, měl by být přesto respektován vzhledem k
stavu, v jakém se nachází a měl by mít moţnost ţít v důstojných podmínkách s
odpovídajícími prostředky k ţivotu.
Frankl v knize Lékařská péče o duši83 píše: "Schopnost práce není všechno,
není ani dostačujícím, ani nutným důvodem, aby byl ţivot naplněn smyslem.
Člověk můţe být schopen práce a přesto nemusí vést smysluplný ţivot. A jiný
můţe být práce neschopným, a přesto můţe dát svému ţivotu smysl."
4.2.2. Vnitřní a vnější překážky zaměstnávání lidí s duševní poruchou
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Van Weeghel, Zeelen84 uvádí, ţe v Holandsku pracovní začlenění
nehospitalizovaných dlouhodobě duševně nemocných pacientů nepřevyšuje
10 %. U nás nemáme statistiku zaměstnaných osob s duševním onemocněním,
ale dá se předpokládat, ţe čísla budou ještě niţší. Coţ je mnohem menší číslo
vzhledem k běţně uváděným procentům vyléčených pacientů se schizofrenií,
tedy 22 - 27 %, přičemţ k sociální úzdravě údajně dochází u 39 - 69 %
nemocných.
Ze statistik podporovaného zaměstnávání o.s. Fokus85, o.s. Eset - Help86 a
o.s. Green Doors87, tedy organizacemi s cílovou skupinou
převáţně
schizofrenních uţivatelů, údaje o zařazení uţivatelů na pracovním trhu, delším
neţ 6 měsíců jsou výrazně niţší.
Foitová88 definuje vnější překáţky jako: Sloţitá situace na trhu práce,
personální politika zaměřená na zisk (preference zdravých pracovníků),
diskriminace , stereotypy a předsudky vůči duševně nemocným (důsledkem je
to, ţe lidé skrývají svoji psychiatrickou anamnézu), malá kvalita dostupných
zaměstnání (tlak na výkon, jasný styl vedení na pracovišti), nedostatek
částečných úvazků,
nedůsledná politika pracovní integrace (podniky
zaměstnají spíše hendikepované s tělesným postiţením neţ s duševním), sloţitá
administrativa.
Vnitřní překáţky na straně klientů jsou dle Foitové: samotné duševní
onemocnění (závaţnost symptomů, bizarní chování), nedostatečná kvalifikace,
dlouhodobá nezaměstnanost, případně ţádná pracovní zkušenost, nedostatečné
sociální fungování (deficit sociálních dovedností, špatná komunikace),
sebestigmatizace z důvodu vlastní diagnózy. Všechny tyto vlivy vedou k
špatnému sebehodnocení klientů a s ním související nízké self - efficacy.
Pojem self-efficacy zkoumal A. Bandura ve své sociálně kognitivní
teorii.89 Bandura uvádí, ţe představy o vlastní self-efficacy jsou zásadní v
pracovní motivaci. Má - li jedinec vysoké mínění o svém self-efficacy a je-li
přesvědčen, ţe prostředí ocení jeho výsledky, bude následovat pozitivní, jisté
jednání. Naopak je-li mínění o self-efficacy nízké a prostředí je netečné k
výsledkům, můţe nastat rezignace a apatie. A dále je - li mínění o self- efficacy
nízké a prostředí je povaţováno za schopné příznivě reagovat, můţe následovat
devalvace mínění o sobě. Z těchto závěrů vyplývá, ţe nejen samotná pracovní
výkonnost, ale i zájem a snaha hledat zaměstnání se s kaţdou zkušeností
neúspěchu a dobou bez zaměstnání sniţují.
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Problémy se vyskytují uţ při hledání zaměstnání, jako na příklad
nerealistické představy klientů o sobě samých nebo hledaném zaměstnání,
nedostatek motivace, nedostatečná schopnost sebeprezentace, problémy
s udrţením zaměstnání jsou hlavně nízké pracovní tempo, vysoká nemocnost,
regrese do nemoci, špatná adaptace na měnící se poţadavky. Další překáţkou
jsou sociální dovednosti a emoční překáţky a narušené kognitivní funkce.
4.2.3. Mýty v zaměstnávání lidí s duševní poruchou
Téma zaměstnávání lidí s duševní poruchou je opředeno mnoha mýty, které
jsou ve společnosti silně zakořeněné a hrají velkou roli ve ztíţené integraci
těchto lidí do společnosti. Na tyto nepravdy poukazují odborníci, u nás
například
o.s. Fokus, o.s.Vida, Eset-Help a další, kteří bojují za
zrovnoprávnění duševně nemocných zaměstnanců. Sdruţení Fokus90 , které se
dlouhodobě zabývá destigmatizací lidí s duševní poruchou upozorňuje na
některé předsudky, jako například: "Duševně nemocní a ti, kteří se uzdravili
(termín označuje ty, kteří byli efektivně léčeni), jsou pracovníky druhé
kategorie."
Avšak zaměstnavatelé, kteří tyto lidi zaměstnali, uvádějí, ţe mají více neţ
průměrnou docházku a přesnost a jsou stejně dobří nebo lepší v motivaci,
kvalitě práce a pracovním výkonu. Studie uváděné US National Institute of
Mental Health a National Alliance for the Mentally Ill91 dokládají, ţe
neexistuje ţádný rozdíl v produktivitě ve srovnání s ostatními zaměstnanci.
Další mýtus se týká lidí s duševní poruchou a odolností vůči stresu: "Lidé s
psychiatrickými problémy nesnášejí stres na pracovišti." Toto tvrzení příliš
zjednodušuje komplexní lidskou reakci na stres. Lidé s různými zdravotními
problémy jako jsou například kardiovaskulární choroby, skleróza a
psychiatrické poruchy mohou mít zhoršené syndromy při vysoké úrovni stresu.
Ale zdroje osobního a pracovního stresu jsou u kaţdého jiné. Pro některé lidi je
stresující, pokud nemají strukturovaný denní program, zatímco někteří bojují s
přesným pracovním rozvrhem. Někteří lidé mají radost z viditelnosti na
veřejnosti nebo z vysokého stupně sociálních kontaktů, zatímco jiní poţadují
minimální interakce, aby se mohli soustředit a dokončit úkol. Pracovníci s
psychiatrickými problémy odpovídají na stresory na pracovišti rozdílným
způsobem. Všechna zaměstnání jsou v podstatě do určité míry stresující.
Produktivita dosahuje maxima, jestliţe se vhodným způsobem potkávají
potřeby zaměstnance a jeho pracovní podmínky, ať má pracovník duševní
problémy nebo ne.
90
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Velmi častým předsudkem společnosti je strach z agresivity: "Duševně
nemocní a ti, kteří se uzdravili, jsou nebezpeční nebo agresivní". Z
dlouhodobých statistik a výzkumů vyplývá, ţe převáţná většina těchto jedinců
není nebezpečná nebo agresivní. Kdyţ se zaměstnavatelé dovědí, ţe má
uchazeč duševní chorobu, mohou mít strach nebo pocit, ţe bude agresivní.
Tento mýtus je posilován médii, která informují o lidech s duševní nemocí jako
o násilnících. Teoretické shrnutí výzkumné literatury na Cornellově univerzitě
(Ithaca, NY, USA) ukazuje, "ţe ţádná empirická data neospravedlňují
skandalizované portréty duševních poruch v médiích".
4.2.4. Současné možnosti zaměstnávání
stupně rehabilitace

osob s duševní poruchou dle

Dle míry postiţení, schopnosti práce, pracovních zkušeností a kvalifikace se
bude lišit pracoviště, které je krátkodobě nebo dlouhodobě pro uţivatele
vhodné. Potřeby uţivatelů jsou velmi různorodé, a tak je nutné mít k dispozici
na výběr velký počet typů moţných pracovních uplatnění tak, aby probíhala co
nejplynulejší a nejrychlejší rehabilitace aţ k dosaţení pracovního zařazení,
které by bylo pro uţivatele nejpřijatelnější a dlouhodobě udrţitelné. Zároveň s
procesem pracovní rehabilitace by uţivatel měl mít moţnost potřebné
rekvalifikace.
Typy pracovních míst dle stupně rehabilitace:
- Pracovní terapie v rámci hospitalizace na psychiatrické klinice nebo
v léčebně. Po stabilizaci zdravotního stavu pacient navštěvuje pracovní dílny,
které bývají součástí psychiatrické léčebny.
-Socioterapeutická dílna (ergoterapeutická dílna, denní stacionář, denní
centrum), ať uţ při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení v nebo při
ambulantní psychiatrické péči. Uţivatelé mají zatím niţší schopnosti docházet
pravidelně do zaměstnání, jde o přípravu na pracovní poměr nebo udrţení
stávajících sociálních a pracovních dovedností.
První dva typy sluţeb jsou poskytovány dle zákona o sociálních sluţbách,
bez nároku na honorář, nejedná se o práci na pracovní poměr.
-Chráněné pracoviště (chráněná dílna) v rámci sluţby sociální rehabilitace.
Pracovní terapeuti se věnují klientům intenzivně socioterapeuticky tak, aby si
obnovili nebo získali pracovní návyky a sociální dovednosti nutné pro získání
a udrţení zaměstnání. Jde o krátkodobé nebo střednědobé zaměstnání na
pracovní poměr.
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Pokud se jedná o chráněnou dílnu s moţností pracovního poměru,
pracovník má nárok na honorář. Někdy bývá pracovník nejprve zaměstnán „na
zkoušku“, bez nároku na honorář, aby si vyzkoušel, jestli mu budoucí práce
vyhovuje a zaměstnavatel má moţnost si ověřit schopnosti budoucího
pracovníka a pak teprve podepíší pracovní smlouvu. Podmínky zaměstnávání
uţivatelů podléhají zákonu o zaměstnanosti.
- Chráněné pracoviště (chráněná dílna) kde je zaměstnáno více něţ 50 %
lidí se ZP, (dlouhodobé zaměstnání), vymezené na základě dohody s úřadem
práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postiţením,
Podpora terapeuta nebo sociálního pracovníka můţe být poskytována
prostřednictvím třetí osoby, např. pracovního konzultanta nebo asistenta.
Podléhá zákonu o zaměstnanosti.
- Přechodné zaměstnání, tréninkové pracovní místo (chráněné místo na
volném pracovním trhu, podpora pracovního terapeuta dle potřeby, časově
omezeno)
- Chráněné pracovní místo na volném trhu práce (běţné pracoviště
zaměstnávající 0 - 50 % lidí se zdravotním postiţením, pracovní místo
umoţňující dlouhodobý pracovní poměr). Chráněné pracovní místo je pracovní
místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postiţením na
základě písemné dohody s úřadem práce.
- Nechráněné pracovní místo na volném trhu práce (zaměstnání na různé
typy pracovních poměrů, krátkodobé nebo dlouhodobé)

4.2.5. Důsledky nedostatečného množství pracovních míst pro lidi
s duševní poruchou
Některé školy sociální rehabilitace kritizují systém chráněných podmínek,
protoţe ve skutečnosti neumoţňují plnou integraci lidí s postiţením. Například
Foitová 92 upozorňuje na to, ţe můţe vznikat závislost na podpůrném prostředí
dílny, nemusí vést k vytvoření dovedností a sebedůvěry nutných pro uplatnění
na volném trhu práce a můţe vést k vytváření nesmyslných činností.
Vznikají tak jakési uzavřené skupinky lidí se stejným hendikepem, na které
však v konečném důsledku nejsou brány ohledy, se kterými se ve společnosti
nepočítá, těţko se doţadují svých práv a jsou prakticky na okraji.
92

