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Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou publikace, kterou bychom vám rádi zprostředkovali dobrou 
praxi v sociálních službách v Libereckém kraji. Publikace je primárně určena pro pra-
covníky poskytovatelů sociálních služeb jako inspirace o postupech kolegů. Dlouhodobá 
zkušenost také ukazuje, že povědomí veřejnosti o účelu a druzích sociálních služeb je 
velmi nízké. Publikací jsme proto chtěli oslovit také laickou veřejnost, a proto jsme se 
soustředili na její srozumitelnost a osvětlování pojmů.

V textu najdete konkrétní příklady „dobré praxe“, tj. příběhy skutečných lidí, kterým 
sociální služby pomáhají, nebo pomohly zmírnit dopady jejich nepříznivé životní situace, 
kterou sami řešit nemohou. Jak se dočtete, někdy lidé s pomocí sociální služby dokáží 
ujít kus cesty směrem ke své soběstačnosti a začlenění do běžného života společnosti. 
Dostupných sociálních služeb existuje v Libereckém kraji mnohem víc, než mohla ob-
sáhnout tato publikace zpracovávaná v rámci projektu „Vzdělání jako základ rozvoje so-
ciálních služeb“. Přesto věříme, že tato útlá knížečka naplní svůj účel a probudí u odbor-
né i laické veřejnosti zájem o tato témata, v nejlepším případě může inspirovat čtenáře 
k řešení situace, kterou on sám, nebo někdo z jeho blízkých, aktuálně řeší.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem pracovníkům, kteří příběhy ze své praxe 
(tzv. kasuistiky) sepsali, i všem uživatelům služeb, kteří souhlasili s jejich zveřejněním.
                                                         

Ing. Milena Tomášková, DiS.
manažerka projektové aktivity
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Příběhy, které píše sám život 
aneb Jak může pomoci sociální služba

Ještě dříve, než začnete číst příběhy, nám dovolte uvést informaci o právních normách, 
kterými je poskytování sociálních služeb vázáno. Každý poskytovatel musí být zaregis-
trován v registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Vlastní poskytování služeb se řídí zákonem1 o sociálních službách, který definuje jed-
notlivé služby a jejich základní činnosti, a prováděcí vyhláškou, která jednak upřesňuje 
základní činnosti a také jsou v příloze definována kritéria kvalitní sociální služby, tzv. 
Standardy kvality sociálních služeb. Uvedená legislativa klade důraz na zachování důstoj-
nosti osob a poskytování sociálních služeb podle potřeb jednotlivých uživatelů. Vysvět-
lení odborných výrazů použitých v této publikaci najdete v jejím závěru.
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DRUH SLUŽBY: 
RANÁ PÉČE

Raná péče je služba poskytovaná v domácnosti, odborně označovaná jako te-
rénní služba. Je poskytována dítěti se zdravotním postižením, nebo jehož vývoj 
je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, ve věku od narození do 
7 let. Současně je služba poskytovaná i jeho rodičům. Služba využívá specifické 
metody, pomůcky a způsoby práce k podoře a pomoci rodičům i dítěti tak, aby 
jeho život byl srovnatelný se životem jeho vrstevníků.

Středisko rané péče Liberec

„Svět, jaký vidí nevidomé dítě, to je svět náhod bez návazností, svět, který se překvapivě objevu-
je a stejně tak překvapivě mizí; vkládaný do rukou a zase z nich odebíraný vidícími, kteří sami 
rozhodují o tom, co z tohoto světa dítěti zprostředkují.“

1. Cíl, co chci předvést

Cílem kasuistiky je představení mojí práce v rodině nevidomého dítěte s autismem. 
Nejdůležitější, co chci sdělit, jsou změny v celé rodině i v mé práci od doby, kdy začali 
spolupracovat se SRP (= Středisko rané péče), do dnešního dne – nebo-li co všechno 
se nám podařilo. Zmíním se také o spolupráci s dalšími odborníky.

2. Úvodní představení výchozí situace

Chci vás seznámit s tříletým chlapcem V., který měl stanovenou diagnózu dětského autismu. 
Od narození je však prakticky nevidomý. Zrakové funkce obou očí jsou na úrovni světloci-
tu. Chlapec V. má tři starší bratry, kteří jsou zdraví a chodí do školky v místě bydliště.

Z hlediska toho, že chci představit, jaké změny proběhly v rodině, důležitým momentem pro 
ně bylo to, že nás kontaktovali. Rodiče hned po zjištění první diagnózy (těžká porucha zraku) 
přijeli rovnou do střediska (na doporučení z Centra zrakových vad). Chtěli všechno řešit 
okamžitě. Byli tehdy zarmoucení, a jak říkali, vůbec si nevěděli rady, co si mají počít.
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DRUH SLUŽBY: RANÁ PÉČE

Tehdy o našich službách nevěděli vůbec nic. Měli jen doporučení na zrakovou stimulaci. 
V prostorách našeho střediska proběhla první informační návštěva1. Rodiče se dozvě-
děli, co všechno od nás mohou očekávat, my jsme byli seznámeni s jejich potřebami. Po 
vysvětlení, co a jak pro ně můžeme udělat, projevili rodiče zájem o naše služby. Domluvi-
li jsme se na termínu komplexního posouzení potřeb. Toho dne se rodina chlapce V. stala 
klientem našeho libereckého Střediska2. Chlapec V. měl tehdy devět měsíců.

3. Cíl klientů, jaké mají potřeby a zdroje, jaký byl hlavní řešený pro-
blém, téma, zaměření …

Hlavním cílem, který rodiče uvedli během vstupního jednání3 (takzvaného Komplexního 
posouzení potřeb rodiny), byla podpora vývoje zrakových funkcí a pomoc se zra-
kovou stimulací. O tom nevěděli vůbec nic.

(Cílem zrakové stimulace a zrakového tréninku je dosáhnout maximálního rozvoje zbylých funkcí 
a jejich maximálního využití v běžném životě dítěte. Pro dítě má velký význam i účelné využívání 
schopnosti rozlišit světlo a tmu, směr, odkud světlo přichází, kde se objevuje stín, poznání někte-
rých barev, tvarů atd.  Jde o nácvik uvědomělého aktivního využívání zachovaných zrakových 
schopností, nácvik schopností využívat zrak pro orientaci v prostoru, pro komunikaci, apod. viz 
METODIKA STIMULACE ZRAKU A ZRAKOVÉHO TRÉNINKU V RANÉ PÉČI, březen 2003.)

Maminka už od narození pozorovala, že chlapec V. nenavazuje oční kontakt, že „koulí 
očima“ apod. To všechno se jí nezdálo a tak začali řadu vyšetření. Na druhou stranu 
psychomotorický vývoj chlapce V. nebyl tolik opožděn: hezky seděl, otáčel se ze zad na 
bříško a zpět, plazil se. Sahal po hračkách položených vedle něj, manipuloval s hračkou 
oběma rukama. Krásně se usmíval a smál nahlas. To rodiče uklidňovalo.

 V době přijetí byly zrakové funkce na úrovni světlocitu. Chlapec V. sledoval přerušovaně 
(během Funkčního vyšetření zraku, dále jen FVZ) světelný zdroj o velikosti cca 5 cm 
na vzdálenost 10 cm. Fixoval krátkodobě. Otáčel hlavu za světlem, nejvíce ho zajímaly 
barevné, světelné podněty (ve výrazných až křiklavých barvách) a zrcadlo.

Měl zájem o zrakové podněty, zraková pozornost byla však krátkodobá, potřeboval 
motivaci (častou změnu podnětu, hračky podpořené zvukem apod.).

1 Zákon č. 108/2006, Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláška MPSV č. 505/2006, Sb., v platném znění. 
2 Uzavírání smlouvy o poskytování služby (STANDARD Č. 4).
1, 3 Jednání se zájemcem o službu sociální prevence raná péče (STANDARD Č. 3).
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DRUH SLUŽBY: RANÁ PÉČE

Vytvořili jsme společně plán zrakové stimulace, který jsme modifikovali každý rok a při-
způsobovali jsme ho tomu, jak se chlapec V. vyvíjel a rostl.4

4. Postupný vývoj případu …

Postupně jsme začali nad cílem pracovat. Domluvili jsme se na častější frekvenci návštěv 
(jedenkrát za tři týdny).

Soustředili jsme se hlavně na stimulaci světlem (na podporu vývoje dobře nastartovaných zra-
kových funkcí, konkrétně na podporu rozvoje fixace a lokalizace, dále koordinaci oko-ruka). 
A také na podpoře vývoje prostorové orientace. Pro tento účel byla důležitá úprava prostředí. 
Hlavně aby byl byt pro chlapce V. bezpečný a viditelný. V 18 měsících chlapec V. začal sám cho-
dit. Rodiče vytvořili doma orientační body, třeba světelně označili rám dveří. Na chodbě 
naproti dveří do pokojíčku maminka nalepila z fluorescenční folie hvězdu, apod. V současné 
době se doma pohybuje bez problémů. Dokonce i po malé zahradě před domem chodí sám. 
Maminka označila třeba houpačku zvonkohrou. Lávku na pískovišti polepila opět folií.

Na zrakovou stimulaci rodiče vytvořili stimulační koutek, kam si chlapec V. sedal, jakmile 
mě uslyšel. Pokaždé se těšil na černobílý kolotoč, který jsem ale nemohla vyndat hned 
na začátku, protože by neudělal nic jiného. Rodiče vyrobili a zakoupili spoustu pomůcek 
na doporučení. I nadále oceňují to, že si vždy mohli vyzkoušet naše „střediskové“ hrač-
ky, zjistit, jak na ně chlapec V. reaguje, a teprve potom se rozhodnout, jestli si takovou 
pomůcku pořídit, nebo ne.

Stimulace světlem spočívala v práci s různými světelnými panely, lampičkami, na-
svícenými předměty, stimulačními deskami, zrcadlovými plochami a různými předměty, 
které jsme na to pokládaly. Díky tomu se chlapec V. naučil vyhledávat a brát všechno 
ze světelného panelu. Naučil se hračky lokalizovat a cíleně po nich sahal. Což maminka 
považovala za velký úspěch.

Pokud jsme však chtěli, aby nám chlapec V. něco dal, podal, položil na světelný panel, 
museli jsme použít jeho oblíbené předměty (plastové sítko, lopatku, vařečku, auto). Tyto 
předměty ho uklidňovaly, s některými dokonce i spal.

Postupně jsme přidávali hry s ozvučenými hračkami – pro podporu vývoje pro-
storové orientace, ale nejen toho (nejdříve zvukovo-světelnými, pak už bez světelných 
efektů). Byla to náročná práce, protože chlapec V. je přecitlivělý na některé zvuky, jiné 
zvuky ho rozčilují (třeba některé lidské hlasy), a jen tak chlapec V. nereaguje na pokyny. 
4 Individuální plánování služby … (STANDARD Č. 5).
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DRUH SLUŽBY: RANÁ PÉČE

Přesto se naučil chodit ke zvukovému cíli. Museli jsme opět využít jeho oblíbené před-
měty: lopatky. Maminka bouchá jednou lopatkou o druhou a takový cíl chlapec V. vždy 
bezchybně najde. Za odměnu dostane lopatku.

Nezapomínali jsme také na procvičování ostatních smyslů (na podporu celkového 
psychomotorického vývoje):

• maminka mu dávala prohlédnout a přivonět si třeba k ovoci nebo zelenině, než 
je nakrájela.

• vymyslela hry na „Co to je?“ a dávala chlapci V. třeba tři různé vonící věci, aby 
se snažil je rozlišit, uhádnout. Tak se chlapec V. naučil rozeznávat mýdlo, bublifuk, 
maminčinu voňavku, pepř, jablko, jahody, chleba.

• Bazální stimulace (zklidňující masáže, využití vibračních pomůcek, orientace na 
vlastním těle).

Rehabilitace – chlapec V. si hledá úhel pohledu nakláněním hlavy k levému rameni. 
Maminka s ním na doporučení dochází na pravidelnou rehabilitaci – masáže a uvolňující 
cviky, aby nedošlo k patologii v oblasti krku a ramen. Naštěstí V. miluje masáže.
Po celou tu dobu jsme museli s maminkou vynaložit velké úsilí, abychom s chlapcem V. 
cíleně pracovali. Ne vždy se nám to ale dařilo. Někdy měl tak špatnou náladu, že pořád 
ječel.  Maminku začalo trápit jeho chování. Náladovost. Měla pocit, že ho nezvládá. Bála 
se s ním někam chodit, protože v cizím prostředí se všechny jeho negativní projevy 
zhoršovaly, přesto s ním měla andělskou trpělivost a splňovala každé jeho přání. Cokoli 
si přál, okamžitě mu to donesla, jen aby byl klid. Omlouvala ho a myslela si, že důvodem 
jeho chování je zrakové postižení.

Já jsem se zase snažila přesvědčit matku, aby mu tolik nesloužila. Zdůrazňovala jsem, že 
je důležité ho učit samostatnosti. Chlapec V. je natolik šikovný, že si může sám dojít pro 
své oblíbené věci apod.

Zároveň jsem doporučovala podrobnější psychologické vyšetření za účelem vyloučení 
autismu. K tomu se rodiče nakonec asi po roce rozhodli.