Foitová in Pěč, Probstová, Str. 119
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Příčina je na straně nastavení pravidel v zaměstnávání lidí s postiţením a v
sociálním systému, který má nedostatek sociálních sluţeb, které by
podporovaly uţivatele v nalezení vhodné práce, tedy agentur podporovaného
zaměstnávání a sluţeb osobní asistence.
4.2.6. Komunitní přístup a zaměstnávání osob s duševní poruchou
Průzkum potřeb odborníků a uţivatelů psychiatrické péče na území Hl.m.
Prahy provedený Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví v roce 2008
jednoznačně ukazuje na potřeby několikanásobného zvýšení kapacity
poradenství a rehabilitace osob s duševním onemocněním.93 (Viz. Příloha č. 8
- Potřebná struktura klientely pracovní rehabilitace dle dotazníkového šetření
mezi odborníky v oblasti péče o duševní zdraví a příloha č. 9 - Rehabilitační a
poradenské sluţby - současné a potřebné počty pacientů podle dotazníkového
šetření)
Stejné příčiny nedostatečného zajištění moderní psychiatrické péče jsou ve
všech regionech ČR s tím, ţe kromě velkých měst je tato péče v regionech
téměř nedostupná. Mimo jiné vyšlo z dotazníku provedeném mezi odborníky v
oboru psychiatrie k jednoznačným potřebám: propojenosti všech segmentů
péče, orientovat sluţby co nejvíce do přirozeného prostředí pacientů,
zdůraznění ambulantní psychiatrické péče, nezbytné hospitalizace vyuţívat na
co nejkratší dobu.
V komunitní péči se osvědčil jiţ zmiňovaný program individuálního
umístění a podpory – Individual Placement and Support (IPS), kdy je
standardizovaná podpora práce pro lidi s psychickými omezeními, na bázi
evidence-based přístupu. Lidem s duševní poruchou nestačí pouze nabídnout
zaměstnání, ale vyţadují dlouhodobou specifickou podporu. Pěč94
charakterizuje šest hlavních znaků takového přístupu: pravidelná placená práce
jako cíl, rychlé hledání zaměstnání, na prvním místě brát v úvahu preference
klienta, průběţná podpora, průběţné vyhodnocování pracovních moţností,
integrace pracovní pomoci s psychiatrickou pomocí. IPS se liší od běţných
přístupů podpory zaměstnávání v tom, ţe nepřipravuje pracovníky na zvolenou
práci dlouhodobě, ale pokud moţno co nejdříve jim umoţní se vrátit na
pracoviště, kde jsou potom cíleně podporováni (tzv. place - then - train). Tímto
způsobem se eliminuje zbytečné oddalování poţadovaného zaměstnání, avšak
kladou se větší nároky na zaměstnavatele a společnost, aby akceptovali lidi s
tímto typem postiţení. Dalším rozdílem oproti u nás uplatňovaným přístupům
93
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je integrace pracovní rehabilitace v multidisciplinárního týmu. V rámci týmu je
dříve navázán kontakt s potřebnými klienty, lépe funguje koordinace sluţeb
pro klienty, analýza jejich potřeb a znalosti týmu jsou maximálně vyuţity v
rehabilitačním procesu.
V našich podmínkách takto fungují pouze týmy koordinované
casemanagery nebo klíčovými pracovníky (v Praze např. Fokus, Green Doors),
ovšem za předpokladu, ţe se podaří propojit odborníky napříč zdravotnickým
systémem a sociálními sluţbami. Lékaři (pokud nepracují například v
asertivním komunitním týmu) nejsou zvyklí brát jako partnery v práci s klienty
sociální pracovníky, terapeuty sociální rehabilitace, psychology, rodinu a
podobně.
4.2.7. Situace v oblasti zaměstnanosti lidí s duševní poruchou v ČR
Jsou v oblasti zaměstnanosti připraveny podmínky pro stále rostoucí počet
lidí s duševní poruchou? Je dostatečná osvěta a podpora zaměstnavatelů v
zaměstnávání osob s duševním onemocněním? Jak vyplynulo z kapitoly o
současné situaci lidí s duševním onemocněním v ČR, dle průzkumů potřeb
odborníků a uţivatelů psychiatrické péče na území Hl.m. Prahy, všechny
úspěšné programy reintegrace duševně nemocných zpátky na pracoviště musí
čelit problému diskriminace. V oblasti zaměstnávání lidí s postiţením, kde je
situace katastrofální a byla by řešitelná pouze změnou sociální politiky státu v
oblasti psychiatrické rehabilitace a zaměstnanosti sob se zdravotním
postiţením, větším důrazem na začleňování těchto lidí do společnosti,
nabídkou více sluţeb podporovaného zaměstnávání a nastavením výhodnějších
podmínek pro zaměstnavatele lidí s postiţením.
Malý důraz na začleňování lidí duševním postiţením (a zdravotním
postiţením obecně) se projevuje výrazně i v oblasti zaměstnávání osob se
zdravotním postiţením (OZP).
Hospodářská komora České republiky na přelomu roku 2009 / 2010
uspořádala průzkum s touto tématikou. Průzkumu se zúčastnilo celkem 197
firem z celé České republiky, z čehoţ 65 % tvořili zaměstnavatelé OZP. Ti
zaměstnávají v součtu celkem 1684 osob se zdravotním postiţením, z toho 213
osob s těţším zdravotním postiţením. Pouze 13 zaměstnavatelů OZP zřídilo
chráněná pracovní místa či chráněné pracovní dílny. Nejvíce jsou
zaměstnávané osoby s tělesným postiţením; OZP pracují u poloviny
zaměstnavatelů na celý pracovní úvazek.
K 31. 12. 2009 činil celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání 539
136, z nichţ 67 738 bylo OZP. Počet nabízených volných míst činil 30 927,
z toho pro OZP pouze 1 771, coţ představuje 38 OZP uchazečů na 1 volné
pracovní místo pro OZP. Situace pro OZP tedy nevyznívá nijak pozitivně.
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V souvislosti se světovou finanční krizí se oproti předchozím rokům značně
sníţil počet lidí s OZP, kteří byli zaměstnáni na volném trhu práce. Například
ze statistik podporovaného zaměstnávání občanského sdruţení Fokus vyplývá,
ţe v roce 2009 našlo z celkového počtu 151 uţivatelů pouze 10 z nich
zaměstnání.95 Dle údajů statistiky občanského sdruţení Fokus za rok 2010 je
to ještě méně. Problematika zaměstnávání OZP je jak vidno komplikovaná
a jednoduchá řešení neexistují. Na jedné straně osoby se zdravotním
postiţením nedisponují zaměstnavateli poţadovanou kvalifikací, na druhé
straně nejsou zaměstnavatelé dobře informováni o nástrojích, které jim mohou
zaměstnávání OZP usnadnit.96
V souvislosti se sociální reformou se v posledních měsících diskutovalo o
změnách zaměstnání osob se zdravotním postiţením v důsledku novely
Zákona o zaměstnanosti.
MPSV a Charta sociálního podnikání a zaměstnávání OZP97, ve které jsou
sdruţeny Asociace zaměstnavatelů zdravotně postiţených České republiky ,
Svaz český a moravských výrobních druţstev , Nadační fond pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postiţením došly po společných jednáních
k finalizaci řady návrhů Zákona o zaměstnanosti.
Mezi ně patří:
- Náhradní plnění bude zachováno. Na jednoho zaměstnance se ZP bude
moţno potvrdit
ročně objem 35 násobku průměrné mzdy, tedy cca 800 000,-Kč.
- Dojde ze zachování příspěvku na chráněné pracovní místo na otevřeném i
chráněném trhu
práce. Nárokový příspěvek se bude skládat ze dvou částí, a to ve výši 75%
skutečně
vynaloţených mzdových nákladů, maximálně do 6 000,-Kč měsíčně a
nárokového příspěvku
aţ do výše 4 000,-Kč měsíčně na další náklady spojené s provozem tohoto
místa.
- Otevřené k dalšímu jednání prozatím zůstávají navrhované změny statutu
osoby zdravotně
znevýhodněné.
V souvislosti se zásadními změnami v důsledku sociální reformy se v
oblasti osob se zdravotním postiţením podařilo ponechat alespoň základní
podmínky pro usnadnění jejich zaměstnávání na trhu práce.
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5. Sociální rehabilitace v praxi chráněné dílny
sklářské organizace Bona, o.p.s.
5.1 Sociální služby v organizaci Bona, o.p.s.
5.1.1. Základní údaje o organizaci
Název organizace:
BONA,o.p.s.
Pod Čimickým hájem 177/1
Praha 8
181 00
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 257325587
Poslání organizace:
BONA, o.p.s. usiluje o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do
společnosti a o zkvalitnění jejich ţivota při zachování důstojných ţivotních
podmínek.
Cílová skupina:
Dospělí lidé s duševní poruchou, která významně ovlivnila způsob jejich
ţivota a oddělila je od běţného místního společenství.
Sluţba sociální rehabilitace slouţí k znovunabytí pracovních dovedností
osob s duševní poruchou, pomoc při jejich opětovném začlenění do
společnosti.
5.1.2. Poskytované sociální služby
Organizace BONA,o.p.s. poskytuje tři různé sociální sluţby: chráněné
bydlení, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení. Tyto sluţby
navazují na systém zdravotní péče a jsou třemi pilíři tak zvané komunitní péče.
Někteří uţivatelé našich sluţeb vyuţívají současně sluţbu sociální rehabilitace
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ve chráněných dílnách a sluţeb chráněné bydlení a podpora samostatného
bydlení, avšak není to pravidlem.
Nyní stručně popíšu jednotlivé sluţby poskytované organizací Bona, o.p.s.:
- Podpora samostatného bydlení (PSB) - sluţba poskytovaná ambulantně,
uţivatelé ve spolupráci s terapeutem PSB pracují na svém osamostatnění a
získání dovedností pro znovuzačlenění do společnosti. Uţivatelé mají moţnost
vyuţívat tréninkové byty.
- Chráněné bydlení (CHB) - Pobytová sluţba poskytovaná ve 4
samostatných objektech. Uţivatelé za podpory terapeuta CHB pracují na
osvojení dovedností pro ţivot v samostatném bydlení, sebeobsluze a dalších
oblastech. Po osvojení těchto dovedností můţe uţivatel přestoupit do sluţby
podpora samostatného bydlení v rámci BONA, o.p.s., případně sluţeb jiných
organizací.
- Sociální rehabilitace - sluţba poskytovaná ambulantně na 4 chráněných
pracovištích (dále CHP) formou pracovní rehabilitace
5.1.3. Služba sociální rehabilitace
Sluţba sociální rehabilitace, v konkrétním případě chráněných dílen Bony,
o.p.s. tedy pracovní rehabilitace, slouţí k znovunabytí nebo udrţení pracovních
dovedností osob s duševní poruchou, pomoc při jejich opětovném začlenění do
zaměstnání na chráněném pracovišti nebo na volném trhu práce. Sluţba
zahrnuje nácvik pracovních dovedností, sociálních dovedností, poskytování
poradenství v oblasti zaměstnávání, podpora při hledání práce. (viz. Příloha č.
10)
V této bakalářské práci vycházím ze zkušenosti terapeutky ve chráněné
dílně sklářské. Zabývám se jejím místem v rámci sociální rehabilitace pro
danou skupinu uţivatelů v rámci organizace BONA,o.p.s. a sluţeb dalších
organizací, ale i z hlediska přechodu uţivatele na volný pracovní trh.
Systém čtyř rozdílných chráněných pracovišť umoţňuje poskytnout
chráněné místo odpovídající přesně potřebám a schopnostem uţivatele.
Pracoviště se liší typem práce a náročností. To umoţňuje uţivatelům zvolit si
takové místo, kde budou nejlépe dosahovány cíle sociální rehabilitace a v
průběhu rehabilitace tato pracoviště i střídat tak, jak se stav a potřeby uţivatele
mění.
Nyní popíšu stručně jednotlivá chráněná pracoviště (CHP) a jejich
specifika.
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- CHP textilní dílna - zaměstnává 9 uţivatelů, z toho jeden laický terapeut.
Sluţbu zajišťuje jeden odborný pracovní terapeut s odpovídajícím vzděláním
dle zákona 108 o sociálních sluţbách. Práce v této dílně není fyzicky náročná
(zaměstnává i klienty ve věku kolem 60 let), práce nevyţaduje velkou
samostatnost, vyţaduje určitou zručnost pro práci s textilním materiálem.
- CHP papírenská dílna - zaměstnává 9 uţivatelů, sluţbu zajišťuje jeden
odborný pracovní terapeut s odpovídajícím vzděláním dle zákona 108 o
sociálních sluţbách. Práce v této dílně není fyzicky náročná (zaměstnává i lidi
s menším fyzickým hendikepem a staršího věku), práce nevyţaduje velkou
samostatnost, nevyţaduje přílišnou zručnost. Podpora terapeuta je větší neţ v
ostatních dílnách BONy. Pracoviště je vhodné pro lidi s více narušenýni
motorickými a kognitivními funkcemi, často je to první stupeň v rehabilitaci po
hospitalizaci nebo delší době bez zaměstnání.
- CHP technické sluţby - zaměstnává 40 uţivatelů, z toho 3 laické
terapeuty. Sluţbu zajišťují dva odborní pracovní terapeuti se vzděláním dle
zákona 108 o sociálních sluţbách. Práce je velmi fyzicky náročná, umoţňuje
pracovní zařazení pro samostatné i méně samostatné pracovníky, pracovníci
jsou rozdělováni na různá místa v terénu, moţnost různorodých činností. Z této
dílny odchází velká část uţivatelů do sociálních firem nebo na volný trh práce,
protoţe jejich schopnost zaměstnání je větší neţ například ve dvou dříve
jmenovaných dílnách.
- CHP sklářská dílna - chráněné pracoviště pro 10 uţivatelů, z toho 1 laický
terapeut. Sluţbu zajišťuje jeden odborný terapeut s odpovídajícím vzděláním
dle zákona 108/2006 o sociálních sluţbách. Práce vyţaduje zručnost, dobré
kognitivní a motorické dovednosti. Práce probíhá v hlučnějším a
ţivějším prostředí, je náročná na soustředění a úroveň sociálních dovedností
z důvodu menších prostor a nutnosti větší spolupráce a komunikace v týmu
spolupracovníků.
- CHP Klub U kocoura – Knihovna - poskytuje chráněné místo dvěma
knihovnicím, vyţaduje samostatnost. Komunikační dovednosti.
Dále poskytuje organizace Bona, o.p.s. několik chráněných pracovních míst
se zvýšenou samostatností, kde klienti vyuţívají podpory terapeuta jen občas.
Jedná se o odloučená pracovní místa: Trafika - poskytuje jedno chráněné místo
asistenta prodavače, Prádelna – poskytuje jedno chráněné místo asistentky
v prádelně pro komunitní bydlení, Pošťák - poskytuje jedno chráněné místo pro
poslíčka, který doručuje dokumenty v rámci organizace i mimo a vyřizuje
některé úřední záleţitosti.
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5.2. Nástroje sociální rehabilitace v chráněné dílně sklářské,
Bona, o.p.s.
V následujících kapitolách se budu zabývat jednotlivými aspekty a metodikou
rehabilitace v chráněných dílnách organizace Bona, o.p.s. v souvislosti
s odbornými poznatky a směry moderní psychosociální rehabilitace.
5.2.1. Systém a metodika práce s uživateli v organizaci Bona, o.p.s.98
Systém a metodika práce s uţivateli v Bona, o.p.s. jsou dány
1) Posláním organizace:
BONA, o.p.s. usiluje o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do
společnosti a o zkvalitnění jejich ţivota při zachování důstojných ţivotních
podmínek.
2)Cílovou skupinou:
Dospělí lidé s duševní poruchou, která významně ovlivnila způsob jejich
ţivota a oddělila je od běţného místního společenství.
3)Cílem sluţby:
Zisk, zlepšení, obnovení nebo udrţení pracovních návyků a dovedností.
4)Obsahem sluţby:
Vymezení dle § 70 zákona č. 108 / 2006 Sb. o sociálních sluţbách a
vyhlášky č. 505 / 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních sluţbách.
Co se týká obsahu sluţby rehabilitace v chráněných dílnách organizace
Bona, o.p.s. v sobě zahrnuje intervence popsané jak ve sluţbě sociální
rehabilitace, socioterapeutických dílen, odborného sociálního poradenství, tak
pracovní rehabilitace (která není sociální sluţbou a je vymezena vyhláškou č.
518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.)
Rehabilitace obsahuje kromě nácviku pracovních dovedností prvky
kognitivní rehabilitace, nácvik sociálních dovedností ve skupině
spolupracovníků i individuálně s terapeutem, případně nácvik dovedností
jednání s úředními osobami, veřejností a podobně. Charakter práce ve sklářské
dílně obsahuje také sloţky expresívní terapie.