5. Klíčový moment …

Vyšetření bylo klíčovým momentem pro celou rodinu i pro moji práci. Proběhlo v úno-
ru 2009, kdy byla stanovena diagnóza autismu. Chlapce V. diagnostikovala psycholožka, 
která srovnala jeho vývoj a chování s  populací dětí nevidomých.
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DRUH SLUŽBY: RANÁ PÉČE

Od té doby jako by se mamince otevřely oči. Jak vyprávěla, hodně se jí ulevilo, že chování 
chlapce V. není způsobené tím, že ho neumí vychovávat. Bála se té diagnózy, ale od jejího 
potvrzení se maminka více směje. Začala být na chlapce V. přísnější. Poznala, že ho do té 
doby rozmazlovala.

Diagnózu začala přijímat i širší rodina. Jedné konzultace se zúčastnila i babička chlapce V. 
Chtěla se naučit, jak s ním jednat, hrát si, pracovat. Do té doby utvrzovala rodiče v tom, 
že chlapec V. je ještě malý.

Od zjištění diagnózy autismu se událo hodně věcí! Všechno se začalo zrychlovat: 
• Vytvořili jsme nový plán spolupráce, ve kterém už není na prvním místě zrak. 

Rodiče chtěli pomoci s výchovou chlapce V. a pomoci s vyrovnáním jeho psycho-
motorického vývoje.5

• Rodiče projevili zájem o další kontakty na rodiny dětí s autismem.
• Matka se zúčastnila setkání pro rodiny dětí s autismem pořádaným naším stře-

diskem.
• Rodiče na doporučení zorganizovali pracovní místo pro V. (psací stůl, kde se V. 

mohl v klidu učit novým věcem).
• Matka začala pracovat se synem strukturovaným systémem s ohledem na zrako-

vé postižení (osvědčily se nám krabice).
• Všechny oblíbené věci V. mají konečně své místo v košíčku, který je pořád na 

jednom místě. Maminka už nesplňuje všechna přání, vyžaduje aby si V. vzal sám to, 
co chce. Jeho oblíbené vařečky jsou ale v kuchyni v označeném šuplíku. 

• Začali jsme řešit školku!
• V květnu 2009 proběhlo v rodině setkání speciálních pedagožek ze Speciálního 

pedagogického centra pro rodiny dětí se zrakovým postižením i ze speciálního 
pedagogického centra pro děti s autismem.6

 
Když mluvím o tom všem, co se nám povedlo, považuji za důležité se vám ještě zmínit 
o spolupráci s dětskou doktorkou7 z místa bydliště, která zná chlapce V. od narození.

Paní doktorka mě velice mile překvapila začátkem listopadu 2007, kdy mě kontaktovala. 
Vývoj chlapce V. ji velice zajímal, a také se jí nezdál. Poprosila mě o spolupráci. Společně 
jsme se domlouvaly na dalším vedení chlapce V. – jaká jsou ještě potřebná vyšetření, co 
je důležité z našeho pohledu apod.

5 Individuální plánování služby … (STANDARD Č. 5).
6 Návaznost na další služby … (STANDARD Č. 8).
7 Spolupráce s dalšími odborníky … (STANDARD Č. 12).
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DRUH SLUŽBY: RANÁ PÉČE

Se souhlasem8 matky jsem jí předala tzv. zprávu o péči. O tom, co jsme všechno za tu 
dobu jednoho roku v rodině zvládli, co se nám nepovedlo apod. Jak vidím chlapce V. já, 
co ještě doporučuji. Paní doktorka mě tehdy překvapila, protože napsala do střediska 
děkovný dopis za podrobnou zprávu a komplexnost našeho přístupu. Zmínila se v něm 
také, že k rané péči měla do té doby nedůvěru. Teď už nás bere jako své partnery. Byla 
to pro mě velice zajímavá zkušenost.

6. Případný výsledek, rozuzlení, kam situace dospěla, co se povedlo, 
co se nedaří … atp.

K čemu jsme dospěli?
Jak to vypadá dnes?

Chlapec V. začal od září 2009 navštěvovat běžnou mateřskou školku v místě bydliště! 
Paní ředitelka byla velice otevřená, ochotně pro něj našla asistenta pedagoga.

V srpnu proběhla ve školce společná konzultace, které se zúčastnily kromě rodičů 
a paní ředitelky, paní asistentka, poradkyně rané péče, speciální pedagožka ze Spěciálně 
pedagogického centra  pro děti s autismem, a speciální pedagožka pro děti se zrakovým 
postižením9 – což považuji za další úspěch.

• Velký výběr školek rodiče ale neměli, protože je to malé městečko. Maminka se 
rozhodovala mezi běžnými mateřskými školkami v okolí a speciální školkou, kde 
mají zkušenosti s dětmi s autismem v městečku vzdáleném asi 30 km.

• Podařilo se integrovat V. do běžné mateřské školky v místě bydliště.

Rodiče a školka si zakoupili na naše doporučení knížku: „Strukturované učení pro žáky 
s autismem“ (s přihlédnutím k postižení zraku a mentální retardaci).  Autorkou knížky 
je matka nevidomého syna s autismem. 

Z pohledu mé práce se podařilo dosáhnout cíle v tom, že chlapec V. je schopen na-
vštěvovat běžnou mateřskou školku.  Tím jsme naplnili poslání naši společnosti. Rodina 
chlapce V. vede běžný život.

Samozřejmě že je před námi ještě spoustu práce – chlapce V. je třeba připravit na školní 
docházku, a mnoho dalších.

8 Ochrana práv klienta … (STANDARD Č. 2).
9 Návaznost na další služby … (STANDARD Č. 8).
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DRUH SLUŽBY: RANÁ PÉČE

Na příkladě této kasuistiky je zřejmé, že zaměření se na podporu vývoje dítěte má 
zároveň velký vliv na situaci celé rodiny, na posílení jejích kompetencí. V průběhu služ-
by rané péče se obě tyto roviny vzájemně prolínají, doplňují, navazují na sebe. Nejde 
je od sebe oddělit. Jedině díky komplexnímu přístupu poradce je možno dosáhnout 
dobrých výsledků.

Zpracovala: Mgr. M. Sedlmayerová, poradkyně rané péče.
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DRUH SLUŽBY:
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI (SAS)

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambu-
lantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen 
v důsledku dopadů dlouhodobě krizové situace v rodině (i neúplné), kterou 
rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 
ohrožení jeho vývoje.

Občanské sdružení D.R.A.K

Tato kasuistika je seznámením s případem paní P., které do běžného života zasáhl vážný 
úraz dospívající dcery M. Cílem kasuistiky je ukázat, jak se lze s pomocí sociálně aktivizač-
ních služeb pro rodiny s dětmi a zainteresováním dalších subjektů a úřadů vyrovnat s tíži-
vou životní situací. Jedná se o služby v rámci základního sociálního poradenství, 
které mají za povinnost poskytovat všichni poskytovatelé sociálních služeb. 
V tomto případě se daří pomalu a postupně přiblížit rodinu opět k běžnému stylu života.

Rodina získala informace o sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi – občan-
ském sdružení D.R.A.K, od zástupkyně firmy REHA-TECH, která o službě věděla a rodině 
jí nabídla. První kontakt sociální pracovnice s paní P. proběhl telefonicky a při něm byla 
domluvena schůzka u paní P. doma. Sociální pracovnice rozhovorem s matkou zjistila, že 
v květnu minulého roku zasáhla rodinu těžká událost. Dospívající dceři se stal vážný úraz, 
který má trvalé následky. Došlo u ní k rozsáhlému poškození mozku, není schopna pohy-
bu, slovní komunikace a je ve všech oblastech plně závislá na péči matky. 

Cíle uživatele a služby

V rodině se vyskytlo mnoho potřeb, které služba pomohla naplnit. Povedlo se zajistit pří-
spěvek na péči, kartičku mimořádných výhod, zajistit příjmy rodiny v nové situaci pomocí 
dávek SSP, v řešení je i bytová otázka rodiny. V této kasuistice se však chceme zaměřit na 
vybavení rodiny kompenzačními pomůckami, které pomáhají paní P. v péči o dceru.
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DRUH SLUŽBY: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS)

Průběh spolupráce

Při prvním kontaktu se sociální pracovnicí (dále SP) SAS pro rodiny s dětmi byla již 
rodina vybavena polohovací postelí.

Na začátku práce SP s rodinou jsme se zaměřili, dle požadavků paní P., nejprve na získání 
vozíčku pro dceru a na doporučení firmy, která kompenzační pomůcky nabízí, jsme za-
žádali o zvedák a plachtu, aby mohla paní P. dceru převážet např. do koupelny a hlavně jí 
na vozík a z vozíku přesunout. Paní P. sama nezvládá fyzicky dceru přenášet. Ukázalo se, 
že paní P. ani s pomůckami nemůže dceru přesunout. Požádala tedy o předvedení práce 
se zvedákem a plachtou – ta jí byla předvedena zástupkyní odborné firmy, sama paní P. si 
vše mohla vyzkoušet na figurantovi.

Služba pomáhala paní P. vybrat vhodný vozíček pro dceru, která potřebovala speciální 
vozík s možností polohování, držením hlavy, rukou, s upevněním nohou. Bylo třeba zkou-
šet vozíky „na míru“. Sociální pracovnice sháněla pro paní P. kontakty na firmy zabývající 
se výrobou a dovozem vozíků a paní P. si pečlivě vybírala. Setkali jsme se ale s chladným 
postojem revizního lékaře VZP, který odmítl proplacení vozíku. V této situaci pomohla 
vedoucí osobní asistence, která sama sehnala pro paní P. stejný vozíček, jaký byl vybrán, 
ale repasovaný (tzn. již používaný a obnovený). Ten pojišťovna bez průtahů proplatila.

Výsledky spolupráce

Paní P. službu oceňuje, sociální pracovnici vnímá jako pomocníka v nepříznivé situaci. 
Společně se sociální pracovnicí služby zvládla paní P. mnoho náročných situací, podařilo 
se jí získat kromě vyjmenovaných kompenzačních pomůcek i příspěvek na koupi moto-
rového vozidla, s pomocí služby zažádala o individuální úpravu vozu, získala příspěvek na 
provoz motorového vozidla.

Podpora služby bude pokračovat, paní P. potřebuje podporu a odbornou pomoc při 
shánění bytu. Současný byt je vzhledem k těžkému postižení dcery nevyhovující.

Zpracovala: Jindřiška Máchová, koordinátorka a terénní sociální pracovnice.
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DRUH SLUŽBY:
DENNÍ STACIONÁŘ

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chro-
nickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Zařízení si stanoví, které skupině osob z výše uvedených bude po-
skytovat sociální služby.

Dětské centrum Semily

Chlapci P. je 7 let, pohybuje se na vozíčku, žije s maminkou. Kam potřebují, jezdí autem. Při 
jedné z jarních vycházek jsme se s dětmi vydali na prohlídku vlakového nádraží. Vyprávěli 
jsme si, jaké vlaky a kam ze Semil jezdí a chlapec P. řekl, že by také rád jel vlakem, že ještě 
nikdy vlakem nejel. Řekla jsem mu, že to přece není nesplnitelné přání a jestli chce, domlu-
víme se s maminkou a pokud bude souhlasit, naplánujeme půldenní výlet vlakem.

Když maminka přišla pro chlapce, řekla jsem jí, jaké má její syn přání, jak bychom jeho 
přání mohli splnit a pokud bude souhlasit, tento výlet vlakem zrealizujeme. Maminka 
souhlasila a řekla, že bude velice ráda, když tento výlet uskutečníme, protože sama by 
cestu vlakem se svým synem fyzicky nezvládla.

Oslovili jsme rodiče všech našich dětí a dostali souhlas k tomu, že můžeme vlakem na výlet 
jet. Na Malou Skálu se jede krásnou krajinou několika tunely, což byl pro děti velký zážitek. 
Chlapec P. mi celou cestu seděl na klíně a skoro nemluvil. Na Malé Skále jsme si udělali 
procházku, dali svačinku a než nám jel zpáteční vlak, děti si stihly ještě pohrát na hřišti.

Když jsme se vrátili zpět do centra, chlapec P. se opět rozpovídal a všem vyprávěl, že jel 
vlakem, co všechno viděl a že to bylo moc hezké.

Zpracovala: Ivana Pavlátová, ředitelka Dětského centra Semily.
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DRUH SLUŽBY:
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PS)

Pečovatelská služba je služba poskytovaná osobám v jejich domácnosti, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase.

Město Jilemnice

Paní M. žila v rodinném domku na vesnici, ale po smrti manžela nezvládala péči o dům 
a zahradu, a proto si podala žádost o byt v domě s pečovatelskou službou. Špatně cho-
dila, byla po operaci kolena a čekala jí operace horních končetin. Po domluvě se svými 
syny prodala domek a koupila si byt 1+1 s výtahem v panelovém domě v blízkosti svého 
mladšího syna a pečovatelské služby.

Po operaci rukou paní M. nezvládala vaření, proto nějaký čas odebírala obědy od pe-
čovatelské služby. Po zlepšení zdravotního stavu jsme o paní M. nějaký čas nevěděli.  
Až když byla paní M. propuštěna z nemocnice po mozkové příhodě a rodina přestala 
zvládat péči o ní, protože jsou pracovně vytíženi, napadlo paní M. obrátit se na pečova-
telskou službu. Vedoucí pečovatelské služby se s paní M., po předchozí domluvě setkala 
u ní doma, aby zjistila podrobněji, jaká je její situace, co je pro ni důležité a jaké má 
potřeby, které si již nedokáže sama zajistit. Závěrem z tohoto setkání bylo zjištění, že 
paní M. chce žít ve svém bytě, ale bez pomoci to nedokáže. Potřebuje pomoc při péči 
o svůj zdravotní stav a pomoc při zajištění některých každodenních činností. Rodina již 
pomohla dojednat domácí zdravotní péči a nyní jsme společně s paní M. domluvili, co 
bude potřebovat od PS. Společně jsme sestavili osobní plán.