98
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Rehabilitace probíhá v několika fázích, které popíšu podrobněji v
následující kapitole. (Viz. Pojetí psychosociální rehabilitace v organizaci Bona,
o.p.s. – příloha č. 11)
Během prvního kontaktu informuje terapeut uţivatele o poskytovaných
sluţbách organizace a zjišťuje jeho motivaci těchto sluţeb vyuţívat. V případě
zájmu o tyto sluţby a při splnění podmínek k přijetí se uţivatel přijde podívat
na budoucí pracoviště a seznámit se s prostředím, můţe si práci několik dní
vyzkoušet "nanečisto". (Avšak bezplatně, není podepsána pracovní smlouva)
Sluţba je zaloţena na terapeutickém vztahu99, který se začíná budovat od
prvního setkání mezi pracovním terapeutem a uţivatelem.
Během poloţení základů fungujícího vztahu můţe terapeut s uţivatelem
přejít plynule do fáze mapování. Zjišťuje, co povaţuje uţivatel za důleţité,
jeho přání a potřeby, postřehy týkající se jeho kvality ţivota, kvality
současného nebo ţádaného sociálního prostředí a sociální sítě. Po této fázi
jsou společně s uţivatelem stanoveny cíle , kterých chce uţivatel dosáhnout,
na jejichţ základě je vypracován rehabilitační plán. Podkladem pro volbu cíle
jsou výsledky, které byly získány ve fázi šetření. Samotný rehabilitační plán
je zaměřen na zmenšení, kompenzaci nebo překonání překáţek na cestě
k realizaci celkového cíle. Po jeho vytvoření přirozeně následuje aktivní část
rehabilitačního procesu, kdy jsou jednotlivé dílčí kroky plněny.
Hodnocení poskytuje zpětnou vazbu, jak dosahování stanovených cílů
uţivatele, tak ověření kvality rehabilitačního procesu. Výstupy hodnocení
mohou ukázat potřebu cíle přehodnotit, je nutno se tedy do fáze stanovení cílů,
někdy i do fáze mapování za účelem objasnění překáţek při jejich neplnění.
Ukončení smlouvy s uţivatelem následuje pokud je to přáním uţivatele či
při splnění plánu, nebo pokud se dlouhodobě nedaří naplňovat poslání sociální
sluţby.
5.2.2. Fáze rehabilitačního procesu podle BONA, o.p.s., Bostonské školy a
nizozemské školy STORM
Jak jsem uvedla v předchozí kapitole, cílem sluţby sociální rehabilitace v
BONA, o.p.s. je zisk, zlepšení, obnovení nebo udrţení pracovních návyků a
dovedností. Zároveň je však kladen důraz na optimalizaci kvality ţivota
klienta: "Podpora musí být neustále přizpůsobována motivaci a moţnostem
uţivatele tak, aby bylo dosaţeno co nejvyšší kvality ţivota konkrétního
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uţivatele."100 Stejně tak v přístupu nizozemské školy STORM je dosaţení
kvality ţivota klienta jedním z řídících principů: "Kvalita klientova ţivota je
obecný rámec, ze kterého od počátku vycházíme. Tento rámec má dvě linie
přístupu: subjektivní zkušenost s kvalitou ţivota a objektivní kvalita ţivota,
zjištěná šetřením. První je kvalita bytí, jak ji posuzuje klient sám. Druhá vzniká
soudem prostředí, ostatními lidmi."101
Fáze rehabilitačního procesu v organizaci Bona, o.p.s. se řídí
Rámcovými pravidly pro individuální plánování sluţby a zároveň probíhají v
souladu s moţnostmi a přáními klienta, vyuţívají individuálních plánů a dohod
o podpoře. Tyto nástroje slouţí nejen k plánování a podpoře, ale i k hodnocení
a zpětné vazbě.
Teprve na základě toho je moţné vyhodnotit jednotlivé kroky a jejich
efektivitu. V kaţdé fázi rehabilitačního procesu je moţné se vrátit. (Viz.
Schéma rehabilitačního procesu v příloze č.11)
Základní metodologií rehabilitačních systémů je zpravidla tento postup:
Stanovení problému
Stanovení hypotézy – předpokládané nejlepší řešení problému
Stanovení cíle
Činnost
Anthonyho Bostonská škola102 psychiatrické rehabilitace rozlišuje tři fáze:
Diagnostiku, plánování a intervenci.
Sociální rehabilitace v organizaci Bona, o.p.s. vyuţívá podobného systému
s tím, ţe ještě přidává fázi hodnocení, kdy se spolu s klientem hodnotí celá
intervence, takţe případný nový Individuální plán vyuţívá přehlednou
rekapitulaci předchozího postupu a dosaţných výsledků spolupráce. Nyní
popíšu jednotlivé fáze sociální rehabilitace v chráněné dílně včetně shrnutí
sluţby.
Nizozemská škola vyuţívá taktéţ základní metodologii fází rehabilitačního
procesu, avšak rozdíl je v řídích principech, na které klade důraz. Dle školy
STORM jsou to tři principy:
Přání udrţet nebo zlepšit jeho/její kvalitu ţivota
Klientova psychosociální zranitelnost
Kvalita sociálního prostředí, sociální sítě a potřeby pomoci/podpory, které
z toho vyplývají. V metodice definují přání generální cíle a překáţky
specifické cíle. Dokonce i pokud klient nemá (ještě stále) ţádné přání, mohou
existovat překáţky, které brání dosaţení určité kvality ţivota. V rámci šetření
100
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jsou tyto překáţky tříděny a analyzovány. Teprve potom jsou určeny cíle a
činnosti.
Zásadní rozdíl mezi Bostonskou školou a školou STORM je význam
klientova cíle na počátku rehabilitace. Dle školy STORM i kdyţ se klientův cíl
neobjeví, můţeme stále hovořit o rehabilitačním procesu. "V tomto případě
pracovník poskytující péči přebírá více iniciativy. Ve všech fázích a ve všech
krocích procesu by se měl snaţit klást rozvoj klientova přání do centra zájmu.
Aktivně přebíráme spoluúčast na části klientova ţivota. Kdyţ klient není
připraven spolupracovat, děláme všechno proto, abychom mohli jeho
spoluúčast rozvinout. "103
Podobně v organizaci Bona, o.p.s. hlavním principem je být účasten na
hledání a definování cílů klienta, ale předpokládá se, ţe tato fáze můţe trvat
delší čas a spolupráci: "Pokud uţivatel nemá formulovány cíle nebo pokud
nemá přesnou představu o moţnostech a formách, v jakých ho pracovník můţe
podpořit při naplňování jeho cílů, pak na základě jejich kontaktu jsou
mapovány potřeby uţivatele , jeho moţnosti, moţnosti pracovníka a prostředí,
schopnosti uţivatele a jeho omezení. Na základě toho jsou stanoveny cíle, na
kterých uţivatel a pracovník spolupracují."104
Naopak v individuálním rehabilitačním přístupu (Bostonský přístup) je
nejdůleţitějším řídícím principem klientův cíl. Bez něj ţádný individuální
rehabilitační proces není moţný. Anthony105 upozorňuje, ţe právě určení cíle
je třeba věnovat velkou pečlivost, protoţe zde se často stane, „ţe rehabilitační
pracovník nebo rehabilitovaná osoba lehce přesvědčí toho druhého o cíli,
kterému ani řádně nerozumí."
Anthony (Bostonská škola) po zvolení cíle vypracovává tak zvané
funkční vyšetření (functional assessment) vzhledem k cíli. Zde zaznamenává
seznam kritických dovedností, které je potřeba ještě zvládnout a rozvíjet a také
seznam kritických zdrojů okolí, tj. osob, míst, aktivit a věcí s jejich
charakteristikami a frekvencí setkání s nimi.
Fáze rehabilitačního procesu podle BONA, o.p.s.:
1)První fází je jednání se zájemcem o službu, jehoţ součástí je informativní
pohovor, vstupní pohovor (viz. příloha č. 12), u jiných škol nazývaný
Diagnostická fáze (např. Anthony, Wilken a Hollander a další, kteří tuto fázi
podorbně rozpracovali) a rozhodování o poskytnutí služby.
Při vstupním pohovoru je zjišťována připravenost klienta pro pracovní
(sociální) rehabilitaci, případně překáţky, které mu brání. Podmínky
103
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připravenosti klienta mohou zahrnovat nejrůznější oblasti jeho ţivota. Zjišťuje
se také pracovní historie klienta (kde klient pracoval a v jakých profesích, jak
dlouho zaměstnání trvalo, přestávky mezi jednotlivými zaměstnáními, proč
zaměstnání klientovi skončila, proč byli u klienta změny v pracovních
profesích a pod), jeho sociální prostředí (rodina, vycházení s lidmi.), vzdělání,
dovednosti. Obsahuje také důleţité informace jako: co mu pomůţe v případě
psychické dekompenzace a jaké vlastní zdroje má pro její zvládnutí a náhled na
nemoc. První formulace zakázky (cíle) obsaţená ve vstupním pohovoru a další
informace budou východiskem pro plánování následující rehabilitace po
nástupu klienta do dílny. Vstupní pohovor je zaznamenán a uloţen
v dokumentaci klienta.
Jiní autoři jako Bond, Drake, Corrigan106 naopak nedoporučují se touto
diagnostickou fází příliš zabývat. Ze zkušenosti pracovní rehabilitace
v chráněných dílnách Bona, o.p.s. se tato diagnostická fáze osvědčila, neboť se
ukázalo, ţe připravenost klienta v některých oblastech jako je fungování
v chráněném bydlení, spolupráce s psychiatrem, casemanagerem apod. ještě
neznamená, ţe klient je schopen zvládnout pravidelné docházení na pracoviště
a vlastní rehabilitace v této oblasti.
Určitým stupněm diagnostické fáze s úspěchem vyuţívané v chráněných
dílnách Bona, o.p.s. je práce jeden nebo více dní v týdnu, kdy klient dochází
jako do zaměstnání, ale bez nároku na honorář a postupně zvyšuje počet
pracovních hodin, aţ se dostane na úroveň dovedností (pracovních, sociálních)
nebo zdravotního stavu, kdy je schopen nastoupit do běţného pracovního
poměru v dílně. Někdy můţe být tento postupný přechod psychologického
rázu, kdy se dlouho nezaměstnaný klient bojí zodpovědnosti nebo náročnosti
pracovního poměru a potřebuje si nové pracoviště takzvaně „oťukat“, jindy
můţe být klient například ovlivněn ročním obdobím či prostředím (právě se
bude stěhovat, rozvádí se apod.), můţe mít také strach z osoby terapeuta či
autority v osobě vedoucího dílny.
Během této prodlouţené diagnostické fáze v podobě docházení do dílny bez
pracovního poměru nebo na počátku pracovního poměru (zpravidla do 1
měsíce) sepíší klient a terapeut individuální plán. Na počátku sociální
rehabilitace je důleţité vytvoření terapeutického vztahu (aliance), o kterém se
zmiňuji ve zvláštní kapitole. Díky vytvořenému vztahu důvěry je moţno
efektivně zmapovat podmínky, hodnoty a zdroje klienta, jeho přání, cíle,
specifika, omezení a moţnosti spolupráce.
Při mapování dovedností a zdrojů klientů v pracovní rehabilitaci v
organizaci Bona, o.p.s. se terapeut nebrání těmto dalším informacím o
klientovi, ale soustředí se převáţně na ty, které se týkají oblasti práce, ať uţ se
jedná o dovednosti pracovní, sociální apod. Pokud klient zmiňuje další kritické
106
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zdroje, dovednosti a oblasti, kterými se chce zabývat a netýkají se oblasti
zaměstnání, respektive zasahují do jiných oblastí rehabilitace nebo jiných
sociálních sluţeb, terapeut je do dokumentace zaznamená, klienta vyslechne,
situaci s ním můţe probrat a podá mu základní poradenství ohledně dalších
sluţeb, na které by se mohl obrátit.
Důvodů selekce těchto informací je více: Sluţba pracovní rehabilitace
má své moţnosti (časové, personální, apod.) a své konkrétní zaměření. Dále
klient často jiţ vyuţívá další sluţby, a pak by se sluţby zdvojovaly a mohly
působit neefektivně, terapeut by měl dokázat zváţit vyuţitelné informace od
aktuálně nepotřebných. Důleţité je naopak zjistit, které další sociální sluţby
klient vyuţívá a k čemu, případně které jiţ vyuţil a ukončil a proč.
Je nutné dokázat své a klientovo úsilí soustředit efektivně v jeden moment
pouze na několik cílů (méně je někdy více). Sluţba sociální rehabilitace v
chráněných dílnách Bona, o.p.s. je časově omezená (maximálně 2 roky), a je
nutno realisticky zvaţovat cíle a oblasti, kterými je moţno se po dobu
docházení klienta do dílen zabývat, toto vymezení cílů je hlavně na
terapeutovi, stejně jako odhadnutí reálnosti klientových cílů a schopnost
poskytnutí zpětné vazby, pokud má na věc jiný názor.
2) Druhou fází je samotná rehabilitace, respektive v podmínkách chráněné
dílny Bona, o.p.s. pracovní rehabilitace v rámci zaměstnaneckého poměru,
během níţ probíhají rozhovory terapeuta s klientem, sestavení individuálního
plánu. (viz. příloha č. 13)
Během prvního měsíce zaměstnání v chráněné dílně sepíší společně terapeut
a klient individuální plán na základě informací ze vstupního pohovoru a dalších
rozhovorů, kdy klient s terapeutem mapují přání, cíle, podmínky klienta, jeho
zdroje a zdroje jeho přirozeného prostředí. Jako nejvhodnější se ukázal
vlastnoruční zápis klienta do prázdného formuláře, neboť tak si nejlépe sám
formuluje a uvědomí výsledky rozhovoru s terapeutem, své cíle, přání, apod.
Samotný rozhovor má svá důleţitá pravidla a na něm bude z velké části
záviset celá spolupráce terapeuta a klienta. Plán je nakonec stvrzen podpisem
klienta i terapeuta. (viz. příloha č. 14).
Anthony107 uvádí dva základní principy: maximálně zainteresovat klienta do
rozhovoru a zaznamenávání informací co nejsrozumitelněji pro klienta. Je
třeba, aby se vyznal v cílech a rolích obou stran, poţadoval informace,
demonstroval porozumění. Při záznamu dat musí mít přehledný formulář,
udávat časové údaje plnění plánu, zaznamenávat kritické dovednosti a zdroje,
aktuální zdroje vzhledem k cíli.
Důleţitou součástí plánu je časová dimenze, kdy terapeut navrhne jak často
se budou scházet nad společným hodnocením individuálního plánu a dohody o
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podpoře. Při plánování a revizi spolupráce klienta a terapeuta se nám osvědčilo
scházet se minimálně jednou za měsíc ohledně dílčích cílů, minimálně jednou
za tři měsíce ohledně hlavního individuálního plánu. Stává se však, ţe klient
řeší svou situaci, která se rychle vyvíjí, případně zkoumají spolu s terapeutem,
jak je účinná strategie, kterou se klient rozhodl vyuţívat na změnu své situace.
Pak se mohu scházet při konzultacích i například několikrát týdně. Důleţité je
vţdy na počátku schůzky určit, kolik mají společného času, coţ pomůţe
strukturovat a vymezit čas určený k rozhovoru.
O nutnosti vzájemné důvěry a pracovního vztahu (aliance) pojednávám
v samostatné kapitole.
3) Třetí fází spolupráce terapeuta s klientem je hodnocení průběhu sluţby.
To zahrnuje společné zhodnocení (revizi) individuálního plánu, modifikace
nebo případně ukončení plánu sestavení nového. Toto hodnocení je důleţité jak
pro sledování proběhlé činnosti a výsledků spolupráce, tak pro pokračování
rehabilitace.
Jednou za 3 měsíce se provádí tzv. hodnocení průběhu sluţby, kdy se
hodnotí nejen dosaţení cíle, ale i další oblasti a souvislosti s procesme
rehabilitace.(vzdělání, práce, zájmy, vztahy, zdraví, spolupráce s dalšími
odborníky a organizacemi), včetně plnění cílů individuálního plánu a dohod o
podpoře. Hodnocení společně sepisuje terapeut s uţivatelem sluţby. Jejich
názory se mohou různit.
4)Ukončení sluţby nastává, buď po splnění cíle plánu sociální rehabilitace
dohodou terapeuta a klienta, ukončením ze strany klienta, nebo ukončením ze
strany terapeuta. Pokud se klient rozhodne nespolupracovat, a po vyčerpání
všech moţností klienta motivovat je mu navrţeno ukončení sluţby. Ze
zkušenosti chráněné dílny, ale i dle dalších sociálních pracovníků108 se stává
tento moment bodem obratu a klient změní postoj a rozhodne se spolupracovat.
I u klientů, kteří sami aktivně vyhledali a vyuţívají sociální sluţby se v určitém
stadiu můţe objevit odpor vztahující se k určitému kroku nebo určité změně.
Klientovi v kaţdém případě ukončení sluţby ať z jeho strany nebo ze strany
terapeuta nabídnuta jiná sociální sluţba, která by mu více vyhovovala, pokud
má o nějakou zájem.
Při ukončení klient s terapeutem zhodnotí celý proces rehabilitace a zapíší
jej do shrnutí o poskytnutí sluţby. (Viz příloha č. 15) Je vhodné, pokud klient
popíše všechny aspekty rehabilitace, tedy spolupráci s terapeutem, s kolegy na
pracovišti, vztahy na pracovišti, pokroky, jakých dosáhl nebo naopak
nesplněná očekávání a podobně. Toto shrnutí slouţí nejen k rekapitulaci a
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zhodnocení společné spolupráce, ale je významnou součástí hodnocení kvality
sluţby a mělo by slouţit k jejímu rozvoji.
5.2.3. Nácvik pracovních dovedností a dovedností týkajících se hledání a
udržení zaměstnání
Častým omylem je, ţe klienti se učí při sociální (nebo pracovní) rehabilitaci
v chráněné dílně "vyrábět". Dá se říci, ţe to je aţ jeden z posledních cílů, spíše
vedlejší produkt a nástroj pracovní a sociální rehabilitace v chráněné dílně.
Dnes je známo, ţe např. u 50 - 70 % osob trpících schizofrenií dochází k
narušení sociálních vztahů.109 Z toho vyplývá, ţe jedním z hlavních cílů je
navrátit nebo vybudovat zdravé sociální interakce a dovednosti. Překáţek
k nalezení a udrţení pracovního místa je celá řada a u lidí s duševní poruchou
jsou odlišné neţ u jiných znevýhodnění. Nejčastější potíţe při zaměstnávání
osob s duševní poruchou ilustruje příloha č. 16.
Problémem uţivatelů s duševní poruchou můţe být, zvláště pokud byli delší
dobu hospitalizováni, neschopnost dodrţovat pracovní řád, řád dne, docházku
do práce, cestování do zaměstnání, vypracování zadaného úkolu,
zodpovědnost. Pokud se podaří probudit dostatečnou motivaci, tyto problémy
se dají úspěšně zvládat pomocí rozmanitých technik, které jsou velmi
individuální a terapeut spolu s uţivatelem mohou pracovat na mnoha
"scénářích" k obnovení a dosaţení ţádaných dovedností. Tyto postupy jsou
zapsány v Individuálním plánu klienta, klient je veden k tomu, aby si ušil svůj
„postup na míru“, protoţe jen on sám nejlépe ví, co mu bude nejlépe
vyhovovat.
V oblasti pracovních dovedností a výsledků práce je také důleţitý pocit
dobře splněného úkolu, ale i neúspěchu a vyrovnání se se stresovými
situacemi, dovednost pracovat s únavou a vyčerpaností během pracovního
týdne, měsíce, roku.
Smyslem chráněných podmínek dílny při rehabilitaci není přehlíţet
abnormality chování a jednání uţivatelů a tolerovat je, ale poskytnout prostor
pro reflexi a nápravu těchto jevů nebo vyrovnání se s nedostatkem, nalezení
vhodné kompenzace. Rámec pracovního poměru nabízí klientům moţnost
vyzkoušení sociální role zaměstnance (zvláště pokud ještě nepracovali) a
principu placeného zaměstnání, tedy takových věcí jako pravidelnost
docházení na pracoviště, zodpovědnost za vykonanou práci, pochvala,
ocenění, kolektiv spolupracovníků a pod. Akceptace těchto rolí a pravidel a
vypořádání se s nimi by mělo vést zpětně ke korekci ţivotního stylu a
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naučených patologických vzorců chování a myšlení a nácviku řešení problémů.
Např. Glaser110, Peck111, Dörner a Plog112 a další uvádějí, ţe zvláště u
schizofrenních pacientů se objevuje zřeknutí se osobní zodpovědnosti a
naučená bezmocnost.
V konečné fázi rehabilitace přichází na řadu příprava na nástup do
zaměstnání, vyhledávání vhodného pracovního místa, komunikace s
potenciálním zaměstnavatelem, psaní ţivotopisu, příprava na pohovor se
zaměstnavatelem a podobně. Klient se s terapeutem připravuje na tyto situace,
mohou provádět nácviky situací, terapeut můţe podpořit uţivatele
doprovodem, podává poradenství v pracovně právních otázkách a další.
Vhodné je zprostředkovat další sluţby věnující se nalezení vhodného
zaměstnání jako agenturu podporovaného zaměstnávání, Job kluby a pod.
Ještě neţ klient opustí rehabilitační dílnu a přejde na vhodné pracoviště,
musí zvládnout velké mnoţství dovedností získání a udrţení zaměstnání. Ty by
měl mít osvojené z velké části uţ v době vyuţívání sluţeb agentury
podporovaného zaměstnání, protoţe tam uţ cíleně vyhledává práci na volném
trhu. Česká unie pro podporované zaměstnávání vyuţívá propracovaný
komplexní Systém stanovení míry potřebné podpory a sledování vývoje
dovedností uţivatelů.113
Občanské sdruţení Rytmus114 zpracovalo Rejstřík dovedností potřebných
k získání a udrţení pracovního uplatnění, který uvádím v příloze č. 17.