Paní M. se donáší každý všední den oběd v zapůjčených jídlonosičích, který jí připra-
víme na talíř, ohřejeme v mikrovlnné troubě a podáme na stůl. Vždy ověříme, zda si 
před jídlem vzala potřebné léky. Omyjeme nádobí, uvaříme kávu nebo čaj a pomůžeme 
s drobnými úkony v domácnosti. Z ostatních úkonů paní M. využívá běžný úklid, pomoc 
při osobní hygieně, dovoz k lékaři včetně doprovodu pečovatelky, pedikúru.
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DRUH SLUŽBY: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PS)

Pro snadnější a rychlejší přístup do domu nám paní M. zapůjčila klíč od hlavního vchodu. 
Paní M. má ráda včasnost a přesnost. Má smysl pro pořádek. Ráda si s každou z nás 
popovídá, má zájem o dění ve světě, ve městě.

Na péči se mimo nás a rodiny podílí domácí péče (zdravotnická služba), která jí po-
skytuje potřebné ošetřovatelské úkony a rehabilitaci. Paní M. je s naší péčí spokojena 
a nabízené služby v tomto rozsahu jí plně vyhovují.

Pomoc rodiny, pečovatelské služby a domácí péče jí umožňuje žít v jejím bytě, což je její 
přání (osobní cíl).

Zpracovaly: Miroslava Sedláčková, Petra Zuzánková a kolektiv pečovatelské služby v Ji-
lemnici.

Město Lomnice nad Popelkou

Cílem kasuistiky je představit, jak terénní pečovatelská služba může kvalitně pečovat 
o klienta ve vysokém věku při komplikovaném onemocnění v  domácím prostředí, po-
moc udržet a zlepšit jeho soběstačnost a najít i smysl jeho života.

Paní L., seniorského věku začala využívat pečovatelskou službu po operaci pravého ky-
čelního kloubu, kdy se stala částečně imobilní. Jelikož nemohla chodit do schodů, po-
dala si žádost o byt v domě s byty zvláštního určení, kam se zanedlouho nastěhovala. 
Z nabídky služeb paní L. využívala nákupy, úklid, praní velkého prádla. Sama si přeprala 
běžné prádlo i vařila. Pečovatelka ji velice zvolna seznamovala s provozem domu i jeho 
obyvateli. Mezi nimi si postupně vytvořila několik dobrých přátel, se kterými se pravi-
delně scházela.

Po čase podstoupila operaci levého kyčelního kloubu a její zdravotní i psychický stav 
se zhoršil. Bylo pro ni těžké smířit se s vlastní nemohoucností a uzavřela se do sebe. 
Nejhůře se smiřovala s dováženými obědy. S paní L. jsme vyjednali následující kroky 
spolupráce:

a) zajištění vhodných rehabilitačních pomůcek – WC nástavec, francouzské hole,
b) nácvik chůze za podpory a dohledu pečovatelky,
c) donáška obědů na nezbytně nutnou dobu, protože přání paní L. bylo co nejdříve 

si vařit sama,
d) pomoc a podpora při podání stravy,
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DRUH SLUŽBY: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PS)

e) příprava a podání stravy,
f) zajištění víkendů rodinou.

Po určité době mohla paní L. nahradit francouzské hole jednou pomocnou holí. Opět 
byla schopna sama si občas vařit za podpory pečovatelky a mohla opět pravidelně do-
cházet do bytu k sousedce, kde si povídaly a hlavně zpívaly. Těšily se na společné odpo-
lední kafíčko a zákusek. Víkendy a svátky jí pomáhala její sestřenice.

U paní L. došlo po čase ke zhoršení zdravotního stavu a musela být hospitalizována ve 
zdravotnických zařízeních. Pobyt v nich snášela velmi těžce. Pečovatelka ji byla něko-
likrát navštívit. Jejím velkým přáním bylo „vrátit se domů“. Přestože se všichni, kteří 
o paní L. pečovali, obávali toho, že návrat ke každodennímu životu nebude lehký, po 
konzultaci s jejím ošetřujícím lékařem bylo domluveno její propuštění.

Po návratu byla paní L. zcela závislá na pomoci druhé osoby – sama nevstala z lůžka, ani 
ze židle, nedokázala se umýt ani obléknout, nebyla schopna si připravit stravu, nebyla 
schopna pečovat o domácnost. K tomu se ještě prožívala smutek z úmrtí sousedky. 
Jediným přáním paní L. bylo: ,,Já bych si přála dožít ve svém bytě “. Proto bylo 
nutné zajistit:

a) rozšíření služby, úprava osobního plánu,
b) zajištění služeb o víkendu a odpoledních hodinách,
c) psychická podpora.

Ihned po návratu paní L. domů se přistoupilo k využití několika kompenzačních pomů-
cek: Z důvodu obtížného vstávání donesla sestřenice paní L. nástavce na  zvýšenou po-
lohu lůžka, židle se vybavily vyšším „podsedákem“, služby se rozšířily o přesun na lůžko, 
pomoc na WC, pomoc při osobní hygieně, oblékání a dovoz obědů.  V souvislosti se 
zhoršením sluchu lékař doporučil naslouchátko. Hygienické úkony jsme zpočátku pro-
váděly na lůžku. Klientka s podporou pečovatelky postupně nacvičovala chůzi. Zpočátku 
si nevěřila, bála se upadnutí. Každodenním opakováním se chůze stávala jistější. Postupně 
si dávala za cíl dojít na WC a do koupelny. Dalším krokem k samostatnosti paní L. bylo 
zlepšení dovedností v oblasti osobní hygieny (mytí obličeje, rukou, intimních partií).

Po zlepšení pohybových schopností a sebeobsluhy potřebovala paní L. pouze částečnou 
pomoc a podporu. Úkony, které zvládla sama, jí pečovatelka přestala provádět. V dalším 
roce bylo možné pozorovat postupné zlepšování situace paní L: chodítko pomohlo paní 
L. ke stabilnější chůzi. Tento další krok k samostatnosti se jí velmi líbil. Její chůze byla 
stále jistější. Postupně došla s chodítkem sama na WC. Díky její soběstačnosti mohl být 
zrušen přesun na lůžko a pomoc na WC. Obnovili jsme koupání ve společné, bezbari-
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érové koupelně v DPS; s pomocí chodítka a pečovatelky paní L. dojde sama. Asistence 
pečovatelky byla nutná pouze při oblékání halenky, svetru, zapínání knoflíků, navlékání  
ponožek, kalhot, obouvání obuvi. Za další dva měsíce si paní L. sama oblékne halenku, 
svetr, zapne knoflíky. Pečovatelka jí pomůže pouze s oblékáním ponožek a kalhot. Pří-
pravu a podání stravy provádí ve všední dny pečovatelka, o víkendech a svátcích rodina. 
Běžný úklid a péči o domácnost také provádí pečovatelka. Ke konci roku je paní L. 
schopna někdy umýt nádobí, zalít květiny, podle toho, jak se momentálně cítí.

V současnosti se zdravotní i psychický stav paní L. stabilizoval, je schopna žít v pronaja-
tém bytě celkem samostatný život s podporou pečovatelské služby a svých příbuzných. 
Zvládá samostatný pohyb po bytě i po domě, občas si s chodítkem dojde popovídat se 
svými vrstevnicemi ven do altánku.

Klíčovým momentem ve vývoji zdravotního a především psychického stavu paní L., bylo 
její velké přání „vrátit se domů“ a také její vůle dokázat, že i ve svém věku dokáže žít 
životem vrstevníků.

Zpracovaly: Olga Nosková, ředitelka PS, a Zdena Hloužková, pracovnice v sociálních 
službách.

Sociální služby města Nový Bor

Paní V. je svobodná, bezdětná, středního věku. V důsledku onemocnění se pohybuje pou-
ze na invalidním vozíku, trpí poruchou motoriky horních končetin a vidění se stále 
zhoršuje.

Paní V. bydlela v  bariérovém bytě spolu s matkou a sourozencem a pracovala na čás-
tečný úvazek jako administrativní pracovnice. Ačkoliv se snažila být co nejvíce sobě-
stačná, s ohledem na zhoršující se zdravotní stav začala potřebovat pomoc při zvládání 
některých úkonů péče o vlastní osobu. Její matka jí vzhledem ke svému věku pomoci 
nedokázala. Poté, co se paní V. dozvěděla o stavbě nového domu s pečovatelskou služ-
bou (dále jen DPS) v Novém Boru, kde byly plánovány i byty pro vozíčkáře, podala si 
žádost o pronájem bytu.  První krok na cestě k osamostatnění, které si přála, byl učiněn. 
Aby však mohla paní V. uspořádat svůj život skutečně po svém, potřebovala po opuštění 
původní rodiny podporu profesionální sociální služby, která by jí pomohla zrealizovat její 
přání a představy. Po uzavření smlouvy o poskytnutí naší pečovatelské služby jsme proto 
započali s procesem kontinuálního individuálního plánování.
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Paní V. formulovala, a do současné doby formuluje, svá očekávání od spolupráce nikoli 
jako osobní cíle, ale jako požadavky na konkrétní činnosti naší služby. Tak např. prvním 
požadavkem paní V. bylo pravidelné zajištění nákupů a pochůzek dle potřeby. Tento po-
žadavek byl i zapsán do individuálního plánu. Zároveň jsme se s paní V. domluvili, do 
jaké míry se bude při provádění úkonů pečovatelské služby podílet sama a jaký bude 
rozsah pomoci ze strany pečovatelské služby. Bylo domluveno, že pracovník (který je 
i klíčovým pracovníkem), se vzhledem ke zdravotnímu stavu paní V. každý den přijde 
zeptat, zda něco nepotřebuje. V případě potřeby pak společně s ní sepíše nákup, nakoupí 
a přinese jej paní V. do bytu, informuje ji o provedeném nákupu a vyloží nákup na určené 
místo, které paní V. vyhovuje. Ta si sama nákup uklidí.

Během prvního období spolupráce jsme zároveň s paní V. hovořili o důvodech, které ji 
k původnímu požadavku (tj. „pravidelné zajištění nákupů a pochůzek dle potřeby“) vedly. 
Bylo zřejmě, že jak toto její přání, tak i postupně se objevující její další přání a poža-
davky, vyplývají ze snahy paní V. žít v klidu a po svém ve vlastním bytě. Proto jsme vedle 
požadavku paní V. zapsali do individuálního plánu i toto její vyjádření, resp. popis situace, 
kterou se rozhodla řešit a popis jejích představ o budoucnosti, v jejichž realizaci jsme 
ji chtěli podpořit.

S postupem času došlo u paní V. k zhoršování zdravotního stavu, což vyvolalo přehod-
nocení požadavků a úpravu individuálního plánu dle jejich potřeb. Na některé z těchto 
potřeb jsme mohli reagovat naší nabídkou, jinde jsme zprostředkovali služby jiných po-
máhajících organizací.  Co se naší služby týká, na základě žádosti paní V. došlo k rozšíření 
pečovatelské služby o úklid a údržbu domácnosti. V individuálním plánu jsme dojednali 
jednou týdně provedení úklidu i způsob, jakým se tak bude dít. Na realizaci úklidu se 
paní V. podílí nyní tím, že informuje slovně klíčového pracovníka, do jaké míry je potřeba 
zajistit úklid. S ohledem na kombinované zrakové a tělesné postižení paní V. je tento 
způsob spolupráce jediný možný, jak se může podílet na realizaci tohoto konkrétního 
úkonu. I přes rozšíření pečovatelské služby bylo však potřeba zprostředkovat služby i ji-
ných subjektů, kterými je doplňováno poskytování pečovatelské služby, aby mohla paní V. 
i přes svůj těžký zdravotní handicap v DPS plnohodnotně pobývat. Paní V. sama navázala 
spolupráci s psycholožkou z Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy. Využívání těchto 
konzultací pomáhá paní V. vyrovnat se s leckdy neradostnými životními zkušenostmi. 
Dále jsme paní V. nabídli zprostředkování tísňové péče. Tuto nabídku přivítala a její byt 
v DPS  je nyní vybaven stanicí systému tísňového volání, která je speciálně upravena pro 
daný účel. Paní V. má tak u sebe tísňové tlačítko, a jakmile v jakékoliv části bytu potřebuje 
pomoc, stiskne tlačítko a je okamžitě spojena s dispečinkem. Zejména s ohledem na 
riziko pádu z vozíku, pomůže tato služba k co nejrychlejšímu zorganizování pomoci. Za 
pomoci asistentů z TyfloCentra se paní V. učí nejen Braillovo písmo, ale i užívat speciálně 
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upravený počítač s hlasovou komunikací. Z rozhovorů nad individuálním plánováním 
jsme zjistili i další zájmy a přání paní V., která má zájem o účast na různých kulturních 
a společenských akcích aj. Nabízíme proto dle našich personálních možností paní V. 
doprovod na tyto akce a kromě toho jsme vzhledem k omezené personální kapacitě 
naší služby na základě naší spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA paní V. zpro-
středkovali i pomoc dobrovolníka.