5.2.4. Role terapeuta
Terapeut v chráněných dílnách Bona, o.p.s. má dvojí roli. Za prvé roli
terapeuta sociální rehabilitace a za druhé vedoucího dílny - zaměstnavatele
klienta. Kaţdá z těchto rolí působí na jinou stránku klienta v procesu
rehabilitace. V roli zaměstnavatele - nadřízeného zadává práci, hodnotí ji,
odměňuje klienta, pomáhá mu rozvíjet jeho pracovní dovednosti.
Terapeut, neboli sociální pracovník, poradce, spolupracuje s klientem na
vyhledávání, mapování a pojmenovávání zdrojů a překáţek více oblastí neţ je
oblast pracovních schopností a dovedností klienta, protoţe ty jsou často
zásadní pro jejich získání.
Při sociální (pracovní) rehabilitaci, pokud klient nemá vlastního
casemanagera a vyuţívá více sluţeb, můţe být terapeut také v roli sociálního
pracovníka, to znamená, ţe by měl koordinovat práci všech odborníků v okolí
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klienta a také jeho blízkých, rodiny, přirozeného prostředí. V neposlední řadě
by měl vytvářet odborný tlak na systém, pokud potřebuje reformy tak, aby se
neustále zvyšovala kvalita sociálních sluţeb a sociálního systému.
Terapeut se z velké části stává poradcem. Proto je nezbytné, aby věděl,
jak efektivní poradenský proces funguje. Poradenství není udílení rad a
poskytování řešení. Nejobecněji vystihuje moderní poradenství např. Gabura,
Pruţinská115: "Poradenství je zaloţené na vztahu pomoci, přičemţ poradce má
podpořit růst, rozvoj, zralost a lepší uplatnění klienta, aby se efektivně
orientoval ve světě a vyrovnával se ţivotem (...) je to metoda vzdělávání a
výchovy, redukování emočního napětí, metoda pomoci člověku při řešení
problémů a při hledání nových přiměřenějších forem ţivota. (...) Poradce by
měl být pouze katalyzátorem, který umoţňuje a ulehčuje tento proces, pomáhá
klientovi uvědomit si jeho latentní moţnosti pro konstruktivní změny sebe
samého, svého okolí a fungování ve vztazích a k jiným lidem."
Kaţdá duševní porucha vznikla z odlišných příčin a pacient se tedy učí
zvládat jiné mechanizmy, jak se onemocněním vyrovnávat. Terapeut hraje
důleţitou roli v narušování stereotypů myšlení a chování specifických pro
onemocnění. Také musí rozeznávat, které způsoby chování a reakce pacientů
jsou projevem choroby, a které jsou součástí osobnosti klienta. To vše
vyţaduje od terapeuta jisté znalosti oblasti duševních onemocnění, základy
terapeutické práce s těmito klienty s ohledem na onemocnění, ale zároveň
schopnost rozlišit v kaţdém klientovi jeho zdravé mechanizmy a fungování a
na těch stavět s ohledem na to, ţe mají být co nejrychleji a nejlépe rozvinuty.
Terapeut by měl reflektovat specifika rehabilitace pacientů dle fáze a
druhu onemocnění. Terapeut při pracovní rehabilitaci specificky působit jinak
například na pacienty se schizofrenní poruchou a jinak například na pacienty
s chronickou depresivní poruchou. U první skupiny klientů se terapeut musí
zaměřit na práci s realitou, ukotveností v reálném světě, moţnostmi proţitku
reálných podmínek při práci, pracovního procesu a skutečných výsledků práce.
Nácvikem k tomu můţe být například trvání na zadaném úkolu, důslednost
terapeuta, jasnost a přesnost zadání, hodnocení výsledků práce, ocenění,
moţnost ověření procesu cíl - činnost - výsledek činnosti, nácvik komunikace
nadřízenými i spolupracovníky, ale i institucemi (úřady) a
trénink
poškozených kognitivní funkcí.
Foitová116 definuje nezbytné dovednosti rehabilitačního pracovníka dle
Anthonyho. Jsou to: znalosti psychoterapie (schopnost navázání a udrţení
vztahu), kognitivně behaviorální techniky (nácvik dovedností), kognitivní
rehabilitace (kognitivní dysfunkce jako překáţka v rehabilitačním procesu),
případové vedení (koordinace a modifikace zdrojů v komunitě).
115
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5.2.5. Význam terapeutického vztahu
Proces rehabilitace v chráněných dílnách organizace Bona, o.p.s. je zaloţen na
terapeutickém vztahu. "Navázání dobrého vztahu mezi uţivatelem a
pracovníkem je základním předpokladem spolupráce. Fáze navazování vztahu
můţe být dlouhodobější, pracovník můţe uţivateli porozumět a podpořit ho v
oblastech, kde je to potřeba, jen pokud stráví dostatek času poznáváním
uţivatele v jeho časovém nebo prostorovém kontextu. Takový vztah je
charakterizován vzájemnou důvěrou, rovnocenností, otevřeností a otevřeným,
srozumitelným dialogem."117 Organizace Bona, o.p.s. má vypracovaná pravidla
na vytvoření vtahu terapeuta s klientem, jejich komunikaci, dodrţování hranic
ve vztahu, věnuje se také úskalím tohoto vztahu, motivačním strategiím.
V současné psychosociální rehabilitaci se oproti určité stagnaci v
osmdesátých letech klade opět důraz na pracovní alianci, zvláště při
významných ţivotních změnách klienta. Mosher a Burti 118 zdůrazňují pět
základních principů vztahu klient - terapeut: flexibilita odpovědi, zaměření na
konkrétní problém, konzultace, partnerství, očekávání svépomoci.
Terapeutický vztah, pracovní spojenectví (aliance), je jedním ze zásadních
faktorů efektivní psychosociální pomoci. Baart119 uvádí, ţe takový vztah musí
obsahovat okamţiky "přítomnosti" (autentický, otevřený zájem o osobu v jejím
vlastním ţivotním světě), a "intervence" (akce zaměřená na výsledek).
Pro Rogerse byl terapeutický vztah jedním ze základů úspěšné
psychoterapie, zvláště aspektem empatie. Věří, ţe zkušenost klienta s
terapeutovou empatií vede ke změnám v sebepojetí a k překonání inkongruencí
za bezprostřední záţitek v rovině poznávací, vztahové, emoční dále změny v
chování, přehodnocování vztahů, ţivotního stylu a podobně.120 Empatie se
projevuje navenek prostřednictvím tzv. komunikačních jednotek jako jsou:
aktivní naslouchání, empatické poznámky, zrcadlení, parafrázování, reflexe.
Oproti tomu Brodin 121 definoval pracovní spojenectví jako skutečně
vzájemný vztah, obsahující dohodu a spolupráci mezi pacientem a terapeutem.
Tento vztah zahrnuje: vazbu (důvěru, náklonnost), úkoly (na kterých spolu
pracují) a cíle (společné krátkodobé i dlouhodobé cíle).
Probstová 122 poukazuje na to, ţe významu a vlivu terapeutického vztahu při
práci s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním není věnována
117
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dostatečná pozornost. Přesto je podle ní zřejmé, ţe i odborníci, pro které
takový terapeutický vztah neexistuje s ním vlastně pracují, uţ tím, ţe jej
popírají. Takové popření se často objevuje i na straně klienta. Práce s lidmi se
schizofrenní poruchou je specifická tím, jak se klienti vztahují k sobě a ke
světu. To se projevuje například ztrátou testování reality, hranic já a okolí,
narušením interpersonálních vztahů a komunikace, tedy i ve vztahu a jednání
s terapeutem.
McCabe a Priebe123 publikovali několik studií dokazujících ţe dobrý vztah
a terapeutická aliance mají rozhodující vliv na léčbu lidí s dlouhodobým
duševním onemocněním. Ti uvádějí, ţe dobrý terapeutický vztah (aliance)
nemusí znamenat totéţ, co dobrá spolupráce, zvláště u lidí se závaţným
duševním onemocněním, kde se aliance můţe projevovat i pasivním přijetím.
Při alianci je důleţité „dohadování“ dvou subjektů, coţ nemusí (zvláště
například v akutních fázích onemocnění) znamenat spolupráci.
Na druhé straně je to moţná právě znak určitého stupně pokroku
v psychosociální rehabilitaci, kdy klient uţ není jen pasivní příjemce pomoci
(rady, péče), ale začne vyvíjet určitou vlastní aktivitu ve vztahu k terapeutovi a
k okolí vůbec. V takovém stadiu onemocnění je jiţ klient připraven na další
fázi rehabilitace, jako je například i pracovní rehabilitace, která klade na
klienta určité další nároky. Během průběhu rehabilitace se však objevují fáze
stagnace nebo regrese, které se projevují ve všech aspektech ţivota klienta,
tedy i ve vztahu k terapeutovi. Na něm pak záleţí, aby rozpoznal „zdravý“ a
„nezdravý“ vztah, chování, projevy a poskytl potřebnou podporu tehdy, kdy ji
klient potřebuje. Míra podpory, střídání fáze popření a pracovního spojenectví
se samozřejmě velmi liší dle fáze onemocnění a sociálních dovedností klienta.
Překáţkou mohou být také pochybnosti pacienta o kompetentnosti
pracovníka a jeho schopnosti tvořit cíle na základě potřeb pacienta. Tomu se dá
předejít tím, ţe terapeut bude otevřeně hovořit o problémech, dívat se na věci z
úhlu pohledu pacienta a jeho prostředí.124
5.2.6. Specifika práce s lidmi s duševním onemocněním schizofrenního
okruhu při sociální rehabilitaci
Klienti s diagnózou schizofrenie mívají potíţe v mezilidských vztazích,
zvláště se "základní důvěrou", blízkostí a podobně. Objevuje se u nich
přecitlivělost na jedné straně a necitlivost na straně druhé. Ve vztahu k
terapeutovi to znamená, ţe klienti jsou v některých situacích obzvláště citliví
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na jeho reakce, mají odlišná očekávání a vnímání informací od terapeuta neţ
zdraví lidé a zároveň pro terapeuta můţou být jednání a pocity klientů matoucí.
Weeghel a Hollander125 se podrobně věnují vztahu pracovníka a klienta a
jejich komunikaci. "Při komunikaci s klienty je velmi důleţité vzít v úvahu
jejich psychická a sociální omezení a je proto naprosto nezbytné být si vědom
existence těchto omezení. Abychom mohli zvolit správnou asistenční strategii,
je důleţité vědět, ţe komunikace pouţitá pracovníkem by měla odpovídat
funkčním kognitivním poruchám a obrazu zranitelnosti klienta."
Verbální projev klientů se schizofrenií je často v rozporu s neverbálním.
Probstová126: "Některá slova, která pacient pouţívá, nemusí znát, nebo je
pouţívá v jiném významu. Někdy má pocit, ţe pacient s ním hovoří stejným
jazykem, ale přesto mu nerozumí..." Probstová dále uvádí problémy ve funkční
kapacitě a schopnostech komunikace: např. izolace, staţení, omnipotentní
fantazie a podobně, které mohou být spíše důsledkem sociálních aspektů
onemocnění jako jsou dlouhodobá izolace v důsledku hospitalizmu. Jiné
projevy jako útočnost, nedůvěra mohou být důsledkem zvnitřněné stigmatizace
ze strany okolí.
Schopnosti pracovníka, který dobře navazuje vztahy a komunikuje s
pacientem s dlouhodobou psychotickou symptomatikou ukazuje tabulka v
příloze č. 18 dle Probstové.
Stejně jako pracovník můţe mít potíţe porozumět verbálnímu vyjadřování
klientů se schizofrenií, stejný problém vzniká i směrem ke klientům. Jak jsem
uvedla v kapitole č. 2, narušení kognitivních funkcí vede ke ztíţenému
zpracování přicházejících informací. Pacienti se schizofrenií se vyznačují
neschopností zacházet se symbolickým a konkrétním, s přítomným a minulým,
reagují velkou přecitlivělostí na kritiku nebo nesprávné interpretace.
Vyjadřování terapeuta by mělo být zřetelné, jasné, konkrétní a integrující neţ
zjišťující nebo nezodpovězené.“ 127
Nejen klient se schizofrenií se během terapeutického (rehabilitačního)
procesu často dostane do fáze odporu. Terapeut bude moci lépe se situací
pracovat, kdyţ si uvědomí, ţe se jedná o odpor a jaké k němu mohly vést
příčiny. Gabura, Pruţinská128 popisují některé techniky a příčiny odporu
klientů. Tři hlavní typy jsou: odpor, kdy si klient problém nepřipouští, odpor,
kdy klient si problém připouští, ale neví jak se změnit nebo ho změna ohroţuje,
nebo klient chápe problém, ale nechce se změnit. U schizofrenních klientů je
časté, ţe hledají příčiny problému mimo sebe. Je na terapeutovi, aby
poskytoval zpětnou vazbu (pokud se nejedná přímo o blud) a aby pomáhal
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vidět klientovi věci reálně. Někdy pomůţe odpor přímo pojmenovat, ale je
třeba citlivě rozeznávat, kdy by to mohlo znamenat narušení vztahu nebo ještě
větší odpor klienta.
Jiným projevem duševních poruch je zvýšená vulnerabilita, přecitlivělost na
stres, sníţená schopnost řešit problémy. V chráněné dílně je prostředí
tolerantní k náhlým výkyvům nálad a emocí uţivatelů a terapeut poskytuje
zpětnou vazbu k chování a reakcím klienta. Protoţe v chráněných dílnách
BONA, o.p.s. se jedná o nácvik dovedností a schopností potřebných pro
nalezení a udrţení zaměstnání, spolupracují klient a terapeut k rozpoznání
významných stresorů klienta a hledají moţnosti jejich eliminace.
5.2.7.
Společenství klientů - spolupracovníků v chráněné dílně a
skupinová dynamika – jeden z nástrojů sociální rehabilitace
Charakter dílny jakoţto uzavřené skupiny dává mnoho moţností k nácviku
komunikace a jednání se skupinou spolupracovníků, ale také s osobou
vedoucího dílny, jakoţto nadřízeného.
„Skupina je prostor, ve kterém se klienti mohou v pokud moţno co nejvíce
deinstitucionalizovaných sluţbách postupně
ujímat svých práv, ale i
zodpovědností, které vyplývají z poţadavků prostředí pracovního, spolubydlení
nebo aktivizačních činností. Tyto „rehabilitační„ skupiny jsou místem
přirozené podpory, ale i korektivních emočních zkušeností, odkud můţe vést
cesta ven z patologicky symbiotických vztahů ke vztahům zralejším, které
souvisí se sílící úzdravou či zotavením (recovery) klientů.“129 Pěč popisuje dva
typy psychotických pacientů, kteří se i odlišně vztahují k lidem ve svém okolí.
První typ schizofrenie je tzv. primitivní, který nemá vytvořené hranice,
nedosáhl separace, u těchto lidí nemůţe dojít k přimknutí (attachementu). Stav
těchto lidí vzhledem k ostatním lze vyjádřit jako „Ostatní jsou já“. Druhý typ
schizofrenních pacientů je tzv. zralejší, kdy ustrne ve fázi „objektního štěpení“,
tito klienti jsou částečně schopni vytvářet vztahy.
Klienti se mohu proţít nebo prohloubit zkušenost, kterou poskytuje
skupina, jako je například komunikace ve skupině, navazování a udrţení
přátelských vztahů (do té míry, jaké jsou jednotliví členové schopni), setkání
s lidmi se stejnou zkušeností a sdílení této zkušenosti, schopnost pomáhat a
nechat si pomoci, pocit solidarity, vnímání sebe a ostatních a další . Jedním
z důleţitých momentů je také společné slavení svátků a narozenin, moţnost
proţít vlastní důleţitost. Pro některé klienty je nakonec kolektiv
spolupracovníků jedinou skupinou, ve které jsou přijati, zvláště pokud původní
rodina nefunguje nebo neexistuje. Na druhou stranu je obtíţná separace od
129
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skupiny, pokud v ní klient nalezl vstřícné prostředí, těţko se mu odchází po
ukončení rehabilitace na „neznámé“ pracoviště a vzniká úzkost ze změny.
Léčivým momentem bytí ve skupině můţe být tzv. "fenomén setkání", o
kterém hovořil C.R.Rogers. Podle něj: "Chvíle setkání dodávají vnitřní sílu a
jsou lidmi, kteří je proţili, zpětně hodnoceny jako nesmírně příjemné potvrzení
a posílení sebe sama, tedy vlastní identity."130 Nezřídka se stává, ţe
spolupracovníci ve chráněné dílně vytvoří přátelství, která přetrvají dobu
pracovního poměru, rádi se vracejí a jsou zváni na příleţitostné oslavy,
případně se přátelství přenese i mimo dílnu a klienti tak vytvoří fungující
vzájemně podporující přirozenou svépomocnou skupinu.
Dalším důleţitým momentem
sociální zkušenosti je vztah
k terapeutovi. Můţeme jej interpretovat „dynamicky“ jako přenos, který dává
moţnost korektivního vztahu. Terapeut však můţe zastupovat také autoritu,
nadřízeného. Je na něm, aby zvládl roli vedení skupiny, Pěč 131 upozorňuje, ţe
terapeut by neměl vést skupinu autoritativně, protoţe by jim neumoţnil vyrůst
a získat autonomii. Terapeut také umoţňuje příjemce projekcí klientů, na které
zdravým způsobem reaguje a dále umoţňuje „správné“ interpretace.
Gabura a Pruţinská132 uvádějí další funkce terapeuta ve skupině, které se
neváţí pouze na skupinové psychoterapie, jako jsou: vytváření atmosféry,
akceptace skupiny, akceptace jednotlivce, empatické porozumění, práce s
pocity nebo sebeodhalení terapeuta, konfrontace a zpětná vazba, vyhýbání se
interpretačním a procesovým poznámkám. Ve skupině se pak projeví tendence
jako: vzájemný uzdravující vliv členů skupiny, zpětná vazba od ostatních
členů skupiny, pomáhající vztahy mimo rámec setkání, vzájemné projevování
pozitivních vztahů a blízkosti, behaviorální změny ve skupině.
Pokud skupina diskutuje nad určitým tématem, měl by se drţet stranou,
pouze při dezorganizaci nebo chybějící struktuře by měl najít strukturu, téma.
Toto jsou postupy pouţitelné nejen při skupinové terapii, ale také při práci se
skupinou například v chráněné dílně, ve školách a podobně. Pro přirozený
léčivý vliv skupiny je ideální, kdyţ terapeut zůstane jen facilitátorem v pozadí.
Konkrétní intervence terapeuta při strukturování skupiny můţe být návrh, ţe
skupina oslaví Vánoce, vybídnutí k vymýšlení společné oslavy, podpora všech
členů skupiny, aby se zapojili, pokud chtějí, strukturace času, případně
usměrnění nereálných návrhů, doladění praktických příprav, při chybějícím
tématu můţe přijít s inspirací, pomoci v komunikaci apod.
Terapeut má také svou úlohu v poskytování zpětné vazby skupině nebo
jednotlivcům při odmítání nebo napadání člena skupiny. Je důleţité, aby
upozornil na hostilní chování, případně zprostředkoval nápravu, omluvu,
poskytoval vzorce správného chování a jednání v takových situacích. Stává se,
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ţe schizofrenní klienti jsou k sobě vzájemně podezíraví, případně se slovně
napadají či vyjadřují neadekvátně své antipatie a terapeut by měl dokázat
odhadnout vhodnost své intervence, avšak bez zbytečného autoritativního
nátlaku. Jeho reakce by měly slouţit ke korekci „černobílého“ vnímání lidí i
situací, typického u této skupiny klientů.
5.2.8. Prvky expresivní terapie
Expresivní terapie – nebo také kreativní terapie, art – therapies, nonverbální terapie vyuţívá schopnosti proţívání expresivních částí osobnosti při
neverbálním procesu. Mezi expresivní terapie patří: arteterapie, dramaterapie,
muzikoterapie a taneční pohybová terapie. „Člověk se dostane k nevědomí,
k základním tvarům ţivota, ztvárňuje a posiluje vlastní Já, které se dostane do
vědomí. Tento aspekt procesu má stabilizační, integrující a motivující účinek.
(…) Neverbalita pomáhá posílit svobodu jednotlivce a jeho integritu..“133
Z předcházejících řádků vyplývá, ţe prvky expresivní terapie jsou zvláště
vhodné u pacientů se schizofrenií, kde je narušena integrita já. B. Albrich
vyjmenovává další oblasti vyuţití této terapie po psychotické krizi, kdy je
většina lidí silně zranitelná a traumatizovaná, jako jsou obnova narušeného
verbálního projevu a moţnosti sebevyjádření.
Chráněná dílna sklářská organizace Bona, o.p.s. je specifická činnostmi,
které v rámci zaměstnání klienti vykonávají. Jedná se o výrobu vitráţí tiffani,
skleněných mozaiek a předmětů ze spékaného barevného skla. Kromě nácviku
přesnosti, soustředění, manuální zručnosti, schopnosti naplánovat si práci a
dokončit ji a dalších činností běţných v řemeslných dílnách vyuţívá terapeut
pro rehabilitaci a obnovu kognitivních funkcí prvky tvořivosti, výtvarného
cítění, imaginace.
U klientů se velmi často zpočátku objevuje silné sebepodceňování a strach
z manuální práce a jakékoli vlastní tvorby a invence (často mají negativní
zkušenosti ze školy). Dále má narušení kognitivních funkcí vliv na schopnost
se učit, schopnost logicky a samostatně uvaţovat, rozhodovat se. Při práci se
sklem si klienti osvojují zákonitosti hmoty, to, ţe je třeba dodrţet určitý
postup, aby měla práce poţadovaný výsledek. Pracovník zaţívá pocit
„ovládnutí“ hmoty, zvládnutí řemesla, souvislé činnost zaměřené na výsledek.
Klienti jsou po zvládnutí základů práce s materiálem vedeni k vyvíjení
vlastních návrhů, nápadů, aplikace kombinací vlastních barev, zapojování
fantazie. (Viz. příloha č. 19)
V neposlední řadě vyuţívají klienti vlastní kreativitu při vymýšlení a
realizaci vlastního loutkového divadla prezentovaného na akcích pro veřejnost.
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5.2.9. Empowerment klientů v rámci pracovní rehabilitace, rozvoj jejich
vlastních zdrojů a jedinečnosti
Uţ při tzv. Vstupním pohovoru a později při prvním sestavování
Individuálního plánu jsou s klientem mapovány jeho přirozené zdroje a
motivace. Terapeut se snaţí odhalit ty oblasti, na kterých bude klient přirozeně
snadněji stavět, v čem je jeho silná stránka. Uţ při první schůzce se buduje
vztah důvěry v sluţbu jako takovou v instituci a v osobu terapeuta. Zároveň od
prvních setkání je třeba pravdivě a reálně informovat klienta, k čemu sluţba
slouţí a co mu můţe nabídnout. Například to, ţe pracovní rehabilitace
v chráněné dílně je na maximálně dva roky, během kterých by se měl klient
naučit co nejvíce tak, aby mohl nalézt a udrţet si pracovní místo na chráněném
nebo otevřeném trhu práce.
Dalším velmi důleţitým faktorem výběru oblastí, ve kterých se bude klient
rehabilitovat nejdříve, je obnovení jeho sebedůvěry, naděje a motivace.
Nejrychleji se rozvinou v klientovi jeho zdroje a silné stránky, pokud
pracovník vychází z jeho přirozenosti a ţivotních specifik: "Jednou z klíčových
zásad pojetí rehabilitace je, ţe má vycházet z kontextu, ve kterém uţivatel ţije:
z jeho minulosti, současnosti, budoucnosti a prostoru, v kterém ţije. Právě z
tohoto kontextu vycházejí přání, schopnosti a omezení uţivatele."134 Podobně
uvádí Pěč, ţe nejvhodnější je individuální přístup s respektem ke konkrétní
ţivotní fázi: "Mladí dospělí lidé, kteří prodělali nějaké psychotické epizody si
budou klást otázku, co tato zkušenost znamená pro jejich přání bydlet
samostatně, dokončit studia, zahájit pracovní kariéru a nalézt ţivotního
partnera...Péče o lidi se závaţnými psychickými poruchami a jejich podpora
musí tedy navazovat na individuální ţivotní cestu a brát v úvahu
charakteristiky a úkoly ţivotní fáze, v níţ se osoby nacházejí." 135
Klient je „vtaţen“ do spolupráce tak, aby promýšlel své plánované aktivity,
zdroje, nápady a uvědomoval si jejich vliv a dopad na budoucnost. Toto
ukotvování v realitě se děje i v průběhu rehabilitace při hodnocení plánování,
pokud se klientovi něco nedaří splnit a sledují se příčiny a důsledky a nové
reálné moţnosti řešení situace.
Pokud si klient přeje zapojit i další lidi ze svého přirozeného prostředí
(rodinu, přátele apod.), je efektivita a motivace pro změnu ještě intenzivnější.
V kaţdém případě by se měly zdroje klientovy pomoci přesouvat směrem do
jeho prostředí (komunity) a směrem k němu samotnému.
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Pěč, Probstová str. 16

Cílem rehabilitace by mělo být osamostatnění klienta, jeho nezávislost na
sociálních sluţbách. Nutno však dodat, ţe specifikem schizofrenie je
dlouhodobé oslabené fungování klienta v ţivotě jako celku. Tedy v rámci jeho
ţivota není schopen samostatně fungovat, a proto potřebuje pomoc dalšího
systému (sociální sluţby). Klient často úspěšně funguje v některých oblastech
jako bydlení, ale neúspěšně v jiných (zaměstnání, řešení volného času).
Aby se dosáhlo co největšího uschopnění klienta, je třeba aby klient a
terapeut byli partnery ve společném úsilí, ve hledání příčin a vysvětlení,
pojmenovávání problémů. Oba přinášejí do procesu rehabilitace svou
zkušenost, dovednosti.
V oblasti psychiatrie často přetrvává autoritativní paternalistický přístup,
kdy pracovník vytváří autoritativní vztah, pacient je podřízený. "Pracovník je v
roli experta, který má moc, můţe pouţívat některé léčebné postupy jako sankce
(medikace, propustky), někdy funguje jako karikatura sama sebe - Brouk Pytlík
- rady všeho druhu)"136
Smyslem rehabilitace - tak jako kaţdé sociální sluţby - by mělo být
dosaţení co největší samostatnosti uţivatele, jeho nezávislosti na sluţbě. Slovy
systemického přístupu Úlehly137 by tak mělo jít o: zplnomocnění klienta,
poskytnutí prostoru pro zodpovědnost za řešení, otevření jeho vlastních zdrojů.
Během rehabilitace by měl terapeut doprovázet uţivatele tak, aby si ujasnil,
co by chtěl dále dělat, jak by měl vypadat jeho ţivot v pracovní oblasti, ale i
dalších oblastech ţivota, které s ní souvisí. Uţivatel se tak můţe rozhodnout, ţe
mu sluţba nevyhovuje a odejít ještě během sluţby před splněním vytyčených
cílů. Dále se můţe rozhodnout, ţe pracovat (moţná prozatím) nechce, pouze
například navštěvovat centrum denních aktivit (terapeut nabídne sluţby s tímto
zaměřením). V jiném případě bude mít zájem být zaměstnán ve chráněné dílně,
ve které by získal dlouhodobou pracovní smlouvu, případně v sociální firmě,
nebo se bude chtít dostat na volný pracovní trh.
Pokud na příklad uţivatel bude mít zájem pracovat na volném trhu práce,
tehdy terapeut můţe uţivateli pomoci hledat práci, případně získat náhled na
reálnost a vhodnost vybrané práce, můţe pomoci kontaktovat budoucího
zaměstnavatele a připravit uţivatele na pohovor. Jak si ukáţeme dále, taková
situace není příliš častá, nejen z důvodu následků nemoci, ale hlavně z důvodů
situace na trhu práce zdravotně znevýhodněných osob.
Realizace vlastních návrhů na výrobky vyráběné v chráněné dílně sklářské
je významná také tím, ţe klienti většinou sami zkoušejí své vlastní moţnosti a
schopnosti výrobou stále náročnějších a krásnějších výrobků. Terapeut a laický
terapeut (mistr vitráţí) je v tomto podporují, ale také usměrňují tak, aby
vyráběné objekty byly prodejné a funkční. Zde se opět klient setkává s realitou
136
137

Probstová in Pěč, Probstová, str. 39
Úlehla , str. 92
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(fyzikální moţnosti materiálu, časové a materiální podmínky, prodejnost, vkus
veřejnosti a podobně), má moţnost ji testovat a konfrontovat se s ní. Klient je
zapojen do procesu výroby uţ při dojednávání zakázky zákazníkem, má
moţnost spolupracovat na návrhu a pokud má potřebné řemeslné schopnosti,
sám ji realizuje. Při předávání výrobku zákazníkovi proţívá ocenění a pocit z
dobře dokončeného díla. V neposlední řadě je také ohodnocen finanční
odměnou při splnění náročné zakázky.
5.2.10. Některé prvky tréninku sociálních dovedností využívaných při
rehabilitaci v chráněných dílnách organizace Bona, o.p.s.
Stupeň sociálních dovedností u klientů Bony se velmi liší. Záleţí, v jakém
věku klienta se objevilo onemocnění, tedy jestli byly sociální dovednosti jiţ
rozvinuty nebo ne. Často byla úroveň sociálních dovedností oslabena jiţ před
vypuknutím nemoci a spolu s narušením schopnosti se učit v důsledku
onemocnění zůstala úroveň sociálních dovedností na nízké úrovni. Pak se
nejedná o rehabilitaci, ale ve skutečnosti o habilitaci, sociální dovednosti
potřebné k fungování ve společenských interakcích je třeba teprve vytvořit.
Někteří klienti přicházejí po dlouhé hospitalizaci a mají sníţenou schopnost
navazovat kontakty, často mají zvýšené úzkost ze skupiny dalších lidí.
Rozvíjení sociálních dovedností v prostředí chráněné dílny je zaloţeno na
úzké spolupráci klienta a terapeuta, případně dalších osob a je zaznamenáváno
v individuálním plánu klienta. Někdy klient sám cítí nedostatky v některých
oblastech sociálních interakcí a obrátí se na terapeuta s přáním, ţe by chtěl na
této oblasti pracovat, jindy terapeut zjistí klientovo omezení a upozorní na něj.
Pokud se klient a terapeut shodnou, ţe se daným problémem budou společně
zabývat, následuje fáze mapování problému, jeho zhodnocení, vytyčení
realistického cíle a společné vytvoření postupu nácviku dané sociální
dovednosti.
V předem určených intervalech dochází k hodnocení dané dovednosti a
průběhu plánu aţ do doby dosaţení cíle. Oblastí a metod tréninku sociálních
dovedností v sociální rehabilitace v chráněné dílně je nepřeberné mnoţství.
Někteří klienti mají nedostatky ve schopnostech vedení rozhovoru (začátek,
průběh, ukončení, načasování ve vhodný moment, situaci, k určité osobě a
pod.). Nácvik probíhá buď s terapeutem, klient je průběţně upozorňován na
správnou nebo nesprávnou komunikaci, případně probíhá nácvik in vivo,
například při jednání klienta na úřadě, kde je opodál přítomen terapeut a
případně asistuje nebo pouze pozoruje, jak si klient počíná a zpětně poskytuje
klientovi zpětnou vazbu. Další moţností tréninku sociálních dovedností je
nácvik rozhovoru s potenciálním zaměstnavatelem při přijímacím pohovoru,
který se trénuje pomocí hraní scének, dále učení se hledat si zaměstnání,
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orientovat se ve svých schopnostech pro budoucí povolání a podobně. Časté
jsou úzkosti ze skupiny spolupracovníků a běţné konverzace s nimi, které
většinou po krátké době pobytu v dílně vymizí, neboť klient se přirozenou
cestou učí mluvit s ostatními, seznamuje se s tématy aktuálního dění ve
společnosti a je svými kolegy do hovorů vtahován. Klienti mají někdy obtíţe s
emotivně náročnými tématy, někdy mohou působit svým projevem necitlivě
vůči ostatním, nebo naopak vnímají běţnou konverzaci přecitlivěle. Terapeut
pak funguje jako zrcadlo a rozkrývá klientovi úskalí jeho reakcí a pomáhá
klientovi se vyznat v jemu sociálně náročné situaci a ukazuje zdravé způsoby
jednání. Klient se také můţe učit adekvátnímu jednání dle situací, například při
prodeji výrobků z dílen na trzích se učí oslovit zákazníka, vést s ním vhodný
rozhovor, být asertivní.
Terapeut v případě potřeby pomáhá řešit ve spolupráci s psychiatrem
nastavení pacientovy medikace (která můţe být jedním z faktorů sníţené
schopnosti běţného pracovního a sociálního ţivota). Jedním z důleţitých témat
rehabilitace pro některé uţivatele je nácvik úředních úkonů, komunikace s
cizími lidmi, případně budoucím zaměstnavatelem.
Chráněná dílna sklářská nabízí další příleţitosti k tréninku sociálních
dovedností v prostředí veřejnosti, jako je prodej výrobků dílny na pravidelných
prodejních akcích a trzích, zaučování veřejnosti při kurzech vitráţí a
workshopech, komunikace se zákazníkem při výrobě zakázky a další. (viz.
příloha č. 20)
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6. Odborné návrhy a dokumenty k reformě
psychiatrické péče v České republice
V této kapitole popisuji analýzy současného stavu a návrhy odborníků na
ideální situaci ve všech oblastech psychiatrie. Jak vyplývá z několika
dokumentů, největší dluh má současná psychiatrická rehabilitace právě
v sociální (pracovní) rehabilitaci a komunitní péči. Výsledky analýzy objasňují
příčiny zaostávání péče o lidi s duševními poruchami, které se odráţí v práci
neziskových organizací jako je Bona, o.p.s.
Rozvoj psychiatrické péče je podmíněn z velké části zakázkou a
podmínkami na straně státu (společnosti). Přestoţe v oblasti moderních
farmakologických postupů a lékařského výzkumu je psychiatrie na rozvinuté
úrovni, v dalších oblastech se vývoj stále ještě neposunul na úroveň péče běţné
v západní Evropě. Česká republika je jedna z mála zemí v Evropě, které nemají
vládní program péče o duševní zdraví. Jak uţ bylo řečeno jedním z nedostatků
je absence systému komunitní péče a moderních metod psychiatrické
rehabilitace. Dále je to sama občanská společnost, která není rozvinuta tak,
aby hájila práva hendikepovaných a jejich svobody a není ochotna lidi
s postiţením integrovat. Jak se pokusím vysvětlit dále, problémem je také
absence státní zakázky poţadující ucelený koncept psychiatrické péče, s tím
související nedostatečné financování oboru (Česká republika vydává z rozpočtu
na zdravotnictví ve srovnání s ostatními státy EU úplně nejméně - 3,6 procenta
tohoto rozpočtu, oproti např. Lucembursku se třinácti procenty), ale také v
tom, na co se tyto prostředky vynakládají. Dalším problémem je chybějící
právní rámec, který by zajistil duševně nemocným důslednou ochranu jejich
práv, ale i zkvalitnění celého systému zdravotní a sociální psychiatrické péče.
Odborná veřejnost upozorňuje na nedostatky téměř dvacet let. V ČR proběhl
v letech 2004-2005 projekt týkající se priorit WHO zaměřený na podporu
zkvalitňování péče o pacienty s duševní poruchou s důrazem na přesun sluţeb z
institucí do komunity. Cílem byla revize Národní politiky duševního zdraví a
definice potřeby legislativních, ekonomických a dalších změn v oblasti
psychiatrie. Koordinátorem projektu byla z pověření Ministerstva zdravotnictví
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK v Praze a spoluřešitel Centrum pro
rozvoj péče o duševní zdraví. Zmapovanou situaci hodnotili zahraniční
oponenti, výstupy projektu byly prezentovány za účasti ministryně
zdravotnictví a regionálního poradce pro program duševního zdraví
WHO/EURO. (viz. příloha č. 21) Ministerstvo zdravotnictví ČR odsouhlasilo
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mezinárodní doporučení pro transformaci psychiatrické péče v ČR, avšak nová
koncepce stále není uplatňována.138
V roce 2000 byl vypracován dokument Koncepce oboru psychiatrie, který
popisuje současný stav péče u nás, nedostatky současné psychiatrické péče a
navrhuje řešení pro její zlepšení. aktualizací „Koncepce oboru psychiatrie“
(KOP), která byla přijata na sjezdu Psychiatrické společnosti ve Špindlerově
Mlýně v roce 2000 a Vědeckou radou Ministerstva zdravotnictví ČR v roce
2002 byla několikrát revidován, naposledy v roce 2008 139. Koncepce byla
předkládána na webových stránkách Psychiatrické společnosti ČLS J.E.P.,
diskutována na odborných sympoziích a následně opakovaně schválena
hlasováním na valné hromadě členů Psychiatrické společnosti, byla postoupena
na Ministerstvo zdravotnictví a pak se nedělo nic. Výbor společnosti na to
poukázal, vytvořil se tedy Výbor pro implementaci koncepce, ale reforma stále
neproběhla. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví je například moţné
sledovat Expertní panel k sociálně zdravotní péči140 úzce související s
navrhovanou Koncepcí psychiatrické péče, ale politická vůle zavést reformu
stále chybí. Dalším dokumentem analyzujícím situaci a navrhujícím řešení
oboru psychiatrie je Politika péče o duševní zdraví v ČR141, která navrhuje tři
moţné postupy reformy systému psychiatrie a také řeší načasování
jednotlivých fází transformace. ( Závěrečné zprávy obou materiálů byly
hodnoceny českými i zahraničními psychiatry a členy Komise pro
implementaci oboru psychiatrie při ministerstvu zdravotnictví, avšak dodnes
nebyla koncepce realizována.
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce v roce 2011 uskutečnit řadu
klíčových změn, které se budou týkat i sladění zdravotnictví a sociálních sluţeb
a plánuje také novelu zákona o sociálních sluţbách, zdravotnictví, dlouhodobé
péče, občanského zákoníku a další, které by měly vést k uskutečnění koncepce.
Jednou z reforem by mělo být vymezení dlouhodobé zdravotně sociální péče a
zavedení uceleného systému včetně způsobu financování. Mělo by dojít i
k vytvoření nového systému posuzování nepříznivého zdravotního stavu, který
by byl jednodušší a efektivnější a opíral by se o mezinárodní klasifikaci
disability. MPSV chystá dle slov ředitele odboru sociálních sluţeb a sociálního
začleňování Mgr. M. Ţárského „ucelenou rehabilitaci osob se zdravotním
postiţením zahrnující zdravotní, sociální, pracovní a edukační rehabilitaci,
která by pokrývala prázdná místa systému.“ 142
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Pěč O. a kol., Situační analýza péče o duševně nemocné na území hlavního města Prahy,
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2006, str.5
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Kolektiv autorů, Koncepce oboru psychiatrie, PS ČLS J.E.P., 2008
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http://www.mpsv.cz/cs/8376
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Pfeiffer a kol. , Politika péče o duševní zdraví v ČR - Cesty k její realizaci, 2005
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Gabriel M., in Esprit, 11-12/ 2011, str. 3
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KOP popisuje zejména tyto nedostatky: hlavní část péče věnovaná na péči
v ambulantních zařízeních převáţně zvláště o pacienty s funkčními
neurotickými poruchami, poruchami adaptace a poruchami reaktivními na úkor
péče o dlouhodobě nemocné a chronické pacienty (chronické psychózy,
mentálně retardované osoby s psychickými problémy, staří a lidé s demencí a
další, nedostatečná koordinace zdravotní a sociální oblasti.
Cílem je, aby v kaţdém regionu byla dostupná potřebná nabídka
psychiatrických, psychologických, psychoterapeutických a sociálních sluţeb,
které se doplňují a koordinují. Větší potřeba psychiatrických a sociálních
sluţeb je ve velkoměstských aglomeracích. Rozloţení lůţkové péče je v ČR
velmi nerovnoměrné a regionálně se velmi liší, v českých krajích je situace
výrazně horší oproti krajům moravským. Návrh koncepce upozorňuje, ţe
sniţování počtu lůţek musí být v koordinaci s rozvojem ambulantních a
intermediárních sluţeb a sociálních sluţeb, jinak by vedlo ke zhoršení péče.
Péče o akutní psychiatrické poruchy by se měla přesouvat do
psychiatrických oddělení nemocnic, které jsou pro tento typ nemocných lépe
vybaveny. Celkový počet lůţek by měl dosáhnout počtu 100 lůţek na 100 000
obyvatel.
Dokument definuje mimo jiné meziresortní zařízení, jeţ by měly být
nezbytnou součástí dostupných sluţeb jako jsou centra denních sociálních
sluţeb a denních aktivit, protidrogová kontaktní centra, chráněné bydlení a
příprava na samostatné bydlení, zařízení pro podporu práce a zaměstnání a dále
zařízení mimo resort zdravotnictví jako na příklad specializované ústavy
sociální péče, diagnostické ústavy pro děti a mladistvé, pedagogickopsychologické poradny. Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy apod.
Geografické rozmístění jak denních stacionářů, tak i sluţeb psychiatrické
rehabilitace, je nerovnoměrné. Nejvíce těchto sluţeb je rozšířeno ve velkých
městech a v některých krajích. Největším nedostatek těchto sluţeb je například
v Karlovarském, Plzeňském a Zlínském.
Koncepce předpokládá větší specializace ve vzdělávání, navrhuje systém
vzdělávání pracovníků psychiatrické péče, povinnost trvalého vzdělávání a
navrhuje personální obsazení jednotlivých sluţeb psychiatrické péče. Odborné
řízení péče má být prováděno ve spolupráci se zájmovými skupinami v oblasti
duševního zdraví včetně příbuzných pacientů a pacientů samých.
Dokument představuje vypracované detailní programy pro jednotlivé
oblasti psychiatrie. Například prioritou v oblasti výzkumu je mimo jiné
výzkum terapeutických a sociorehabilitačních metod a hodnocení kvality,
efektivity a ekonomiky jednotlivých sluţeb a programů včetně organizace
psychiatrických sluţeb.
Koncepce srovnává psychiatrickou péči u nás a v zahraničí a poukazuje na
to, ţe péče u nás je ve srovnání s vyspělými evropskými státy méně rozvinuta.
U nás se zatím preferuje lůţková péče, intermediární péče se rozvíjí pomalu,
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percentuální podíl výdajů na psychiatrii je niţší, regionální sítě propojených
sluţeb vznikají pomalu, nemá systémovou ani finanční oporu, vzdělávání pro
komunitní péči není součástí vzdělávacího systému. Ve většině regionů (mimo
některá velká města) chybí dostatečná nabídka psychoterapie poskytovaná
psychoterapeuticky kvalifikovanými psychiatry a klinickými psychology, je
nedostatek sociálně-psychiatrických sluţeb. Podstata péče tak spočívá
v psychofarmakologii, která je sice na kvalitní úrovni, zůstává však
jednostranná – biologická, nikoliv bio-psycho-sociální, jak postulují standardy
moderní psychiatrické péče.
Personální vybavení je omezené a to zvláště u středních zdravotnických
pracovníků, sociálních pracovníků a specializovaných nezdravotnických
pracovníků. Spolupráce s rodinnými příslušníky nemocných a se samotnými
nemocnými je omezená.
Přesun těţiště poskytování péče z velkých psychiatrických institucí do péče
komunitního typu je trendem Evropského společenství a je vyjádřen
v dokumentech, ke kterým se Česká republika připojila: Deklarace o duševním
zdraví a Akční plán duševního zdraví pro Evropu (2005) a Zelená kniha
Komise evropských společenství (2005).
Koncepce navrhuje rozvoj intermediární péče (denní stacionáře, domácí
péče, návštěvní sluţba, chráněné dílny, chráněné bydlení, kluby, svépomocné
organizace), posílení role a podíl na rozhodování o poskytované péči
nemocných a jejich rodinných příslušníků, podpora svépomocných aktivit,
respektování osobní důstojnosti a práv psychiatrických nemocných, důraz na
spolupráci všech odborníků v psychiatrické péči a mezi psychiatrickými
zařízeními. Koncept podrobně popisuje programy pro vybrané skupiny
psychiatrických pacientů vyţadujících specializovanou péči. (viz. diagram
v příloze č. 25)
Mnohé studie, např. Pěč a kol.143, Dunčková144, Odborná zpráva z projektu
Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví 145 poukazují na výrazně nedostačující
počet rehabilitačních míst. V oblasti rozvoje komunitní péče se i přes
minimální podporu státu objevují některé projekty, převáţně financované
z Evropského sociálního fondu např. z takzvaných Regionálních
individuálních projektů. Úspěšné organizace realizující ojedinělé projekty jdou
například Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví realizující v tomto roce
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Pěč,O. a kol., Potřeby odborníků a uţivatelů psychiatrické péče pro vytvoření modelu
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institucionální péče o duševně nemocné v regionu hlavního města Praha: Odborná zpráva
z projektu, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2008