Proces individuálního plánování se ukázal být pro dobré fungování spolupráce důležitým 
nástrojem. Paní V. se totiž snažíme v jejím úsilí o normální, běžný život podporovat nejen 
prováděnými praktickými činnostmi (tedy úklidem, nákupem doprovodem a zprostřed-
kováním jiných veřejných služeb), ale právě a zejména i systematickou a respektující 
komunikací o jejích přáních a potřebách i o míře její i naší zodpovědnosti při jejich 
naplňování. Tím, že „dotahujeme“ naši spolupráci do konkrétních podrobností (kdo, co, 
do kdy a jak udělá), a vyhodnocujeme, co se společně povedlo a co ne, pomáháme paní 
V. lépe si uvědomovat, co na její životní cestě funguje, co ne, kde jsou otevřeny další 
možnosti a kde je na místě se spíše na situaci adaptovat.     

Naše spolupráce dosáhla prokazatelně dobrých výsledků. Paní V. žije ve vlastním bytě, 
vybavila si jej dle svých přání a představ.  Dokonce se zlepšil i její vztah s matkou, která 
však bohužel zanedlouho po této změně zemřela. Paní V. se učí novým komunikačním 
dovednostem, které jí nejen nyní, ale zejména do budoucna, pomohou dorovnat zne-
výhodnění plynoucí ze stále se zhoršujícího zraku a zajistí ji přístup k potřebným in-
formacím. Má rovněž širokou síť sociálních kontaktů, pohybuje se v běžném venkovním 
prostředí.

Takto nastavená spolupráce přispěla ke splnění životního přání paní V., aby mohla vést co 
nejvíce samostatný život a stala se zcela nezávislou na své rodině.

Zpracoval: kolektiv pracovníků.
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Sociálně terapeutické dílny jsou služby poskytované v prostorách organizace, tzv. 
ambulantní služby. Dílny jsou určeny pro osoby se sníženou soběstačností z dů-
vodu zdravotního postižení, pro které se nemohou uplatnit na trhu práce. Jejich 
účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků 
a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Fokus Liberec

První službou, kterou slečna K. ve Fokusu Liberec začala využívat, bylo Chráněné byd-
lení, kam přešla z domova pro osoby se zdravotním postižením. Slečna K. nepatřila do 
cílové skupiny domova definované podle požadavků zákona o sociálních službách. Od 
svých 19 let se potýká s duševní nemocí a má za sebou několik hospitalizací v psychiat-
rické léčebně (dále PL).

Do chráněného bydlení se zařadila s nemalými problémy. Byla zvyklá na ústavní režim 
a přitom chtěla získat všechny potřebné dovednosti vedoucí k jejímu budoucímu osa-
mostatnění, najít si samostatné bydlení a práci. Netrvalo dlouho a byla jí asistentkou 
chráněného bydlení doporučena služba sociálně terapeutické dílny.

Slečna K. se byla podívat v naší dílně a domluvila si s vedoucí služby schůzku, aby spolu 
zahájily sérii schůzek, tzv. první kontakt. Jelikož slečna K. již jednu službu u nás ve Fokusu 
využívala, došlo pouze ke zkrácenému jednání. Během něho se již získané informace při-
pomněly, nebo se informace v důsledku změn opravily či doplnily. Během prvního kon-
taktu došlo pouze k doplnění potřeb a cílů slečny K. Potřebné formuláře (Záznamový 
arch, Potvrzení od ambulantního lékaře, Kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních 
údajů, Souhlas o předání informací o zdravotním stavu a hospitalizaci sociálním pra-
covníkům služeb Fokusu Liberec) již měla vyplněné před vstupem do služby chráněné 
bydlení. Vedoucí se slečny K. ptala a mapovala si její situaci. Během schůzky si slečna K. 
uvědomila, jakou službu v STD bude čerpat a zvolenou službu zakroužkovala v Žádosti 
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o službu STD. Vedoucí v závěru schůzky vše shrnula a domluvily si termín, kdy upřesní 
cíl služby a společně projdou obsah smlouvy.

Na druhé schůzce došlo k ujasnění cíle služby, byl se slečnou K. probrán obsah smlouvy 
a ta jí byla propůjčena domů k podrobnějšímu prostudování. Na třetí, poslední schůzce 
byl obsah smlouvy ještě jednou se slečnou K. – žadatelkou o službu – probrán a smlouva 
byla vyplněna a podepsána. Bylo v ní vymezeno časové rozpětí služby a osobní cíl slečny 
K. (zdokonalení pracovních schopností vedoucích k získání zaměstnání v CHD). Smlou-
va byla uzavřena na dobu jednoho roku. Docházka byla zpočátku nastavena jednou 
týdně od 9.00 do 11.30 hodin, s jednou půlhodinovou přestávkou. Klíčovou pracovnicí 
se stala tehdejší vedoucí STD. Slečna K. byla seznámena s pravidly služby sociálně tera-
peutické dílny a BOZP. Na konci prvního kontaktu byla seznámena s obsahem Záznamu 
o mapování z prvního kontaktu a svým podpisem stvrdila, že údaje zde zachycené jsou 
pravdivé a že s nimi souhlasí. Též byla požádána o vyplnění dotazníku o spokojenosti 
s průběhem prvního kontaktu.

Se svou klíčovou pracovnicí během pravidelných schůzek sepsaly Krizový plán, Dlou-
hodobý plán, od kterého se odvíjelo krátkodobé plánování. Krizový plán obsahoval, co 
způsobuje krizi, varovné příznaky, projevy a protikrizové kroky. Smyslem plánu bylo 
podchytit krizové situace, umět jim předcházet a v případě krize mít popsáno, jak s krizí 
zacházet. Dlouhodobý cíl slečny K. zněl: získat do dvou let pracovní místo v chráněné 
dílně. Překážkami byly: 1) neschopnost pravidelně někam docházet, 2) špatná soustředě-
nost na práci, 3) strach ze změny, 4) neschopnost orientace v novém prostředí, 5) sní-
žená sebedůvěra. Na odstranění jednotlivých překážek byly vypracovány Krátkodobé 
plány. Ty obsahovaly, co je důležité pro dosažení cíle, co slečna K. zvládne sama, popsání 
jednotlivých kroků na dosažení cíle – kdo, s kým a kdy. Nechybělo opět datum sepsání 
a datum hodnocení. Slečna K. si musela doladit docházku do STD podle spojů MHD 
a ČD. Nejdříve musela zjistit spoje a poté se docházka nastavila tak, aby ji zvládla. Po-
stupně slečna K. navyšovala docházku, až chodila třikrát týdně. V případě nemoci se 
omlouvala dle daných pravidel, často byla nemocná nebo nemoc přecházela. Se svou 
klíčovou pracovnicí se radila, kdy se ještě léčit sama a kdy zajít k doktorovi. Časem se 
vše ustálilo. Na počátku plánování měly rozpracovaný pouze jeden krátkodobý indivi-
duální plán, po jeho naplnění pak zvládaly dva současně. Slečna K. měla problém se sou-
středěností a pečlivostí. Na schůzce se s vedoucí pracovnicí domluvily, jak bude slečna 
K. na dílně pracovat, na co se zaměří, na co si dá pozor a čeho se vyvaruje. Když něco 
z domluveného nebude fungovat, pracovnice použije klíčové slůvko a tím ji upozorní, 
že něco nezvládá. Velice se to osvědčilo. Slečna K. nebyla před ostatními upozorňována 
na to, co dělá špatně a musela si sama uvědomit, kde dělá chybu. Vše sepsaly do plánu, 
průběžně ho hodnotily a dle potřeby upravovaly. Zhodnocení obsahovalo, co slečna K. 
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zvládá, co se změnilo a co se nedaří. V závěru pracovnice popsala, jak situaci hodnotí 
ona. Na základě hodnocení byly provedeny případné změny nebo úpravy v plánu. Dále 
měla slečna K. strach z jakýchkoliv změn. V STD neměla náhled na svůj výkon, a když 
nastala nějaká změna, měla tendenci zrychlovat a utíkat ze služby, až došlo k její hospi-
talizaci. Její smlouva byla po tuto dobu přerušena. Po návratu se chtěla zpátky vrátit do 
služby. Její nástup byl pozvolný a opatrný, zaměřený na uvědomování si svých možností 
a schopností. Služba se opět začala pomalu navyšovat. Slečna K. si zvyšovala i pracovní 
zátěž a pestrost pracovní náplně tak, aby si ji mohla sama řídit podle svého momentál-
ního stavu. Své zrychlování zmírňovala přestávkami s cvičením a hlubokým dýcháním. 
To pomáhalo a časem zrychlování vymizelo úplně. K postupnému snižování strachu ze 
změn přispěly nové výrobní programy (svíčkový program, výroba keramiky, korálkování, 
kompletace zvonkoher, balení a příprava výrobků na prodejní trhy), exkurze na nová 
možná pracovní místa, chráněných dílen, zapojení do pátečních komunit a aktivit klubu. 
Dále bránila k dosažení cíle neuspokojivá orientace v cizím prostředí. I to se podaři-
lo odstranit postupným tréninkem (orientace na nádraží, vyhledávání spojů, návštěva 
v kavárně v Jablonci, akce klubu mimo Fokus). Opět byl sepsán plán a byl průběžně 
hodnocen. Slečna K. si stěžovala na nevyužitý čas v CHB a projevila zájem o zadání 
práce domů. Bylo jí nabídnuto párání svetrů, byl zapůjčen rámeček na tkaní a věnovány 
předlohy mandal na vybarvování. Též ji bylo kladeno na srdce, aby práci střídala s od-
počinkem a prokládala ji procházkami, aby došlo k určité rovnováze. Ve svém volném 
čase utkala a za pomoci klíčové pracovnice sešila taštičky, které se prodaly na recepci 
FOKUSU a Vánočních trzích ve městě, kde i sama prodávala. Byla to pro ni malá, ale 
příjemná finanční výpomoc.

Během služby často probírala se svou klíčovou pracovnicí své neuspokojivé vztahy, čas-
to se radila a došlo k určité korekci jejích psychických propadů v této souvislosti, což 
jí přispělo k dalším jejím úspěchům. Na dílně byla velmi kamarádská, uměla poradit, 
pomoci. Jediné co jí vadilo, byla náboženská témata hovorů jednoho z uživatelů STD. 
Sdělila to asistence, která dílnu vedla a ta učinila opatření a hlídala, aby se to neopako-
valo. S klientem si dala schůzku, kde mu citlivě vysvětlila, že jeho témata, od kterých se 
nemůže odpoutat, mohou někoho obtěžovat a ohrožovat. Domluvili se, že ho slovem 
„výhybka“ upozorní na potřebnou změnu hovoru. Slečna K. se dvakrát do roka účastnila 
vyhodnocení služby STD dotazníkovou metodou, též byla přítomna na schůzkách, kde 
se připomněla pravidla služby STD, probrala klientská metodika, BOZP, havarijní a mi-
mořádné situace STD. Slečna K. se zapojovala do akcí pořádaných Klubem Fokusu a do 
programu zaměřeného na správné stravování. Účastnila se občas i pátečních komunit. 
Své kroky v dlouhodobém plánu s pravidelností hodnotila se svou klíčovou pracovnicí, 
která byla v kontaktu s asistentkou v CHB a se kterou si předávaly informace, kdy a kde 
co přidat nebo ubrat, či co se děje a z čeho to pramení. Slečna K. se během využívání 

DRUH SLUŽBY: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (STD)



26

služby pomalu stabilizovala, uměla zvládat požadovanou zátěž a ve svých schopnostech 
a možnostech se začala dobře orientovat. Začala si více věřit. Poslední překážka k dosa-
žení dlouhodobého cíle byla odstraněna. Nastal čas zamýšlet se nad tím, kam by mohla 
pokračovat. Vzhledem k tomu, že měla za sebou 6 let v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, kde se naučila plést košíky, zvládala tkaní, začalo se uvažovat, že by moh-
la pracovat v chráněných dílnách. Po telefonické domluvě byl dohodnut termín exkurze, 
kam se s ní vypravila klíčová pracovnice. Slečna K. byla nadšená a už na místě domluvily 
možnost zácviku dvakrát týdně na zkoušku a pak možný nástup na pracovní místo. Tato 
velká změna ji malinko zaskočila, a byl jí proto nabídnut doprovod terénní pracovnicí až 
na místo zácviku. Ta tam s ní první den zůstala a dělala ji určitou psychickou podporu 
na novém místě. Bylo to dobře, protože slečna K. začala být nervózní a zrychlovat. Její 
zrychlování se vždy hned odrazilo v kvalitě odvedené práce. Kolegyně si toho všimla 
a se slečnou K. cvičila a hluboce dýchala. Vše se vrátilo do původních kolejí a slečna K. 
první den obstála. Na další dny už asistentku s sebou nechtěla. Chtěla si dokázat, že to 
zvládne sama. Jednou týdně chodila dále do STD. Při schůzce se svou klíčovou pracovni-
cí se svěřila, že by si chtěla zácvik prodloužit o zbylé pracovní dny v týdnu. Ta z tohoto 
rychlého navýšení měla obavy a nedoporučila jí to a rozmluvila. Ona v zácviku obstála, 
stala se v novém místě oblíbená pro svůj přirozený přístup k lidem tohoto postižení 
a taky pro svoji šikovnost. Po uplynutí doby zácviku přešla na pracovní smlouvu. Po té 
se ještě několikrát zastavila, aby sdělila, jak zvládá a jak se jí daří. Smlouva v STD jí byla 
ukončena na základě dosažení cíle služby. Slečna K. se nedávno přestěhovala z chráně-
ného bydlení do bytu, kde čerpá podporu služby samostatného bydlení, což opět vnímá-
me jako její další krok vpřed. Při svých návštěvách ve Fokusu si vždy vzpomene a přijde 
pozdravit a lehce poreferovat, jak se daří.

Zpracovala: Eva Lejsková.

DRUH SLUŽBY: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (STD)



27

DRUH SLUŽBY: 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Chráněné bydlení poskytuje bydlení osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševní-
ho onemocnění. Současně je jim poskytovaná podpora, aby mohli samostatně 
žít životem svých vrstevníků. Chráněné bydlení má formu skupinového bydlení, 
popřípadě bydlení pro jednotlivce.

Dolmen, o.p.s., agentura pro chráněné bydlení

Paní A. žije tři roky v chráněném bydlení, kam přišla z domova pro osoby s mentálním 
postižením. V ústavní péči prožila téměř celé své dětství. 

Bydlení

Paní A. žije v panelovém domě na jednom z libereckých sídlišť. V bytě o velikosti 3+1 bydlí 
se třemi spolubydlícími různého věku. Vybavení bytu respektuje individualitu každého čle-
na domácnosti. Podporu v potřebných činnostech jí poskytují asistenti chráněného byd-
lení, kteří za ní do bytu docházejí. V současné době touží paní A. po samostatném bydlení 
s nižší mírou asistence a my toto její přání v maximálně možné míře podporujeme. 

První týdny po přestěhování do chráněného bydlení

V prvních týdnech po přestěhování do chráněného bydlení bylo mnoho času věnováno 
poznávání města, nakupování, jízdě městskými hromadnými prostředky, návštěvě nových 
lékařů, zařizování osobních dokladů, péči o domácnost či samostatné přípravě stravy. 
Celou řadu těchto činností paní A. dosud neznala, ale učila se je nejen rychle, ale pře-
devším s velkým nadšením.

Zaměstnání

V únoru 2008 se podařilo pro paní A. nalézt zaměstnání v chráněné rukodělné dílně, 
kde se kromě oblíbené keramiky věnuje i celé řadě jiných zajímavých činností. Do práce 
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chodí na čtyři hodiny denně, čtyři dny v týdnu. Zpočátku ji doprovázel a vyzvedával ze 
zaměstnání asistent. Od března 2008 jezdí do práce i z práce sama. Paní A. rovněž pro-
jevila přání přebírat si svoji mzdu v chráněné dílně bez přítomnosti asistenta. Pro tuto 
situaci byl sepsán plán uživatele a plán zabezpečení rizikové situace, na jejichž základě 
byla realizace tohoto přání podpořena i ze strany opatrovníka.

Nové dovednosti

Nové prostředí a s ním spojené nové možnosti motivují paní A. i k učení se novým do-
vednostem. Zpočátku se jednalo o samostatné cestování po městě, na nákupy, k lékaři, 
na kosmetiku, zájmové a kulturní akce či samostatné vyřizování pracovních záležitos-
tí. K osvojení těchto dovedností přispělo i absolvování kurzu „Samostatné cestování“. 
Dnes se učí hře na klávesy či práci na PC. 

Přátelé

V Liberci si paní A. našla i nové přátele, a to zejména mezi svými spolupracovníky a ko-
legy z divadelního souboru. Nezapomíná však ani na své přátele z domova pro osoby se 
zdravotním postižením a nadále se s nimi setkává. Citové vazby k lidem, se kterými strá-
vila velkou část života, nelze opomíjet. Dnes již však nepotřebuje doprovod asistenta, 
neboť cestu do domova, který se nachází cca 60 km od Liberce, vlakem bezpečně zvládá.  
K zapojení paní A. do běžné společnosti přispívá i využívání služeb ve městě, pravidelná 
návštěva kulturních či jiných zařízení nebo realizace různých výletů do okolí.

Zájmové aktivity

Paní A. je také členem divadelního souboru. Se souborem vystupuje v divadle i jezdí na 
soustředění. Velkou zálibou paní A. je také fotografování, jízda na kole a návštěva kultur-
ních akcí (koncertů, divadelních představení, kina). V současné době však věnuje nejvíce 
svého volného času učení se hře na klávesy a práci s PC. Pravidelně navštěvuje kurz PC 
a nové poznatky si doma procvičuje na svém notebooku.

Hospodaření s penězi

Na základě zpracovaného individuálního plánu hospodaří paní A. samostatně se svým 
kapesným a mzdou. Na nákupy jezdí zpravidla sama bez asistenta. Samostatně zvládá 
i větší nákup v supermarketu dle napsaného seznamu. Pokud se jedná o nákup dražších 
věcí, nejdříve se poradí s asistentem. Poplatky za telefon platí prostřednictvím složenky 
na poště. Sama si také vyzvedává léky v lékárně a platí doplatky. V případě potřeby si umí 

DRUH SLUŽBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
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říci i o doklad či požádat někoho o pomoc. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
i přání paní A. byl v září roku 2009 podán návrh na částečné navrácení způsobilosti 
k právním úkonům.

Ostatní

Cílem chráněného bydlení je podpora co nejvyšší možné samostatnosti uživatelů. Noč-
ní služby asistentů byly v bytě, kde žije i paní A., postupně zrušeny, neboť nebyl již důvod 
v nich nadále pokračovat. Uživatelky vědí, jak se chovat v případě nouzových a havarij-
ních situací. Jednu z nich již zažily, a to tehdy, když jedna z uživatelek omdlela. Paní A. v tu 
chvíli neváhala a zavolala pomoc. Dnes již umí zavolat pomoc i prostřednictvím svého 
mobilního telefonu. Samozřejmostí je v chráněném bydlení i to, že uživatelé mají klíče 
od svého bytu či osobní doklady u sebe. Vytvářejí si také vlastní pravidla bytu, která za-
hrnují odpovědi na takové otázky jako je například náplň dne uživatelů, rozdělení úklidu 
či přípravy stravy mezi jednotlivými uživateli, přijímání návštěv či vhodný způsob chování 
v případě nouzových či havarijních situací.

Závěr

Pro zvýšení kvality života člověka, který žil dlouhá léta v „ústavní“ péči, je nejdůležitější 
jeho vnitřní motivace a touha po změně. Pouhá změna vnějších podmínek nemůže vést 
k dosažení tohoto cíle. A co si myslíte vy? Došlo ke zvýšení kvality života paní A.?

Zpracovala: Mgr. Renata Morávková, sociální pracovnice.

DRUH SLUŽBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
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DRUH SLUŽBY: 
DOMOV PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Jejich 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a rozsah pomoci odpoví-
dá převážné a úplné závislosti na pomoci.

Jedličkův ústav, p.o.

1. Kasuistika

Cíl kasuistiky

Tato kasuistika by měla reflektovat podporu pana D. v souladu s vypracovaným indivi-
duálním plánem, v rozmezí šesti měsíců. Měla by být důkazem o rozvoji schopností pana 
D. a dobré týmové práci zaměstnanců zařízení.

Úvodní představení

Pan D. je osmnáctiletý mladý muž. Ve dvou letech věku prodělal těžkou nemoc. Důsle-
dek nemoci je rozsáhlé poškození jeho mentálních schopností a zhoršující se mobilitou. 
V zařízení je pan D. tři roky. V době, kdy nastoupil, byl schopen samostatně vstát z po-
stele a ujít krátkou vzdálenost (cca tři metry). Dnes se pohybuje na invalidním vozíku za 
asistence pracovníka v sociálních službách.

Oblast podpory služby

Pracovní tým podrobně zmapoval schopnosti pana D. a oblasti, ve kterých potřebuje 
podporu pracovníků. Pan D. je téměř imobilní. Jeho pohyby jsou stereotypní. Pan D. je 
většinou uzavřený, nenavazuje oční kontakt (výjimkou jsou oblíbení pracovníci, příbuz-
ní). Ve společenské místnosti, kde pan D. tráví většinu svého volného času, sedí obvykle 
v kleku na polohovacím vaku a otáčí se směrem k oknu (zřídka je otočen do místnosti). 
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Nenavazuje sociální vztahy s ostatními. S pracovníky v sociálních službách, jak již bylo 
zmíněno, zřídka naváže oční kontakt. Reaguje na světelné podněty.  Pan D. nemluví, pou-
ze vydává zvuky, které znamenají libé nebo nelibé pocity.

Postupný vývoj a průběh poskytování služby

Pan D. potřebuje stále stejné rituály, stabilní režim dne. Proto je každé ráno ve všední 
dny buzen, oblékán, myt a dopravován na snídani, pokud možno vždy stejnou pracovnicí 
v sociálních službách. Za tu dobu od ledna do června, již ráno vítá tuto pracovnici úsmě-
vem a je schopen navázat oční kontakt.

Vzhledem k tomu, že je schopen při přemísťování z invalidního vozíku na polohovací 
vak stát a je s oporou stabilní, začal chodit s pomocí chodítka za asistence pracovníka 
v sociálních službách. Tento nápad se zdá být úspěšný, neboť je pan D. schopen ujít na 
chodítku cca 100 metrů. Nyní chodí tuto vzdálenost pravidelně a zdá se, že se jeho 
stabilita zlepšuje.

Od druhého měsíce sledovaného období se pan D. pravidelně účastní canisterapie. Zdá 
se, že se mu líbí, je při ní spokojený (vydává libé zvuky, usmívá se). Dnes již dokáže pan 
D. psa zrakem zaměřit a sledovat. Vedením ruky psa pohladí, udrží ruku chvíli na jeho 
hřbetě.

Muzikoterapie

Od začátku sledovaného období je panu D. nabízena pravidelně muzikoterapie. Zpočátku 
se muzikoterapie konala v prenatální místnosti Snoezelenu individuálně, první tři sezení 
byl pozorný, na dalších setkáních však téměř nereagoval na hudební podněty. Proto zhruba 
po dvou měsících mu byla nabídnuta muzikoterapie ve skupině s dalšími uživateli.

Dnes je již poměrně aktivní ve srovnání s reakcemi ve Snoezelenu. Prvních 20 minut je 
pan D. pozorný. Občas se v rámci svých výrazových možností zapojuje do zpěvu písní. 
Hudební nástroje má většinou připevněny na rukou, když rukou pohne, nástroj vydává 
zvuky.  Pokud ho některá z činností nebo písní zaujme, reaguje také očním kontaktem 
na muzikoterapeutku nebo pozoruje hudební nástroj. Navazuje interakci s ostatními 
účastníky muzikoterapie (pohledem, zvuky). Součástí muzikoterapie je i relaxace. Pan 
D. klidně odpočívá, pokud je mu na ruku přikládána dešťová hůl, povolí napětí prstů 
a dešťovou hůl chytí do ruky (za asistence).

Muzikoterapeutická setkání mají na rozvoj schopností pana D. pozitivní vliv, a proto je 
zařízení bude nabízet i nadále.
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Klíčový moment

Klíčovým momentem změny je úhel pohledu na uživatele, tj. postoj zaměstnanců. Do-
nedávna byl Pan D. posuzován pracovníky v sociálních službách (dále jen PSS) především 
podle své diagnózy – jako velice těžce postižený mladý muž, který potřebuje péči. Nyní 
začali pana D. vnímat jako člověka, který je schopen se v rámci svých možností rozví-
jet. Pan D. začal více „své“ pracovníky kontaktovat pohledem, začíná pomalu reagovat 
na podněty (hlasem, pohybem, pohledem) a rozvíjí se i po stránce pohybové. Hlavním 
důvodem aktivity pana D. se zdá být individuální přístup k němu a respektování jeho 
individuálních potřeb a důvěra v možnosti rozvoje jeho schopností.

Výsledek spolupráce

Pan D. se díky přístupu pracovníků v sociálních službách, nabídce pomůcek, canistera-
pii a muzikoterapii začíná rozvíjet i ve svém dospělém věku a navzdory nepříznivému 
zdravotnímu stavu. Pozitivní změnu v jeho chování a projevech zaznamenali i rodiče při 
pravidelných návštěvách.

Zpracovaly: Zuzana Maličká Dis., Bc. Alena Babínová

2. Kasuistika – Ochrana práv

Součástí standardu č. 2 – Ochrana práv uživatelů – je tabulka oblastí, ve kterých by při posky-
tování služby mohlo dojít k porušení práv uživatele. Jedna oblast se týká porušení práva na 
přiměřené riziko. V naší praxi nácvikového bydlení jsme se setkali se situací, která se tohoto 
práva týká. Jde o přemisťování imobilních uživatelů na lůžko ve večerních hodinách.

Popis situace

Dvě slečny (obě mobilní pouze pomocí invalidního vozíku) již dospělého věku žijí 
v Jedličkově ústavu, v samostatném bytě takzvaného nácvikového bydlení. Připravují 
se v rámci „nácvikového programu“ na samostatný život ve vlastním bytě mimo areál 
zařízení.  Slečna M. se velmi snaží o samostatnost a z každého pokroku má obrovskou 
radost. Potřebuje dopomoc při užívání toalety, při koupání a oblékání. Druhá, sleč-
na N., je ještě samostatnější – je schopna se sama vykoupat s minimální dopomocí 
(pouze pomoc s přistavením koupací židle), sama se přemístí na toaletu, jen v ran-
ních hodinách potřebuje pomoci s oblečením (spodní prádlo, kalhoty, boty, ponožky) 
a s obutím obuvi. 
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Obě slečny spolu bydlí téměř dva roky a od té doby si vzájemně pomáhají.