77

rozvoj péče o duševní zdraví v některých regionech ČR146, nebo Quipspolečnost pro změnu147 a další, vyuţívající spolupráce se zahraničními
partnery.

146
147
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http://www.cmhcd.cz/pilotni_projekty.html
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7. Překážky uplatňování principů komunitní péče
a psychosociální rehabilitace v praxi organizace
Bona, o.p.s.
Překáţky uplatňování principů komunitní péče a
psychosociální
rehabilitace v praxi organizace Bona, o.p.s. souvisí zejména s postavením
organizace Bona, o.p.s. jakoţto poskytovatelem péče závislým na financování
státu (nezisková organizace), na podmínkách k poskytování sluţeb ze strany
státu, na systému a přístupu psychiatrické péče, na oblasti poskytování sluţeb
v rámci České republiky a v neposlední řadě na společenských podmínkách.
Protoţe podmínky poskytování sociálních sluţeb v organizaci Bona, o.p.s.
závisí na systému, ve kterém klienti ţijí a do kterého se mají začlenit, v první
řadě je příčina v koncepci zdravotní a sociální péče o duševní zdraví a
dlouhodobě nemocné a také systému zaměstnanosti.
Konkrétně by byla potřeba větší podpora chráněných pracovních míst a
sociálních firem, aby rehabilitovaní uţivatelé měli moţnost najít zaměstnání.
Protoţe téměř všichni poskytovatelé včetně organizace Bona, o.p.s. jsou
nestátní neziskové organizace, které jsou závislé na grantech od MPSV a krajů,
případně na schvalování kritérií, aby získaly finance z ESF, odráţí se v jejich
sluţbách problém nedostatečného financování a nekoncepčnost, princip
schvalování peněz pouze na jednoleté projekty, neprůhledné a opoţděné
poskytování financí na schválené granty. To vše se odráţí v nemoţnosti
rozvoje sluţeb v delším časovém horizontu, nejistota ohledně financování
provozu a existence organizací. (viz. příloha č. 25 - Výdaje na duševní zdraví
v Praze podle typu sluţby - po transformaci navrhované ve studii Vzdělávání
odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální
péče o duševně nemocné v regionu hlavního města Praha: Odborná zpráva
z projektu, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví)
Ze strany odborníků v psychiatrické péči se mohou pracovníci a klienti
organizace Bona, o.p.s. setkat s nedostatkem zájmu o moderní psychiatrickou
rehabilitaci, takţe můţe chybět komunikace a spolupráce. Co se týká lékařské
péče, klienti mohou přicházet ovlivněni příliš dlouhou hospitalizací nebo
nesprávnou medikací, ale také opoţděnou lékařskou intervencí (není povinnost
lékařů vést v evidenci pacienty se schizofrenií, dostává se jim nedostatečné
péče).
Společenské podmínky brání také rozvoji komunitní péče a rehabilitace lidí
s duševními poruchami z důvodu pomalého začleňování těchto lidí do
společnosti. Příčiny jsou v nedostatečné informovanosti veřejnosti o této
skupině, předsudky a celkové negativní nastavení společnosti k menšinám.
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8. Diskuze
Téma mé bakalářské práce – psychosociální rehabilitace – je jedním z nejméně
známých oborů rehabilitace lidí s duševní poruchou a lidí v dlouhodobé péči
obecně. Jak jiţ bylo řečeno, úroveň medicínské péče je z hlediska
farmakoterapie na úrovni srovnatelné se zeměmi s rozvinutou péčí. Na úrovni
individuální psychoterapie se v posledních letech Česká republika alespoň ve
velkých městech také v mnohém posunula. Avšak oblast psychosociální
rehabilitace zahrnující případovou sociální práci, pracovní rehabilitaci,
socioterapii, podporované zaměstnávání, case management, chráněné a
podporované bydlení, poradenství a další obory je stále na okraji zájmu
odborníků. Přitom podle mého názoru i podle mnou zmiňovaných analýz
potřeb jsou nezbytně nutné pro komplexní rehabilitaci lidí s duševní poruchou.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe na dané téma je velmi málo
monografické literatury od českých autorů. Nejvýznamnější autoři z českého
prostředí vydali společně publikaci Psychózy - psychoterapie, rehabilitace a
komunitní péče148, kde zároveň upozorňují na moderní směry rehabilitace v
zahraničí, a proto jsem často citovala v této bakalářské práci právě z této
publikace. Jinak vycházejí ojediněle články v odborných časopisech (např.
Hejzlar a kolektiv149, více se věnují tématu rehabilitace duševně nemocných
bakalářské a diplomové práce, zřejmě proto, ţe studenti pracující v této oblasti
pociťují zásadní nedostatek informací na toto téma (v posledních letech např.
Procházková, Dunčková, Trávníčková, Ţemličková)
Bylo by proto dobré popsat rozmanitou praktickou případovou práci z mé
vlastní zkušenosti, ale bohuţel rozsah bakalářské práce mi neumoţnil se jí zde
věnovat. Mnohem lépe je zpracovaná literatura a zkušenosti na toto téma u
zahraničních odborníků, kde je kvalitní psychosociální rehabilitace uznávaná a
vyuţívaná ve velkém rozsahu delší dobu, ale rovněţ z důvodů omezenosti
rozsahu bakalářské práce pouze zmiňuji internetové odkazy, kde jsou
k dispozici mnohé publikace včetně standardů pracovní rehabilitace různých
zemí.
Podmínky kvalitní psychosociální rehabilitace závisí nejen na způsobu
práce odborníků, zvolených technikách a přístupu, ale z velké části na systému,
ve kterém pracují. Proto jsem věnovala celou kapitolu analýze příčin
stávajícího neutěšeného stavu komplexní péče o lidi s duševními poruchami a
dlouhodobě nemocné. Bohuţel z internetových diskuzí pracovníků v oboru i
z odborných přednášek na dané téma a se stále se sniţujícím počtem sociálních
sluţeb z důvodu nedostatku financí je cítit určitá bezradnost a bezmocnost.
148
149
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9. Závěr
V této práci jsem se snaţila analyzovat, jaké jsou nástroje moderní
psychiatrické rehabilitace a zda jsou uplatňovány v pracovní rehabilitaci
organizace Bona, o.p.s. Ze zkušenosti zemí s dlouhodobou zkušeností
rozvinuté psychiatrické péče a sluţeb pro lidi s duševním onemocněním se jako
nejúčinnější prostředek k dosaţení optimálního stavu péče o lidi s duševními
poruchami a prevence duševních onemocnění ukazuje systém komunitní péče.
Popsala jsem principy a hlavní směry moderní psychiatrické (psychosociální)
rehabilitace a komunitní péče a pokusila se je srovnat současným stavem u
nás. Na základě několika dokumentů jsem se snaţila objasnit překáţky
transformace této oblasti a příčiny stávajícího stavu a problematiku
zaměstnávání lidí s duševní poruchou. Všechny tyto překáţky mají vliv na
odbornou práci s klienty a poskytování sociálních sluţeb, tedy i v organizaci
Bona, o.p.s.
Přesto uvedené překáţky se díky entuziazmu a vysokému pracovnímu
nasazení všech pracovníků Bony a díky finanční podpoře Nadace Bona a
dalších sponzorů daří poskytovat kvalitní sociální sluţby. Domnívám se, ţe
jednou z příčin tohoto úspěchu je i dobrá spolupráce pracovníků Bony
s ostatními organizacemi v oblasti péče o duševní zdraví, Psychiatrickou
léčebnou Bohnice a také kontinuální rozvoj kvality sluţeb a vzdělávání
pracovníků organizace Bona, o.p.s.
Posláním psychiatrické rehabilitace dle Anthonyho150 je „pomoci lidem
s psychiatrickým postiţením, aby mohli zvýšit svoji schopnost fungovat do té
míry, ţe budou úspěšní a spokojení v prostředí, které si vybrali k ţivotu, a to
s co nejmenší mírou trvalé profesionální podpory.“ Cílem rehabilitace je
zotavení (recovery), i kdyţ je nemoc dlouhodobá a nedošlo zatím k úzdravě.
Ideálním způsobem poskytování moderní psychosociální rehabilitace je
spolupráce multidisciplinárního týmu, kde jsou zastoupeni nejčastěji psychiatr,
sociální pracovník, psychiatrické zdravotní sestry, psycholog, ergoterapeut a
další profesionálové i neprofesionálové a samozřejmě také přirozené okolí
klienta, nejlépe pokud mohou společně vyuţívat efektivní systém komunitní
péče. Takové prostředí v České republice zatím neexistuje a kvalita spolupráce
odborníků je různá, zejména z důvodu nedostatků systému zdravotní a sociální
péče a dlouhodobé rehabilitace. Přesto se v mnohém práce terapeutů
v organizaci Bona, o.p.s. v mnohém blíţí systému práce moderní rehabilitace,
jak ji známe v západních zemích. Sluţby zatím nejsou poskytovány v rámci
150
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multidisciplinárních týmů, protoţe stávající legislativa to neumoţňuje, ale
pracovníci organizace se snaţí maximálně spolupracovat s lékaři, sociálními
pracovníky, casemanagery a jinými odbornými pracovníky. Organizace Bona,
o.p.s. poskytuje sluţby v souladu s klientovými přáními a potřebami péče s
důrazem na zlepšení kvality ţivota a naplňování sociálních rolí.
Velký důraz je kladen na vyuţívání přirozených zdrojů okolí, aby se
nestával závislým na poskytování sociálních sluţeb a aby se pokud moţno co
nejvíce osamostatnil. Přístup sociální rehabilitace v organizaci Bona, o.p.s. se
blíţí komplexnímu přístupu nizozemské školy STORM. Snaţí se o ucelený a
eklektický přístup, ve kterém je obsaţeno to individuální stejně jako
mezilidské. Studium a praxe rehabilitace zahrnuje vztah jedince k jeho okolí i
společnosti jako celku."151
Komplexní přístup chce postihnout všechny roviny fungování a vytvořit
syntézu na úrovni: jedince, jeho okolí i společnosti. Stejně tak v organizaci
Bona, o.p.s. je kladen důraz na růst a zlepšování, nutnost vztahu důvěry mezi
klientem a poskytovatelem pomoci klient je aktivní při stanovování cílů a
vytváření plánů, důraz na vhodné prostředí kde probíhá rehabilitace, zlepšování
fungování učením se dovedností, úprava prostředí, poskytování podpory.
Často se daří navázat dobrou spolupráci s rodinou i odborníky pečujícími o
klienta, ale záleţí na jejich osvícenosti a dobré vůli.
Jak dokládá statistika poskytnutých sluţeb v organizaci Bona, o.p.s. za rok
2009152, byla poskytnuta sociální rehabilitace celkem 66 klientům, z čehoţ u
převáţné části (u 45 uţivatelů) byla rehabilitace úspěšná, tj. došlo k naplnění
individuálních cílů uţivatelů sluţby. (viz. příloha č. 27) U 18 nových uţivatelů
zatím nelze rehabilitaci hodnotit, u 8 uţivatelů nebyla rehabilitace úspěšná.
Uţivatelé sociální rehabilitace Bona, o.p.s. mají převáţně plný invalidní
důchod a mají velké potíţe sehnat práci. Povaţuji za úspěch, ţe se uţivatelům
daří udrţovat a zdokonalovat své pracovní návyky a sociální dovednosti,
osvojit si roli zaměstnance a směřovat k uplatnění jak na chráněném tak na
volném trhu práce. Z výsledků statistiky v roce 2009 nalezlo uplatnění na
volném trhu práce 8 uţivatelů, 3 v sociální firmě a jeden na přechodném
zaměstnávání. Zároveň z výsledků vyplývá, ţe Bona o.p.s. naplňuje poslání
psychosociální rehabilitace. Co se týká dostupnosti sluţby, je nabízena bez
ohledu na trvalé bydliště, avšak moţnosti zaměstnání jsou omezeny
dojezdností do zaměstnání. V oblasti zaměstnávání je navázána dobrá
spolupráce se sluţbami podporovaného zaměstnávání, sociálními firmami a
chráněnými dílnami jiných organizací tak, aby klienti měli pokud moţno
pestrou moţnost výběru vhodného zaměstnání. Překáţkou je zde přeplněná
kapacita moţných pracovních pozic a minimální počet uplatnění u
151
152
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zaměstnavatelů na volném trhu práce, způsobený malou efektivitou stávající
politiky zaměstnanosti osob zdravotně postiţených..
Společnost Bona, o.p.s.poskytuje dle mého názoru kvalitní sociální sluţby a
daří se jí navzdory omezeným moţnostem a prostředkům podporovat začlenění
lidí s duševní poruchou do společnosti a zkvalitnění jejich ţivota.
Z této bakalářské práce vyplývá, ţe organizace Bona, o.p.s. dokáţe
uplatňovat s větším či menším úspěchem principy moderní psychosociální
rehabilitace a do budoucna bude moci své metody dále uplatňovat v souvislosti
s tím, jak proběhne transformace psychiatrické péče a změny ve společnosti.
V současnosti se připravují se reformy zákona o sociálních suţbách,
dlouhodobé péče, ucelené rehabilitace, zdravotnictví, občanský zákoník a další
změny, takţe se dá předpokládat, ţe celý systém péče nejen o lidi s duševní
poruchou a dlouhodobě nemocné dozná zásadních změn.
Je nezbytné eliminovat diskriminaci duševně nemocných a nahradit ji
pozitivním poselstvím a obrazem, společně s prohloubením informovanosti a
pochopení, co to duševní nemoc vlastně je. Tyto mýty jsou běţné na celém
světě v kaţdé zemi. Jen časté opakování těchto skutečností a vyvracení mýtů
povede k akceptaci duševně nemocných ve společnosti.
Domnívám se, ţe naše společnost není připravena kolem sebe akceptovat
odlišné lidi, ať uţ na pracovišti, na ulici i jinde, odmítá se v dennodenním
kontaktu se setkávat s velmi různými lidmi, aniţ by se obávala jejich postiţení.
Jak uţ jsem zmínila, je třeba začít u odborníků v psychiatrické péči, kteří musí
podpořit samotné klienty (pacienty) a jejich blízké a zároveň šířit pozitivní
obraz o těchto lidech ve společnosti.
Existuje ze strany státu a odborné veřejnosti dostatečné úsilí pro
destigmatizaci lidí s duševním onemocněním? Jaká je informovanost odborné i
laické veřejnosti v oblasti duševního zdraví a prevenci? Existuje mnoho
takových otázek, které si snad ani lidé, kteří by si je měli pokládat nepoloţili.
Avšak epidemie duševních onemocnění je natolik velká v celé Evropě, ţe
společnost bude muset k této problematice zaujmout zásadně odlišný postoj a
nestrkat hlavu do písku. Úspěšně fungovat jako celek můţe společnost, aţ si
začne všímat, co způsobuje duševní poruchy v tak velkém rozsahu, aţ přijme
taková opatření, aby se duševně nemocní mohli rychle integrovat zpět a
uvědomí si, ţe segregace těchto lidí je celkově draţší a navíc v civilizovaném
světě nepřípustná. V kaţdé době ţili ve společnosti lidé s duševními poruchami
a měli většinou velmi malé moţnosti sebeuplatnění a důstojných ţivotních
podmínek, avšak ve 21. století v době rozvinutých lidských práv bychom je
měli začít uplatňovat i pro tyto lidi.
Tuto bakalářskou práci bych chtěla uzavřít slovy průkopníků moderní
psychosociální rehabilitace Wilkena a Hollandera: "Máme historickou
odpovědnost najít našim klientům - jako spoluobčanům - důstojné místo ve
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společnosti. S dnešními znalostmi a dostupnými prostředky jim můţeme
pomoci řídit své osudy nejlépe, jak dovedou."153
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Příloha č. 11
Pojetí psychosociální rehabilitace v organizaci Bona, o.p.s.
Zdroj: Vnitřní pravidla organizace Bona, o.p.s.
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Příloha č. 12
Formulář pro záznam vstupního pohovoru uchazeče o rehabilitaci
Zdroj: Vnitřní pravidla organizace Bona, o.p.s.