Slečny se vypracovaly z poměrně velké závislosti na pracovnících sociální péče tak, že 
jsou dnes schopny jedna druhé pomoci při přemístění na lůžko. Museli jsme ale vyřešit 
nejprve situaci, kdy noční služba, která slečny dříve pravidelně ukládala, nesouhlasila 
s tím, aby si slečny vzájemně pomáhaly. Důvodem byl strach o jejich bezpečnost a ne-
ochota přijmout přiměřené riziko. Obě slečny s postojem pracovnic nesouhlasily, cítily 
se být omezovány ve svých právech a schopnostech. Obrátily se s žádostí o pomoc 
a řešení na vedoucí jednoho z domů. Vedoucí s klíčovou pracovnicí a druhou pracovnicí 
nácvikového bydlení proto požádala slečny, aby způsob uložení na lůžko předvedly.
 
Postup

Slečna M. si najede s vozíkem těsně k posteli, slečna N. jí pomůže s nohama na postel 
a „překulí“ slečnu M. na lůžko. Slečna N. jí pomáhá tak, že sama sedí připoutaná na 
zajištěném mechanickém vozíku. Samotný přesun probíhá s určitou mírou rizi-
ka, kterou ale s ohledem na získání samostatnosti obou mladých žen zcela 
respektujeme a s tímto způsobem vzájemné výpomoci souhlasíme. Pokud by 
došlo k tomu, že se přesun nepodaří a slečna M. může zůstat v poloze na břiše a nebude 
mít další sílu na otočení, má druhá slečna k dispozici mobilní telefon na noční službu.  

Pokud bychom chtěli, aby slečny při ukládání na lůžko žádaly o pomoc i nadále noční 
službu, odebrali bychom jim právo na přiměřené riziko, které určité činnosti přinášejí.  
Zároveň by tím ztratil pobyt v nácvikovém bydlení smysl. Respektováním nové doved-
nosti podporujeme u slečny M. a N. snahu o zvládnutí nejrůznější úkonů, které přechod 
do běžného života přináší.

Tato nová dovednost neznamená, že by slečny nemohly požádat noční službu o výpo-
moc jakéhokoli druhu, včetně dopomoci při uložení na lůžko, ať už je důvod jakýkoliv. 

O této domluvě byly informovány pracovnice noční služby, dokument uložen do denních 
a nočních záznamů o poskytované sociální službě a také do dokumentace obou uživatelek.

Zpracovaly: Z. Schovánková, vedoucí Domova – Dům E; R. Müllerová, pracovnice ná-
cvikového bydlení; J. Veitsová, Klíčová pracovnice obou uživatelek; slečna M. a slečna N., 
uživatelky nácvikového bydlení.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o.

Úvod

Paní A. je rozvedená, má dvě děti – dceru a syna a dvě vnoučata od dcery. V důsledku 
těžké životní situace postupně došlo ke ztrátě schopnosti obstarávat si sama své osobní 
záležitosti. Do domova přišla zhruba před 11 lety na základě podnětu sociálního odboru 
města.  Nyní je paní A. mladšího seniorského věku.

Zpočátku bydlela ve čtyřlůžkovém pokoji bez možnosti výběru spolubydlících; potom 
ve třílůžkovém pokoji a po snížení kapacity domova, cca tři roky, užívá dvoulůžkový po-
koj na samostatném podlaží, s koupelnou, toaletou a samostatnou kuchyňkou.

Pokoj sdílí  se sousedkou, se kterou se domluvila (obě mají podobný osud). Obě se spo-
lečně podílely na vybavení pokoje a dohodly se také na rozmístění nábytku. Vzájemně si 
pomáhají, nedochází mezi nimi ke konfliktům, rozumějí si.

Péče v oblasti hygieny byla zpočátku prováděna pod dohledem pracovníků. Nyní o sebe 
pečuje samostatně bez potřeby spoluúčasti pracovníka.

Na přípravě jídla se do roku 2008 nepodílela vůbec (neměla ani tu možnost, protože ku-
chyňky byly vybudovány v témže roce). Stravovala se společně s ostatními uživatelkami 
v centrální jídelně. V dnešní době se podílí na přípravě snídaní a svačin v rámci nácviku. 
Může si kdykoliv připravit jednoduché jídlo na kuchyňce a stravovat se, kde chce (pokoj, 
kuchyňka, jídelna).

Osobní oblečení mívala uloženo jako všechny uživatelky ve společné šatně, kam měl 
přístup pouze personál. Dnes má šatní skříň s osobním prádlem na pokoji, s možností 
kdykoliv si vzít své osobní věci dle vlastního výběru.

Praní osobního prádla a lůžkovin bylo a doposud je prováděno v centrální prádelně 
Domova, včetně žehlení. Paní A. si také může sama vyprat a vyžehlit své osobní prádlo 
a lůžkoviny v automatické pračce na skupině. Tuto možnost však nevyužívá, jelikož 
(logicky) prohlásila: „Když je tady prádelna, tak proč bych si prala sama. Stačí, že si 
peru ručníky.“

Používání běžných elektrospotřebičů nebylo dříve pro paní A. dostupné (varná konvice, 
mikrovlnná trouba, lednice, žehlička …). Tyto spotřebiče obsluhovali pouze pracovníci 
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(s odůvodněním bezpečnosti klientů). Cca po jednom roce nácviku má paní A. již někte-
ré potřebné spotřebiče svoje vlastní a umí je bezpečně používat (rádio, televizor, varná 
konev, lampička, nabíječka na baterie, mobilní telefon). Má také možnost používat ostatní 
spotřebiče domova ve společných prostorách pro klienty (pračku, žehličku, sporák, mi-
krovlnnou troubu, mixér, vysavač …).

Osobní věci jako oblečení a hygienické potřeby paní A. dříve nakupovala sociální pracov-
nice. Několikrát do roka se paní A. zúčastňovala společných nákupů v hypermarketech, 
pak jí nějakou dobu nákupy zajišťovala vedoucí skupiny. V současné době si nakupuje 
sama ve spolupráci s klíčovým pracovníkem. Drobné nákupy v obci a v blízkém okolí si 
zajišťuje zcela sama. Ráda nakupuje i pro ostatní uživatelky. Když jsme se jí zeptali, proč 
to dělá, odpověděla: „Dělám to proto, že mě to baví a že jim ráda pomůžu.“

Dříve se pohybovala sama pouze po budově a v blízkém okolí. Na delší vzdálenosti 
(vycházky, nákupy, cestování) pouze v doprovodu pracovníka. Nyní po zvládnutí nácviku 
samostatnosti, vše zvládá sama bez potřeby asistence pracovníka.

V rizikových situacích ví, že má použít mobilní telefon, který nosí vždy s sebou.

V kolektivu je naše „vzorová“ paní A. oblíbená, je nekonfliktní, klidná a komunikace 
s ní je dobrá (i když zpočátku situace taková nebyla). Paní A. bývala hodně uzavřená 
až apatická, samotářská, nijak se neprojevovala. Po přestěhování na dvoulůžkový pokoj 
mimo skupinu (patro kanceláří) je otevřenější, více komunikuje jak s pracovníky, tak 
i s ostatními  uživateli, a má větší zájem o dění kolem sebe. Ráda sleduje televizi, poslou-
chá rádio, které si bere s sebou i ven na kávu a cigaretu. Zapojuje se do činností v dílně, 
kde se podílí na tvorbě výrobků, které pak ráda jezdí prodávat na výstavní akce. Pomáhá 
i s pracemi na zahradě a s donáškou brambor do kuchyně. Dříve se ráda zúčastňovala 
společných akcí mimo Domov. Postupně začala projevovat o tyto akce menší zájem, 
odůvodňuje to tím, že kouří a říká: „Radši si budu šetřit na cigarety, akce mě už tolik 
nebaví, jsem už taky starší a chci mít svůj klid.“

Klíčového pracovníka (dále KP) si vybrala sama, po vzájemné dohodě s ním. Rozumějí si 
a po celou dobu (od roku 2008) nedošlo k jeho změně.

Protože se synem postupem doby navázala bližší osobní kontakt, zakoupila si mobilní 
telefon a naučila se s ním samostatně zacházet. To bylo také jedním z jejích prvních 
cílů v individuálním plánování. Pak začala syna navštěvovat nejprve s doprovodem PSS 
a postupně sama (cesta autobusem, hospodaření s penězi, zajištění stravy byly její další 
osobní cíle).
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Paní A. pravidelně užívá léky předepsané lékařkou, které jí podává zdravotní sestra. Nyní 
si nacvičuje přípravu léků sama pod dohledem pracovníka. Má třes rukou, který jí brání 
při psaní a drobných úkonech, jako je např. užívání léků.

Paní A. je zbavena způsobilosti k právním úkonům. Domníváme se, že si je plně vědoma 
svých práv a mnohé si také dokáže sama prosadit. Rozhoduje se také o tom, co chce a ne-
chce dělat. Na pravidelných schůzkách skupiny dostává informace o průběhu a změnách 
poskytování služeb, může se k těmto informacím také vyjádřit. Je seznámena s možností 
stěžovat si na způsob poskytování služeb, na chování pracovníkům a klientů.

Zná hodnotu peněz, větší finanční částku (ubytování, stravování …) vede za ni sociální 
pracovnice. S kapesným si hospodaří společně s klíčovým pracovníkem a s vedoucí sku-
piny. Důvod, proč vyžaduje pomoc je: „Protože chci mít větší pocit jistoty, že všechny 
peníze neutratím za cigarety“. Z důvodu kouření si také nerada nakupuje nové oblečení, 
raději chodí ve starém, které si nechává spravovat v prádelně. Návazné služby mimo 
zařízení nevyhledává, opět z důvodu šetření financí.

Vyjádření paní A.

„Psychicky jsem vyrovnanější a víc v pohodě. To, co bylo dříve, si moc nevybavuju. Větší 
rozdíl, že došlo k nějakým změnám v zařízení, si uvědomuji až v současné době, po 
zklidnění nervů. Občas se mi začnou vybavovat nějaké věci z minulosti. Přeji si být co 
nejvíce se synem, proto jsem si podala s pomocí sociální pracovnice žádost do města, 
kde bydlí můj syn.“

Vyjádření klíčového pracovníka

„Paní A. byla v minulosti hodně uzavřená, se zaměstnanci a s ostatními uživatelkami 
moc nekomunikovala, chodila několikrát za den na vycházky do blízkého okolí Domo-
va. O žádné společenské aktivity neměla zájem. „Smyslem jejího života jako by bylo 
pouze kouření“.

Po postupném snižování kapacity zařízení a přestěhování většího počtu uživatelek do 
chráněného bydlení, začala být vyrovnanější, klidnější a začala se více zapojovat do 
dění Domova.

Při příležitosti přestěhování se do samostatného dvoulůžkového pokoje se snažila, aby 
přestěhování proběhlo co nejrychleji. Pomáhala s vybavením a rozmístěním nábytku. 
Těšila se na větší možnost samostatnosti. Po zabydlení se soustředila na své přání, jak co 
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nejvíce trávit svůj volný čas se synem. Aktivně se podílela na plnění jednotlivých kroků 
vedoucích k dosažení naplánovaného cíle. Sama také přicházela s podněty, v čem se cítila 
být nejistá a potřebovala pomoc pracovníka. Její snahou bylo získat co možná největší 
jistotu a tím i samostatnost.

V současné době je již natolik samostatná, že svého syna navštěvuje pravidelně a bez 
pomoci pracovnice.

Závěr

V současné době DOZP Mařenice prochází transformačním procesem. Je plánováno 
ukončení poskytování sociální služby ve stávajícím objektu. Budou vybudovány bezbari-
érové domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory ve vhodnějších lokalitách.

Paní A. nejenom že již nepotřebuje vysokou míru podpory, ale ani nespadá do cílo-
vé skupiny – mentálně postižení. Prostřednictvím individuálního plánování je postupně 
připravována na opuštění této služby. V průběhu doby se jí podařilo získat zpět větší 
sebedůvěru, jistotu a tím i samostatnost. Byla podána žádost o poskytování sociálních 
služeb pro seniory v blízkosti bydliště jejího syna. Zajištění bydlení se do budoucna zdá 
být největším problémem.

Paní A. má také zájem o navrácení způsobilosti k právním úkonům. Také tato záležitost 
je v současné době v jednání.

V ideálním případě si dokážeme představit, že paní A. bydlí v samostatném bytě, sociální 
službu (např. podpora samostatného bydlení) využívá především v oblasti pomoci při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a hospoda-
ření s financemi; a svého syna, který má svůj život, pravidelně vídá.

Po uzávěrce: Paní A. byla v březnu 2011 rozhodnutím soudu zcela vrácena způsobilost 
k právním úkonům.

Zpracovaly: Eva Bělotová, PSS, vedoucí 3. skupiny; Petra Bröcklová, ředitelka; Elena Ha-
nušová, sociální pracovnice; Božena Nováková, PSS, vedoucí 1. skupiny; Michaela Nová-
ková, PSS, vedoucí 2. skupiny.



38

DRUH SLUŽBY: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Domov a centrum aktivity, p. o., Hodkovice n. M.

Úvod

Na tomto příběhu bychom rádi ukázali život a příklad dobré praxe jedné z našich uživa-
telek služby Domova pro osoby se zdravotním postižením, Slečna M. je mladá žena, která 
celý svůj život prožila v ústavní péči. Před 12 lety začala využívat služeb našeho zařízení.

Slečna M. bydlí ve skupinovém bytě, na dvoulůžkovém pokoji. V ostatních prostorách 
skupinového bytu žije dalších šest uživatelů.

Stav při příchodu do zařízení

Po seznámení se zařízením a uzavření smlouvy o sociální službě nastoupila slečna M. do 
našeho zařízení k pobytu. Slečna M. chodila v té době o francouzských holích, nemohla ab-
solvovat samostatné vycházky – potřebovala doprovod personálu. Zvládala základní péči 
o svoji osobu. Byla hodně netrpělivá, měla ráda věci zhotovené v co nejkratším čase, měla 
problémy s jemnou motorikou. Věci, které jí hned nešly, chtěla vzdát a nechtěla je dělat.

Zpočátku nejevila o nic přílišný zájem. Uměla číst (spíš tiskací nebo tištěný text), z psaní 
zvládala opis. Postupně se začala zapojovat do nabízených aktivit (např. hudební skupina, 
stolní tenis, atletika, ale i péče o domácnost).

Slečna M. postupně začala s nácvikem samostatných vycházek. Nejdříve s pracovníkem, 
následně samostatně odcházela před skupinou ostatních uživatelů při přechodu na pra-
covní rehabilitaci. Nakonec s uživateli, kteří vycházky zvládali samostatně.

Stav od doby, kdy jsem se stala klíčovým pracovníkem slečny M.

Zatím jsem čerpala některé informace k průběhu pobytu slečny M. u nás z její doku-
mentace. Od té doby, co jsem se stala klíčovým pracovníkem slečny M., mohu psát 
i z vlastní zkušenosti.

Slečna M. zvládala péči o svoji osobu, aktivity spojené s chodem skupinového bytu (vaře-
ní čaje k večeři, pomoc při přípravě jídel, úklid bytu a pokoje apod.) a měla velký zájem 
zkoušet nové věci a učit se nové dovednosti. Zvládala ,,čerstvě“ samostatné vycházky.
Slečna M. pokračovala v nácviku samostatných vycházek a využívání služeb v obci, pro-
tože to byla pro ni hlavní věc, kterou si přála dokázat.
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Při nácviku samostatných vycházek jsme opakovaly chování na komunikacích, přecho-
dech a řešení různých krizových situací (např. rozkopaný chodník, uzavírka cesty), aby 
věděla, na koho se obrátit v případě nouze, aby dokázala sdělit potřebné informace 
o sobě, které by případě pomohly ji nasměrovat tam, kde bydlí. Z počátku chodila jen 
na cílené vycházky – např. jdu na náměstí, na návštěvu k příteli apod., později začala 
vycházky využívat i k procházkám po okolí, do lesa, na hřiště apod. Tomu předcházelo 
učení se orientace v obci.

Slečna M. si přála chodit samostatně nakupovat. Začaly jsme tedy s nácvikem jednoduchých 
věcí – koupit kávu, limonádu, sladkosti apod. Později se učila jak si správně vybrat oblečení 
v obchodě, nejdříve se mnou, později samostatně. Začala mít zájem o svůj zevnějšek.

Nacvičujeme také improvizaci při nákupu, když něco nemají – jít do jiného obchodu, 
koupit místo hruškové limonády citronovou apod.

Začala využívat i jiných služeb ve městě – kino, restaurace,kadeřník – předcházel tomu 
nácvik potřebných dovedností, např. jak se objednávat, jak platit.

Začátky a průběh individuálního plánování

V roce 2004 jsme začaly zkoušet individuální plánování. Slečna M. řekla, co si přeje a co 
by chtěla dokázat. V této době projevila do budoucna slečna M. přání samostatného 
bydlení. Naplánovaly jsme tedy průběžnou přípravu, nácvik dovedností, které je potřeba 
k samostatnému bydlení (vaření, praní, nakupování, péče o domácnost, orientace v obci, 
cestování) – učila se vařit, při pečení moučníků se vyptává a aktivně pomáhá, zkouší 
jednoduché pomazánky – vše zatím s mojí podporou.

Při praní prádla třídíme prádlo podle barev, učí se ovládat pračku a na kolik stupňů se co 
pere. Při stolování se učí servírování na talíře, jaké dát správné příbory, co se čím jí.

Další oblastí je nakupování, co je potřeba k přípravě různých pokrmů a přibližná hodno-
ta peněz, co se za co dá přibližně koupit.

Pracujeme na skladbě jídelníčku, co by měl obsahovat, v jakém množství a co nakoupit 
např. na dva dny. Učí se správné ukládání potravin, jak často se třeba povléká, jak často 
se uklízí pokoj, lednice, apod.

Slečna M. také v této době projevila přání jezdit sama do Liberce, ale vzhledem k blížící 
se operaci nohy jsme se v té době dohodly, že to necháme až po operaci.
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Po operaci se chvíli nezapojovala, ale pak vše zvládla. Čekala ji druhá operace a tak své 
přání jezdit sama do Liberce opět odsunula. Stále jsme pokračovaly v opakování a pro-
hlubování již získaných dovedností.

Zhruba za rok slečna M. zvládala samostatně třídit prádlo a prát. Byla velmi aktivní při 
přípravě večeří a zvládala samostatně jednoduché pomazánky, pečení s malou pomocí, 
servírování na talíře, aby to pěkně vypadalo.

Chodila na samostatné vycházky, nákupy pro svoji potřebu, ale i pro potřeby skupiny, nebo 
jiných uživatelů, kteří ji o to požádali. Využívala služeb ve městě a ráda chodila na fotbalové zá-
pasy na místní hřiště. Ve svém volném čase se věnovala rukodělným pracem a svému příteli.
 
Druhá operace se v naplánované době nekonala a tak jsme začaly s nácvikem samo-
statného ježdění do Liberce. Procvičovaly jsme orientaci ve městě, zvládání nečekaných 
nebo krizových situací, třeba kdyby upadla, ztratila se, nebo jí ujel autobus. Na koho se 
má obracet v případech, kdy potřebuje pomoc. Napsaly jsme telefonní čísla, která by 
v případě nouze mohla použít. Slečna M. pak začala jezdit společně s uživatelem, který 
již do Liberce sám jezdil. Jela párkrát a poté už nechtěla.

Jednou slečna M. projevila přání dozvědět se něco o své původní rodině. Hledaly jsme 
nejprve v dokumentech slečny M. Zjistily jsme, že otec již nežije, a našly adresu na mat-
ku. Zkusily jsme jí napsat a tak se nám podařilo s ní navázat písemný kontakt. Začaly si 
dopisovat. Matka mimo jiné napsala slečně M., že má bratra. Zkoušely jsme se kontak-
tovat i s ním, ale ten o navázání kontaktu neměl zájem.

V letech 2007–2008 pokračujeme v plánu přípravy na samostatné bydlení, bohužel není 
volné místo. Upevňujeme dovednosti, které se naučila. Slečna M. se začala učit ověřit si, 
zda dostala při platbě v obchodě nazpět správně – začaly jsme cvičné nákupy. Když přinese 
nákup sama, za mé asistence si zkouší přepočítat peníze podle účtů. Malé částky zvládá, ale 
větší jí zatím dělají problém. Musíme stále opakovat, slečna M. při první chybě znejistí.

V následujícím roce se slečna M. podrobila operaci nohy, která bohužel nedopadla podle 
očekávání a slečna M. je na invalidním vozíku. Absolvovala rehabilitaci v lázních, ale vrá-
tila se ve velmi špatném psychickém stavu a s tím, že už nejspíš nebude chodit. Nejevila 
o nic zájem a vše vzdala. Pohybovala se jen na invalidním vozíku. Bylo třeba zohlednit 
novou situaci a začít znovu. Jako první bylo třeba přizpůsobit pokoj tak, aby se 
v něm mohla co nejsamostatněji pohybovat. Například jsme přestěhovaly nábytek tak, 
aby se dostala s vozíkem k posteli. Najednou potřebovala pomoc téměř ve všech každo-
denních činnostech. Některé činnosti související s péčí o sebe však dokázala zvládnout 
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sama.  Zaměřily jsme se na pořízení pomůcek, které slečně M. usnadňovaly sebeobsluhu 
Upravil se vstup do bytu a pokoje, aby tam mohla s vozíkem i s chodítkem. Když bylo 
prostředí přizpůsobeno jejím potřebám, začaly jsme trénovat chůzi o chodítku, ze za-
čátku jen chvilku a malé krůčky, po zvládnutí delší dobu a stále jsme zvyšovaly zátěž. 
Motivovaly jsme ji k tomu, aby omezovala pohyb na vozíku a zkoušela chodit o chodítku.

Slečně M. to ze začátku vůbec nešlo a vzdávala to. Potřebovala velkou podporu jak 
fyzickou, tak hlavně psychickou. Kromě cvičení v domově za slečnou M. docházela re-
habilitační sestra.

Postupně a za stálého cvičení a povzbuzování se jí chůze o chodítku začala dařit a s tím 
se zlepšoval i psychický stav. Slečna M. začala mít zájem i o jiné věci. Z dřívějška byla 
zvyklá si spoustu věcí dělat samostatně a nyní se to učila zvládat na vozíku. S tím, jak se 
zlepšovala její chůze o chodítku, začala získávat i více soběstačnosti a sebedůvěry.

Začala trénovat chůzi o francouzských holích a začala se zapojovat do chodu skupino-
vého bytu. Vytvořily jsme nový individuální plán, kde si slečna M. přeje zůstat v obci, kde 
žije teď. Chtěla by bydlet v chráněném bytě, být co nejvíce samostatná a nezávislá. Chce 
si nadále upevňovat dovednosti při pečení a vaření. Hospodařit s penězi a naučit se co 
nejvíce samostatnosti při péči o domácnost. Také by si chtěla udržet kontakty se svými 
přáteli. Chce být i nadále s přítelem P..
 
Současnost

V současné době chodí slečna M. o francouzských holích v budově a areálu zahrady, 
mimo jezdí na vozíku. V péči o sebe a svou domácnost udělala velké pokroky. Mnoho 
činností zvládá samostatně.

Od dubna bydlí na stejném skupinovém bytě i přítel P. Společně tráví skoro všechen čas. 
Slečna M. udržuje občasný písemný styk s matkou. Slečna M. si upevňuje své dovednosti, 
samostatnost a částečnou nezávislost, které už dosáhla před operací. Chtěla by být 
s přítelem P.. Pokud by to bylo možné, chtěli by společný pokoj, ale ještě lépe společné 
bydlení v chráněných bytech.

Zpracovala: Hana Škopánová, klíčový pracovník.
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V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost zejména z důvodu věku. Jejich situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby, rozsah péče odpovídá převážné a úplné závislosti na 
pomoci a potřebné služby jim nemohou být poskytovány v jejich domácnostech 
rodinou nebo jinými terénními službami.

Sociální služby Semily, p.o.

Před nástupem nového uživatele do služby jej navštěvujeme ve dvojici (sociální pracov-
nice a vedoucí přímé péče) v jeho přirozeném prostředí, nejlépe v jeho domácnosti.

Paní Č. jsme navštívili u ní doma za přítomnosti její dcery. Během jednání se ukázalo, že 
již není schopna žít ve své domácnosti, a to ani s podporou terénních služeb. Paní Č. 
se pohybovala o dvou francouzských holích. Její byt byl umístěn ve druhém patře bez 
výtahu, bariéry v bytě jí neumožňovaly samostatný pohyb po bytě a využívání hygienic-
kého zázemí. Paní Č. nezvládala řadu domácích prací a potřebovala pravidelnou pomoc 
v oblasti hygieny, oblékání atd.

Již při jednání se zájemcem o službu byla dobrá spolupráce s rodinou. Při rozhovoru 
s paní Č. jsme zjistili, že velmi lpí na své domácnosti, svých zvycích a svých koníčcích. Jed-
nali jsme s ní o tom, co by potřebovala, aby jí ve službě bylo dobře. Ukázalo se, že paní 
Č. klade velký důraz na své soukromí. Vybrala si proto jednolůžkový pokoj s balkonem, 
který jí umožní pobývat venku a zároveň mít soukromí.

Paní Č. si zároveň přála vytvořit si v zařízení obdobnou domácnost té, na kterou je 
zvyklá. Do spolupráce se zapojila i snacha a oba synové. Domluvili jsme se, že paní Č. 
pokoj vymalují barvou, kterou má doma a vybaví jí pokoj jejím nábytkem. Nábytek byl 
volen s ohledem na možnost zajištění péče o paní a s ohledem na vybavení pokoje 
vlastní zabudovanou skříní. Rodina rovněž vybavila pokoj nejen záclonami a závěsem 
z domácnosti paní, ale např. i ložním prádlem. V pokoji rozmístili obrazy a fotky tak, aby 
je paní Č. měla po většinu dne na očích (naproti křeslu, lůžku).
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Důležitou součástí byla volba dalších věcí, které umožní paní Č. pokračovat v navyklém 
způsobu života. Do pokoje si kromě televize a rádia vzala např. nejen šicí stroj, vyšívání 
a květiny, ale i varnou konvici, hrnečky na svou odpolední kávu a talířky na moučník.

Paní Č. i nadále trávila den tak, jak byla zvyklá – posloucháním dechovky a vyšíváním. 
Do své domácnosti si ušila ubrus ve stejné barvě, jako měla záclony, opravovala sobě 
i některým sousedům prádlo atd.

Mezi další dohody týkající se poskytování služby a soukromí patřila možnost zamykání, 
dohoda o nočních kontrolách o úklidu, místě stravování atd.