Záznam vstupního pohovoru
JMÉNO:

Stávající dokumentace: (dotazník, kvalifikovaný souhlas, doporučení oš.
lékaře, jiná doporučení)
Vzdělání:
Oblast práce:
o

kde klient pracoval a v jakých profesích

o

jak dlouho zaměstnání trvalo

o

přestávky mezi jednotlivými zaměstnáními

o

proč zaměstnání klientovi skončila

o

proč byli u klienta změny v pracovních profesích

o

jak dlouho jiţ klient nepracuje

o

které pracovní místo by klientovi nejvíce a které nejméně vyhovovalo a proč (charakteristika pracovního místa)

o

míra odpovědnosti klienta v posledním zaměstnání (z pohledu klienta)

o

jestli klient sám vyvíjel iniciativu k hledání zaměstnání (jaké a jak)

o

motivace klienta k práci (společenská, finanční...)
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jak dlouho by rád byl v CHD, plány do budoucna v oblasti práce: o jakém zaměstnání klient uvaţuje do

o

budoucna, proč (obecná představa o budoucím pracovním místě, od kolika hodin chce pracovat, kolik hodin,
raději v přírodě, v teple, ve větším kolektivu či samostatně, fyzicky namáhavější či spíše jednodušší práce,
duševní práce atd.)
Zájmy :

Dovednosti :
Oblast vztahů: (rodina, vycházení s lidmi...)
Oblast zdraví: (náhled na nemoc..., projevy z pohledu klienta, krizový plán)
Spolupráce s dalšími organizacemi:
Formulace zakázky: (cíle...)
Závěr: (doporučení, odmítnutí, zařazení do pořadníku...)

V Praze dne
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Sepsala:

Příloha č. 13
Rámcová pravidla pro individuální plánování služby, Bona, o.p.s.
Zdroj: Vnitřní pravidla organizace Bona, o.p.s.

RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY


Obecný cíl sociálních služeb je umožnit člověku v nepříznivé sociální situaci zůstat
součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Uživatel si tento cíl převádí do
osobního cíle, který je formulací toho, čeho chce uživatel prostřednictvím služby podpora
samostatného bydlení dosáhnout.



Služba naplňuje cíle, které jsou v souladu s vymezením služby dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.



Proces plánování, resp. stanovení a průběh naplňování cílů, usnadňuje kontrolu kvality
a efektivity služeb.



Systematičnost ve vedení dokumentace práce s uživatelem pomáhá předcházet
nahodilostem snižujícím celkovou kvalitu služeb (např. je nutno kompletovat IP a dohody o podpoře,
aby se nepracovalo na stále stejném cíli stejným, nefunkčním způsobem).



Nejtěžším úkolem individuálního plánování je nalezení adekvátní míry podpory uživatele
tak, aby nedocházelo k zanedbávání péče ani k ochranitelskému přístupu.
Postup práce s uživatelem služby
Aby bylo cíle dosaženo je nutno vědět a naplánovat:


čeho chce uživatel dosáhnout,



jaké má dovednosti, schopnosti,



jaké zdroje může využít – jaké má možnosti, včetně možností terapeuta,



jakými postupy bude cíle dosaženo,



kdy bude cíle dosaženo,



jak se pozná, že je cíle dosaženo.

Plánování se vždy účastní uživatel, terapeut a případně i další osoby, pokud má uživatel zájem.
1/

Základem individuálního plánování využívání služby je záznam ze vstupního pohovoru, který stanovuje
zakázku a který vedoucí pro oblast práce předává terapeutovi, který se tak stává klíčovým
pracovníkem pro uživatele služby.

2/

Na začátku využívání služby i v celém průběhu je nutné mapovat aktuální potřeby uživatele, tak aby
docházelo k průběžnému vyhodnocování a přehodnocování jeho cílů. Individuální plán jako takový
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může být vyhotoven až do 1 měsíce od počátku využívání služby. Před tím však terapeut s uživatelem
aktivně spolupracuje na definování cílů. Tuto práci je nutno dokumentovat (zápisy v databázi).
Obsahem individuálního plánu pak jsou cíle, kterých by chtěl uživatel dosáhnout. Některé z těchto cílů
by měly být v souladu s cíli služby (nabídka služby by se měla do jisté míry střetávat s poptávkou
uživatele).
Pokud uživatel neví, na čem spolupracovat, je důležité provést analýzu toho, co je schopen
zvládnout sám a s čím potřebuje pomoc (základní analýza je v zápisu ze vstupního pohovoru). Je
možné postupovat podle oblastí (vzdělání, práce, zájmy, vztahy, zdraví, spolupráce s dalšími
odborníky a organizacemi). Také je možné začít popisem dosavadního života uživatele, společně si
říct, co uživatel během dne dělá a jak by to chtěl změnit.
Individuální možnosti uživatele je nutno zohlednit i při procesu plánování (přizpůsobení
komunikace, místa…).
3/

Praktickým nástrojem pro definování spolupráce mezi uživatelem a terapeutem je Dohoda o podpoře.
Jejím obsahem je společný postup terapeuta a uživatele k dosažení cíle. Někdy může být obtížné
vyjednat s uživatelem rozsah a formu podpory, které jsou nutné k dosažení cíle.
Uživatel se může v rámci nácviku a podpory zlepšovat, a proto je užitečné podporu ze strany
personálu snižovat. Podpora by pak měla být snižována ve stejné míře, ve které narůstají dovednosti
a odpovědnost uživatele. Někdy však plán může vést k zachování schopností a dovedností uživatele.
Cíle uživatele
Ne všechny cíle uživatelů mohou být službou dosaženy (např. z důvodu, že cíle jsou dosahovány

jinými typy služeb nebo podpory).
Někdy si uživatelé definují cíle, které se terapeutovi nemusí zdát reálné. Terapeut posuzuje, zda
jsou cíle v souladu s obsahem služby (pokud chce být klient kosmonautem, služba mu nemůže pomoci
v naplnění tohoto cíle, ale může mu pomoci dosáhnout dílčích cílů).

Individuální plán (IP)
Obsahuje obecné cíle uživatele, ne terapeuta! IP uživatele by měl směřovat k rozvoji nebo udržení
dovedností a schopností, a s tím spojené samostatnosti a soběstačnosti. Jestliže jsou cíle příliš obsáhlé,
stanoví se seznam dílčích, konkrétních cílů nebo oblastí. Doporučuje se v maximální možné míře využít
formálních i neformálních zdrojů mimo službu a minimalizovat tak vznik nebo rozvoj závislosti uživatele na
sociální službě.
Pokud terapeut zjistí oblast nebo cíl, na kterém by bylo vhodné pracovat, je potřeba tuto
informaci uživateli vhodným způsobem (případně i opakovaně) sdělit. Uživatel v oblasti musí znát přínos i
rizika. Volba je na uživateli. Pokud nedojde k zapracování cíle do IP, je nutné informaci zanést do
dokumentace uživatele (databáze).
Pokud není možné nebo užitečné pracovat na všech cílech individuálního plánu, je potřeba se
s uživatelem dohodnout, které z nich a z jakých důvodů bude služba naplňovat. Při tom je nutné vycházet
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z vnitřních zdrojů uživatele: co udělá sám, co s podporou terapeuta nebo někoho dalšího a co nezvládne ani
s podporou, kterou by bylo možno v rámci služby nebo jiných zdrojů poskytnout.
Individuální plán je vyhodnocován nejméně jednou za 3 měsíců při hodnocení průběhu služby.
Mimo tento termín je možno zhodnotit IP a přehodnotit dané cíle kdykoli.

Formulář
Je nutné, aby i ve své formě byl individuální. Uživateli mohou vyhovovat různé formy (může preferovat
plán v já-formě, tabulky, ale i samostatné sepsání IP a jeho konzultaci s terapeutem ad.). Je důležité, aby
IP rozuměl uživatel!!!
Formulář musí obsahovat tyto informace:


jméno uživatele,



službu, středisko



jméno terapeuta,



datum, ke kterému byl IP vypracován,



datum, ke kterému bude IP nejpozději zhodnocen,



cíle (v průběhu se mohou (ručně) doplňovat nebo odstraňovat cíle – s daty doplnění
nebo změny)



dohody o podpoře, které se cíle týkají,



podpisy, pokud je terapeut přesvědčen, že je to důležité.

Příklad formuláře je uveden v příloze.
U každého cíle je zaznamenáno, kdy ho uživatel stanovil, kdy ho ukončil (splnění cíle nebo nedostatek
zájmu o další práci na něm), které dohody se k němu vážou.
IP existuje ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis má u sebe uživatel. Pokud jsou do IP doplňovány
změny, je nutné je zaznamenávat i na straně uživatele.

Dohoda o podpoře
Dohoda o podpoře by se většinou měla přímo vázat na cíle IP. Je dohodou mezi uživatelem a
terapeutem o spolupráci a podpoře na konkrétní oblasti. Uživatel sepisuje dohodu s terapeutem, společně
si definují, co uživatel od terapeuta potřebuje, co kdo pro cíl udělá. Postup by měl vést k zlepšení nebo
udržení schopností a dovedností uživatele nebo k vyřešení situace.
Pokud se nedaří postupovat dle plánu, je možné udělat v dohodě malé změny, jejich důvod je
nutno uvést v dohodách. Jestliže je v naplňování větší problém a je nutno udělat více změn, píše se za tím
samým účelem další dohoda stejného názvu, ale s pořadovým číslem II., dále III., IV…. Vždy je však nutné
uvést, proč se nedaří dohodu naplnit. Poznámky a změny se mohou zapisovat do dohod ručně, je nutné je
zapsat do obou stejnopisů. Jestliže uživatel dosáhne cíle, pro nějž byla dohoda sepsána, v dohodnutém
čase, je potřeba to do Dohody napsat, tj. ukončit ji. Jestliže se nedaří cíl naplnit, je potřeba napsat do
zhodnocení důvod.
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Pokud je součástí dohody nějaká pomůcka (např. rozpis), pak je dobré si je tisknout, ofotit nebo
po využití od uživatele vyzvednout a založit. Bude to užitečné jako doklad o práci s uživatelem a jako
inspirace pro ostatní pracovníky.
Zakládají se všechny dohody o podpoře uživatele (od nejstarší k nejnovější dle oblastí)!
Formulář
Je nutné, aby i ve své formě byl individuální – viz IP. Je důležité, aby dohodě rozuměl uživatel!!!
Formulář musí obsahovat tyto informace:


Datum, ke kterému byla dohoda vyhotovena,



jméno uživatele,



jméno terapeuta,



popis výchozího stavu (proč se bude na čem pracovat),



cíl (čeho chce uživatel dosáhnout),



postup (co pro naplnění udělá uživatel; jakou podporu potřebuje od terapeuta),



kdo se dále účastní (jak se do dohody zapojují jiné osoby/subjekty (rodina, přátelé,
opatrovník, jiné NNO),



zdroje,



rizika (definování ohrožení, které by mohlo negativně zasáhnout při plnění cíle,
definování postupu pro zamezení rizik),



datumy, v kterých se konají měsíční schůzky a zhodnocení průběhu dohody (stačí
doplňovat průběžně),



datum revize plánu (kdy dojde k ukončení nebo zhodnocení spolupráce),



podpisy,



závěrečné zhodnocení.

Příklad formuláře je uveden v příloze.

Hodnocení průběhu služby a zhodnocení individuálních plánů a dohod o podpoře
Hodnocení průběhu služby


Provádí se jednou za 3 měsíců.



Hodnotí se všechny oblasti (vzdělání, práce, zájmy, vztahy, zdraví, spolupráce s dalšími
odborníky a organizacemi), včetně plnění cílů individuálního plánu a dohod o podpoře (je užitečné na
ně odkázat – např. „viz Dohoda o podpoře při dodržování hygieny“).



Hodnocení společně sepisuje terapeut s uživatelem služby. Jejich názory se mohou
různit, to však musí být ze zápisu zřejmé.



Hodnocení se tiskne, jeden exemplář obdrží uživatel, druhý zakládá terapeut do
dokumentace uživatele?
Zhodnocení individuálních plánů




Provádí se minimálně jednou za 3 měsíce. Nejpozději při hodnocení průběhu služby.
K zhodnocení však může dojít kdykoli, a to na základě podnětu uživatele nebo
terapeuta, pokud je potřeba něco změnit, doplnit atp.
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Zhodnocení dohod o podpoře


Probíhá nejdéle 1 za měsíc, vždy na společných schůzkách terapeuta s uživatelem. Na
schůzce je důležité vždy probrat, zda se daří dohodu naplňovat, aby mohl být plán případně upraven
(uživatel může být snadno nemotivován skluzem v plánu nebo nenaplněním podmínek). Znamená to,
že v dohodě je zápis z každé schůzky, která se bude konat v období spolupráci na cíli (stačí ve velice
stručné formě, pokud je vše v souladu s plánem postupu). Širší zhodnocení stačí?



Jedná se o zhodnocení průběhu (zda se daří dohodu naplňovat, zda se daří naplňovat
cíl, zda je

dohoda ukončena a proč, příp. co bránilo naplnění) se zaznamenává přímo do obou

stejnopisů dohody.


Pokud se na obsahu pracuje opakovaně neúspěšně, je užitečné provést analýzu, z které
budou vyplývat důvody neúspěchu.
Práce s uživatelem je tedy dokumentována:



V databázi (v počítači, nutno průběžně tisknout) a sešitu hlášení zápisy. Zde by měly být zápisy ze
všech schůzek a zápisy o důležitých událostech, které se stanou (jednorázové záležitosti hned
vyřešené; postřehy ad.).



Individuální plány a dohodami o podpoře.



Zápisy o mimořádných situacích.



Hodnocení (v počítači i vytištěné).



Shrnutí o poskytnutí služby.
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Příloha č. 14
Vyplněný Individuální plán a Dohoda o podpoře uživatelem služby
Zdroj: Dokumentace organizace Bona, o.p.s.
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Příloha č. 15
Shrnutí o poskytnutí služby
Zdroj: Dokumentace organizace Bona, o.p.s.

Shrnutí o poskytnutí sluţby
Vyplňujeme při přechodu klienta do jiné chráněné dílny/chráněné místo nebo při ukončení sluţby

Stávající chráněná dílna/místo: CHD sklářská
Základní údaje o klientovi
Jméno a příjmení klienta, titul:

Věk klienta (k datu přechodu do dílny, či ukončení sluţby): 33

Trvalé bydliště klienta (Městská část Prahy, město):
Kontakt na klienta:
Typ důchodu:

PID

Diagnóza:

Způsobilost k právním úkonům: svéprávný(á)

Kontakty důleţité pro klienta v době ukončení sluţby či přechodu do jiné
dílny
Opatrovník:
Ošetřující lékař (psychiatr):
Rodina:
Ostatní:

Odkud klient přišel do dílny: z PA, jiné
Vymezení dosavadní pracovní činnosti:

pracovník sklářské dílny

Datum počátku pracovní rehabilitace ve stávající dílně:

4.5.2009

Datum uzavření pracovního poměru:

4.5.2009

Datum ukončení či přechodu do jiné dílny:

14.10.2010

Délka pracovní rehabilitace v dílně:

17 měsíců

Délka trvání pracovního poměru ve stávající dílně:

17 měsíců

Dosavadní pracovní doba:

Po-Pá 9-13

Úvazek:
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0,5

Stávající výše hrubé mzdy:

Kč

Jedná se o:
- ukončení pracovní rehabilitace

- přechod do jiné dílny či na jiné pracovní místo

v rámci BONA o.p.s.
Způsob ukončení:

výpovědí ze strany klienta

Důvod přechodu: nepřechází do jiné dílny

Poznámky: Nalezení vhodné práce na chráněném pracovišti

Místo odchodu klienta: CHD v jiné organizaci

Poznámky:

VS Hendikep (poznámka k místu odchodu klienta)

Hodnocení dosavadního průběhu pracovní rehabilitace
Pohled terapeuta:
Pracovní a sociální rehabilitaci pana XY hodnotím jako úspěšnou.
Honza se velmi zlepšil v technikách a řemesle a naučil se pracovat i v práci, která je pro něj manuálně obtíţná.
Poté převzal zodpovědnost za to, co se chce dále naučit: komunikace s lidmi, asistence, učení ostatních,
koordinace ostatních při úklidech. Vzal tento úkol velmi odpovědně. Doporučila bych více naslouchat kolegům a nebát
se nezdarů v komunikaci. Také být někdy méně direktivní.
Honza aktivně hledal způsoby, jak překonávat komunikační bariéry i své vlastní momentální psychické zhoršení.
To se objevovalo jen občas. Vţdy se omlouval včas a docházel do dílny pravidelně. Pokud cítil, ţe bude potřebovat
odpočívat, včas si vybral dovolenou. Myslím, ţe zatím Honzovi vyhovuje práce na částečný úvazek. Do budoucna se
komunikační bariéry budou dále zlepšovat i díky docházení na psychoterapie, oceňuji, ţe Honza své psychické
problémy chce řešit.
Honza si sám našel nové zaměstnání, coţ povaţuji za správný krok. Myslím, ţe je dobře, ţe si hledá práci se
sociálním zaměřením a chce se dále v tomto vzdělávat, protoţe má k tomu nadání.

Pohled klienta:
Ve sklářský dílně v Boně jsem našel útočiště v těţké situaci (relativně krátce před přijetím byla hospitalizace s
útěkem z léčebny, kde mi odmítli dát opakovaně zdravotní pomoc v akutní situaci, stejně tak jsem měl půl roku starou
nepříjemnou zkušenost z Trojského vršku- dílny fokusu, kde jsem neuspěl) V dílně jsem se velmi brzy naučil vyrábět
předměty technikou tiffany, narozdíl od dílny ve Fokusu jsem dostal pro sebe tolik potřebnou podporu do začátku; pro
vysvětlení ještě dodávám, ţe se podařilo najít pro mě vhodnou medikaci. Rehabilitaci v dílně jsem jinak kombinoval s
intenzivní psychoterapií.
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V poslední době došlo ke změně, zaměřoval jsem se více na pomoc a podporu ostatním v dílně. Nabídl jsem
se i jako laický terapeut. Vznikla tu moţnost praxe pro případné pozdější studium na VŠ se soc. zaměřením, pokud se
rozhodnu pracovat v soc. sféře.
Bylo pozitivní je ţe jsem měl minimum pracovní neschopnosti. Individuální plán se plnil se střídavými
úspěchy, a i přes zdánlivé neúspěchy byl zde vývoj. Jedno z témat byla stále moje komunikace a v té je potřeba se stále
zlepšovat.
Podle výsledku posledních hodin na individuální psychoterapii patřím mezi lidi s větším rizikem podléhat
stresu, stále je tu velká zranitelnost v proţívání, zřejmě stále nevyřešený těţký traumata z dětství.

Rizikem v

budoucnosti můţe být třeba únava způsobená hlavně nedostatkem spánku. Asi bych měl zmínit sezónní výkyvy, v
lednu a v únoru spánkový deficit, málo sluníčka a světla; do budoucna je to právě menší riziko, ţe budu mít problém
soustavné pravidelné práce v zaměstnání.
Věnuju se také osobní asistenci u pána s Parkinsonem. Zřejmě i moje další práce ve WS handicap, kam
odcházím, bude navazovat na moji zkušenost osobního asistenta.
Pracovní rehabilitaci první rok hodnotím jako úspěšnou, naučil jsem se techniku práce a měl jsem zde i
potřebný sociální kontakt s druhými; druhý rok mě práce přestala bavit vyjma okamţiků kdy jsem pomáhal ostatním.
David jako laický terapeut vůbec nekomunikoval a zároveň byl paradoxně motorem dílny (nápady), coţ ve mě
působilo velkej zmatek. Podle moji psychoterapeutky tak na sebe můţou působit dva lidi, co mají osobnostní poruchu.
Oba dva jsme se po neúspěších ve vzájemné komunikaci stahovali do sebe. Jinak jsem si představoval psychickou
podporu od vedoucí terapeutky, víc mluvit, být víc v kontaktu a nenechávat to na mě, pakliţe se u mě objevil na
začátku velkej blok mluvit, komunikovat. Všechno to zhoršovala její častá absence. Oceňuju středeční schůzky celé
dílny.
Jinak větší výkonnost by měla přijít s vhodnějším zaměstnáním.
Také vidím rezervy budoucích poskytovatelů pracovní rehabilitace u lidi s duševním handicapem, například
by vedoucí pracovníci měli mít alespoň 50hod „výcvik“ formou individuální psychoterapie.

Poznámky:

V Praze dne: 14.10.2010

Podpis klienta: _______________

Vyhotovil:

podpis terapeuta:_________________

Tento vyplněný formulář zůstává 1x ve stávající dílně, 1x je předán do nové dílny (v rámci BONA o.p.s.), případně je 1x předán klientovi.
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Příloha č. 16 Nejčastější potíže při zaměstnávání osob s duševní poruchou
Zdroj: Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání, Praha: Rytmus, 2005
Str. 99
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Příloha č. 17
Dovednosti potřebné k získání a udržení pracovního uplatnění
Zdroj: Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání, Praha:
Rytmus, 2005
Str. 38 - 39
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Příloha č. 18
Jak jedná pracovník, který dobře navazuje vztahy a komunikuje s
pacientem s dlouhodobou psychotickou symptomatikou
Zdroj: Probstová in Pěč, Probstová, str. 42 - 43
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Příloha č. 19
Vytváření složitého výrobku. Zadání: lampy - dle vlastního návrhu
Zdroj:
archiv
chráněné
dílny
sklářské,
Bona,
o.p.s.
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Příloha č. 20
Aktivní účast klientů na jarmarcích a trzích
Výuka techniky vitráží tiffany na prodejní akci pro veřejnost, divadelní
představení a prodej vlastních výrobků.
Zdroj:
archiv
chráněné
dílny
sklářské,
Bona,
o.p.s.
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Příloha č. 21
Výdaje na duševní zdraví v Praze podle typu služby (2007)
Zdroj: Pěč, O. a kol., Vzdělávání odborníků, státní správy a
samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně
nemocné v regionu hlavního města Praha: Odborná zpráva z projektu,
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2008. Str. 78
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Příloha č. 22
Navrhovaný rozvoj sítě služeb - současnost a plán
Zdroj: Politika péče o duševní zdraví - Cesty k její realizaci, Centrum
pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2004
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Příloha č. 23
Funkce sítě služeb a dodržování lidských práv duševně nemocných
Zdroj: Politika péče o duševní zdraví - Cesty k její realizaci, Centrum pro rozvoj péče
o duševní zdraví, 2004, str. 37 - 38
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Příloha č. 24
Výdaje na duševní zdraví v Praze podle typu služby - po transformaci
Zdroj: Pěč, O. a kol., Vzdělávání odborníků, státní správy a
samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně
nemocné v regionu hlavního města Praha: Odborná zpráva z projektu,
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2008. Str. 81
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Příloha č. 25
Statistika poskytování služby sociální rehabilitace v organizaci Bona,
o.p.s. v roce 2009
Zdroj: Zpráva o činnosti organizace Bona, o.p.s.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
registrace 8396961

BONA, o.p.s. poskytuje sociální sluţbu sociální rehabilitace na území hl. m.
Prahy lidem s duševní poruchou za účelem zisku, zlepšení, obnovení nebo
udrţení pracovních návyků a dovedností.
Sluţba je poskytována od 1. 2. 2007.
Změny:
V roce 2009 došlo ke zvýšení kapacity sluţby na 60 osob (50 osob v roce
2008). V této souvislosti došlo i k navýšení pracovních zakázek a rozšíření
pracovních činností, které můţeme klientům nabízet. V rámci Dílny technické
sluţby jsme naše úklidové sluţby začali nabízet blízkým bytovým druţstvům,
coţ přináší zkušenosti z otevřeného trţního prostředí.
Odkud uživatelé přišli do služby:
2 uţivatelé sluţby přišli z psychiatrických léčeben, 11 z psychiatrických
ambulancí, 29 ze skupinových chráněných bydlení Bona, o.p.s., 8 uţivatelů ze
sluţby PSB Bona, o.p.s., 12 uţivatelů z jiných organizací poskytujících
sociální sluţby, 4 uţivatelé z běţného pracovního trhu.
V roce 2009 byla služba poskytnuta celkem 66 osobám.
nalezli pracovní místo:

Klienti, kteří úspěšně ukončili službu,

8

muži

8

11

3
1

na běžném
pracovním trhu
v sociální firmě
přechodné zam.

30
36

ženy
44

sl.byla úspěšná
a pokračuje
nelze hodnotit
sl.byla
neúspěšná
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V uplynulém roce odešlo 5 uživatelů na běžný pracovní trh, 2 klienti do
sociálních firem, 1 na
přechodné zaměstnávání jiných NNO, 3 uživatelé odešli do PL Bohnice, 5
uživatelů službu přestalo čerpat a 50 uživatelů stále službu využívají.

Úspěšnost služby:

U 45 uživatelů byla rehabilitace úspěšná, tj. došlo k naplnění
individuálních cílů uživatelů služby, zejména pracovních a sociálních
návyků a dovedností. U 18 nových uživatelů zatím nelze rehabilitaci
hodnotit, u 3 uživatelů nebyla rehabilitace úspěšná.

Průměrný věk klientů byl 41 let.
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Příloha č. 26
Nejdůležitější organizace v České republice pro duševně nemocné
Zdroj: Partnerství pro lepší politiku:Příručka pro oblast
mainstreamingu str. 87
Vypracováno v rámci evropského projektu
“Mainstreaming Mental Disability Policies”, 2004

Nejdůležitější organizace v České republice pro DUŠEVNĚ
NEMOCNÉ, jejichž činností je mj. koncepční práce na poli politiky péče
o duševní zdraví, prevence psychických poruch, podpora duševního
zdraví, jsou:
• Psychiatrická společnost České lékařské společnosti JEPSokolská 31, Praha 2, 12600
www.cls.cz
• Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví - Řehořova 10, Praha
3, 130 00
www.cmhcd.cz
• Asociace komunitních služeb - Řehořova 10, Praha 3, 130 00
http://mujweb.cz/Instituce/asociace_komunitnich_sluzeb
• Asociace denních sanatorií a krizových center - U Nesypky 28,
Praha 5, 150 00
• Česká asociace pro psychické zdraví - Jelení 9, Praha 1,118 00
www.capz.cz
• Psychiatrické centrum Praha - Ústavní 91, Praha 8, 181 03
www.pcp.lf3.cz
• Fokus - Sdružení pro péči o duševně nemocné, Dolákova 24,
Praha 8, 180 00
www.fokus-cr.cz
• Sdružení ambulantních psychiatrů ČR; U Elektry 82, Praha 9,
190 00
www.ambulantnipsychiatrie.cz
• Asociace klinických psychologů
www.akpcr.cz
• SYMPATHEA o.p.s. (celostátní organizace příbuzných) - Švábky 8,
Praha 8, 180 00
www.sympathea.cz
• o.s.Kolumbus (sdružení uživatelů), V Zeleni 4, Ústí nad Labem,
400 03
www.os-kolumbus.org
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Příručka pro oblast mainstreamingu 87
• VIDA o.s - V Horkách12, Praha 4, 140 00
www.vidacentrum.cz
• Česká společnost pro duševní zdraví – Zvonařova 1580/6, Praha
3, 130 00
http://katalog.seznam.cz/22/27/05.html
• Centrum advokacie duševně nemocných (MDAC) – Bratislavská
31, Brno 602 00,
www.mdac.info
V zavádění moderních trendů péče o duševní zdraví v České
republice jsou vedle odborných
organizací velmi důležité tyto instituce a projekty:
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Ministerstvo práce a
sociálních věcí, Světová
zdravotnická organizace, Výbor pro lidská práva a biomedicínu Rady
vlády ČR pro lidská
práva, Nadace Academia Medica Pragensis, Městské centrum
sociálních služeb a prevence hl.
města Praha a odbory sociální, zdravotní a odbory školství krajských
a městských úřadů.
Projekt Změna (www.stopstigma.cz) prosazující destigmatizaci a
transformaci oboru
psychiatrie v České republice. Oslovuje veřejnost, média, odborníky,
politiky a uživatele a jejich
rodiny.
Významnou pomocí v procesu integrace duševně nemocných do
společnosti jsou:
Strategické dokumenty:
Dokumenty Světové zdravotnické organizace (WHO): Evropská
deklarace psychického
zdraví a Akční plán duševního zdraví pro Evropu (2005), které
určují jasné směřování
vývoje oboru psychiatrie v Evropě na dalších deset let. Více na
www.who.cz.
Zdraví 21 (2003), dokument zdůrazňující stejné hodnoty:
destigmatizaci, prevenci, nahrazení
péče v psychiatrických léčebnách vyváženou péčí, vzdělávání
zdravotnického personálu.
Tyto dokumenty píší o nezbytnosti zkušeností pacientů a jejich rodin
při plánování
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psychiatrické péče, a s dalšími písemnostmi jsou k přečtení na
www.stopstigma.cz.
Koncepce oboru psychiatrie (2001), ve které je popsán současný
stav oboru psychiatrie,
stručně jeho nedostatky a kroky k řešení. Tato koncepce je důležitá
zejména proto, že je první,
na které se odborníci shodli a pro jejíž implementaci byla ustanovena
při Ministerstvu
zdravotnictví ČR komise, ve které jsou také zástupci pacientů a
příbuzných. K dispozici na
www.cls.cz, nebo www.cmhcd.cz.
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Příloha č. 27
Souhlas s pouţitím fotografií klientů pro bakalářskou práci
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