Díky vytvoření prostoru a podmínek, které se snažily přiblížit dosavadnímu životu paní 
Č., nebyl přechod do nového bydlení pro paní Č. tak obtížný a díky němu neztratila 
možnost i nadále rozhodovat o svém životě.

Výňatek z informací pro zájemce o službu

Ubytování a vybavení
• V zařízení máme jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s balkonem a bez balkonu. 

Výše úhrady se liší, viz ceník.
• Možnost jednolůžkového pokoje – závisí na tom, zda je pokoj aktuálně volný.   

Pokud není jednolůžkový pokoj volný a vy o něho máte zájem, je možné se za-
evidovat do pořadníku čekatelů. 

• Před svým nástupem do zařízení máte možnost se přijít podívat na pokoj. V pří-
padě dvoulůžkového pokoje se předem seznámit a domluvit s budoucím spolu-
bydlícím na zařízení pokoje.

V případě jednolůžkového pokoje
• Máte možnost pokoj vybavit menším nábytkem – křeslo, skříňka – dle prostoro-

vých možností pokoje.
• Po dohodě máte možnost si pokoj před nástupem vymalovat. 
• Máte možnost dekorace pokoje – záclony, závěsy, povlečení, přehoz na postel, 

obrazy, květiny atd. 
• Máte povinnost přinést si peřinu a polštář nejlépe z dutého vlákna.
• Máte možnost si vzít s sebou TV, rádio, varnou konvici a např. drobné nádobí – 

hrnek, talířek, příbor.
• Rovněž nezapomeňte na věci, které využíváte při trávení svého času a kontaktu 

s blízkými, telefon, počítač, diskmen, šití, kreslení atd.

Zpracoval: kolektiv pracovníků domova pro seniory.
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Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o.

Pan Z. se do našeho zařízení dostal po prodělané mozkové příhodě, kdy rovněž trpěl 
Alzheimerovou chorobou. Pan Z. k nám přišel z domova pro seniory, byl upoutaný na 
lůžko a potřeboval podporu a pomoc ve všech oblastech běžného života. Nedokázal 
sedět v křesle, ani na invalidním vozíku. Nekomunikoval, ale byl usměvavý a většinou 
dobře naladěný.

Z pozorování, rozhovoru, při kterém byla využita alternativní komunikace, a také po 
rozhovoru s dcerou a synem jsme zjistili, že pan Z. dříve rád trávil svůj volný čas na 
zahradě a v přírodě. Zajistili jsme pomůcky pro rehabilitaci, bazální stimulaci, chodítko. 
Pomalu jsme se začali pokoušet o nácvik hybnosti a sebeobsluhy. Po měsíci zvládl pan Z. 
s pomocí přesuny a pohyby na lůžku. Při vysazení do křesla nebo vozíku seděl a vydržel 
ve vzpřímené poloze. Za dva měsíce se nám podařilo docílit toho, že pan Z. chodil s po-
mocí chodítka v doprovodu pracovnice. Občas se vydal i sám bez chodítka, ale zde bylo 
nebezpečí pádu, pro jeho špatnou stabilitu. Od samého začátku jsme pana Z. vozili ven 
do parku u vily nejprve na lůžku, později na vozíku a pak tam došel v chodítku.

Na sluníčku se sám svlékal. Zjistili jsme, že má rád slunce a že mu dělá dobře. Při pří-
chodu jedl pouze mletou stravu, kterou jsme mu museli podávat. Po čase se panu Z. 
podařilo získat opět zručnost při jídle. Opět začal používat celý příbor. Byl schopen jíst 
pevnou stravu. Spokojenost dával najevo svým úsměvem a někdy se mu podařilo tichým 
hlasem pronést nějaké slovo. Rodina s námi velmi dobře spolupracovala a pana Z. pod-
porovala. Když se jeho dovednosti v oblasti sebeobsluhy zlepšily, mohl jezdit na návštěvy 
k dceři a tak trávil třeba Vánoce se svou rodinou.

Zpracovala: Věra Olivová, RN.

Oblastní charita Liberec
 Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince

Paní J. žije v domově pro seniory od roku 2006. Potřebuje podporu služby v někte-
rých oblastech běžného života. V době, kdy paní J. o službu požádala, bylo místo pouze 
v dvoulůžkovém pokoji.
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V průběhu poskytování služby si paní J. často stěžovala na špatný spánek, na rušení své-
ho soukromí spolubydlící. Služba jí nabízela přestěhování k jiné spolubydlící, ale problé-
my se opakovaly.  Pracovníci služby podporovali paní J., aby zvládala situace, které vedly 
k nedorozuměním. Jejím přáním ale bylo získání jednolůžkového pokoje, a proto byla její 
žádost zařazena do pořadníku čekatelů na jednolůžkový pokoj.

Jakmile se uvolnil jednolůžkový pokoj, pracovníci spolu s paní J. sestavili plán přestě-
hování. Přes svůj vysoký věk, 90 let, se paní J. aktivně podílela na přípravách, vlastnímu 
stěhování byl přítomen i její syn.

Přání paní J. bylo naplněno. Pokoj má zařízený tak, aby měla možnost samostatně se 
obsloužit při přípravě nápojů, snídaní, svačin a večeří. Tato samostatnost jí dává pocit 
seberealizace, nezávislosti a je hrdá, že se i ve svém vysokém věku dokáže postarat 
o své potřeby.

Paní J. má signalizační náramek, jehož pomocí si dokáže přivolat personál v případě 
potřeby.

Z paní J., která by (bez dostatečného porozumění jejím potřebám) mohla být označena 
jako „problémová“, je velmi nyní spokojená paní, která je vstřícná, dokáže si vyplnit den 
samostatně a opravdu si splnění svého přání užívá.

Zpracovala: Květa Zedková, sociální pracovnice.

Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.

Situace řešení střetu zájmů

Paní R. si hospodařila sama se svými penězi. Postupně se začal zhoršovat její psychický 
stav. Když měla zaplatit své léky, začala hledat peněženku nebo peníze. Situace se něko-
likrát opakovala, pečovatelky začaly změny sledovat. Snažily se paní R. orientovat v této 
oblasti a nastavit s ní nová pravidla a postupy, které by jí vyhovovaly a zmírnily její obavy. 
Vše důležité zapisovaly do formuláře „hledání“.

I přesto se nadále opakovaly situace, kdy paní R. hledala peníze a měla pocit, že jí je 
někdo odcizil, a klíčový pracovník proto informoval sociálního pracovníka.

Závěrem z  porady klíčového pracovníka a sociálního pracovníka bylo, že pro paní R. je důle-
žité mít peníze u sebe a zároveň, že míra rizika pro paní R. je příliš vysoká (ztráta peněz).  Aby 
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paní R. byla klidná a měla pocit jistoty, že peníze bude mít stále k dispozici, bylo domluveno 
asistované hospodaření s penězi sociálním pracovníkem a rodinným příslušníkem.

Paní R. si nechává menší částku peněz u sebe. Sociální pracovník má ostatní peníze paní 
R. v depozitním účtu a z něho za ni platí léky a vydává paní R. peníze pro vlastní potřebu, 
kdykoli si je vyžádá.

Situace č. 2

Paní L. si běžně vařila sama kávu ve společné kuchyňce. Paní L. měla potíže s chůzí. Jed-
nou se stalo, že se při vaření kávy opařila tak, že si její poranění vyžádalo ošetření mimo 
domov seniorů. Pracovníci dostali strach (o ni, o ostatní … a taky, co si o nich pomysleli 
v nemocnici) a vyřešili situaci tak, že raději zakázali na celém patře uživatelům varnou 
konvici používat – „aby se někdo neporanil, vždyť my jim tu kávu uvaříme, kdykoli si 
řeknou“… Několik měsíců po té probíhal interní audit. Při rozhovoru byla paní L. plná 
toho, „že je nemožná, že už jí i museli zakázat, aby si sama uvařila kafe …“. U paní L. 
ovlivnilo nepřiměřené ochranné opatření velmi negativně její sebevědomí. Myslela na to 
několik měsíců! Po auditu následovala dohoda s pracovníky patra a s paní L., že postačí, 
když si do konvice dá méně vody, aby ji dobře unesla, a pečovatelka jí bude u vaření kávy 
několikrát asistovat. Pak se uvidí, protože možná šlo jen o nešťastnou náhodu, která se 
může stát každému z nás (to jí ulevilo). Ukázalo se, že nová doporučení úplně stačí.  Paní 
L. a všichni ostatní uživatelé, kteří o to stojí, si vaří kávu sami.

Zpracovali: Bc. Jiří Vencl, Bc. Petr Kučera, Bc. Michaela Krupičková, Lenka Farská, Olga 
Drásalová, Iva Pleštilová, Hana Krouská.
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V domovech se zvláštním režimem žijí osoby, které mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách 
nebo osoby s Alzheimerovou i ostatními typy demencí. Situace těchto osob vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu převážné a úplné závislosti na po-
moci. Poskytování služeb je přizpůsobené specifickým potřebám těchto osob. Domov 
si stanoví, které skupině osob z výše uvedených bude poskytovat sociální služby.

Domov důchodců Velké Hamry, p. o.

Paní E. byla přijata do domova se zvláštním režimem především proto, že onemocněla 
Alzheimerovou demencí a nemohla už být doma sama. Její nemoc způsobila, že si nedo-
kázala poradit s běžnými denními činnostmi a potřebovala celodenní pomoc.

Krátce po přijetí paní E. do domova pro seniory si pracovnice všimly, že paní sama ne-
dokáže najít svůj pokoj. Viděly, že se snaží (hledá, někdy vejde do jiného pokoje) a tak 
se rozhodly jí s tím pomoci. Na poradě stanovily za nejdůležitější cíl spolupráce to, že 
paní E. sama trefí do svého pokoje a společně přemýšlely, jak toho dosáhnout. Nejprve 
se dohodly, že dveře jejího pokoje nějak výrazněji označí. Stávající označení jménem pro 
orientaci paní E. nestačilo. Využily „kytičku“ vystřiženou z časopisu, která se paní E. líbila, 
když si časopis prohlížela. Chtěly se vyhnout „dětskému obrázku“, který by mohl snižo-
vat důstojnost paní E. v očích ostatních. Domluvily se také na tom, že každý pracovník, 
který uvidí, že paní E. bloudí a hledá, jí nabídne doprovod do pokoje a vždy ji upozorní 
na označení dveří jejího pokoje. Domluvený postup byl zapsán a postupně s ním byli se-
známeni všichni pracovníci ve službě. Termín prvního vyhodnocení byl určen za 14 dní.

Když se po dvou týdnech pracovníci sešli na poradě, vyhodnotili, že tento způsob pro 
paní E. není vhodný. Nedošlo k žádnému zlepšení. Paní E. sice na označení dveří reagova-
la, když ji k nim některý z pracovníků doprovodil, ale sama svůj pokoj najít nedokázala. 
Pracovníci tedy hledali dál. Zjišťovali, kam bezpečně paní trefí a shodli se na tom, že 
trefí do pracovny personálu, ale také často využívá lavičku na chodbě a ráda si povídá 
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s ostatními. Někoho napadlo využít lavičku, jako další orientační bod pro paní E. Do-
mluvili si, že cíl zůstává stejný a postup se obohatí. Když bude paní E. hledat, pracovníci 
ji nejprve doprovodí k lavičce a pak ji nasměrují na její pokoj. S tímto postupem byli 
opět seznámeni všichni pracovníci. Vyhodnocení bylo naplánováno za 14 dní, ale došlo 
k němu spontánně už za týden, protože tento způsob podpory fungoval dobře. Paní E. 
na lavičku trefila sama a z lavičky se jí často podařilo správně trefit i do svého pokoje. 
Pracovníci tedy vyhodnotili, že cíle se podařilo téměř dosáhnout. Aby paní E. orientaci 
ještě více usnadnili, postupně posouvali důležitou lavičku blíž ke dveřím jejího pokoje. 
Cesta „lavička – můj pokoj“ se osvědčila a paní E. byla dlouhou dobu při hledání svého 
pokoje téměř nezávislá na pomoci druhých. Dokud paní E. lavičku potřebovala, všichni 
pracovníci museli respektovat, že se s ní nesmí nikam hýbat.

Zpracoval: kolektiv pracovníků.

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o.

Paní M. do našeho zařízení nastoupila již jako vdova. Má dva syny. S jedním synem je paní 
M. v kontaktu, jezdí za ní na návštěvy. Důvodem pro podání žádosti do domova seniorů 
bylo to, že potřebovala průběžnou pomoc při každodenních činnostech a stabilní, bez-
pečné prostředí. Před zahájením poskytování služeb v našem zařízení byla paní M. často 
hospitalizována v psychiatrické léčebně (PL). Poslední dobou se u ní střídal pobyt doma 
s pobytem v PL, což její situaci pravděpodobně spíš zhoršovalo. Trpěla počínající demen-
cí a změny prostředí zhoršovaly projevy jejího onemocnění.  Paní M. dokázala chodit, 
ale výrazné výpadky paměti měly vliv na její schopnosti v oblasti péče o sebe a nemohla 
zůstat sama doma, protože se o sebe nedokázala postarat.

V roce 2003 jsme paní M. přijali do našeho domova, na oddělení, kde žili soběstačnější 
uživatelé. Všichni byli schopni se samostatně pohybovat. Vlivem postupující nemoci se 
nároky na rozsah každodenní péče o paní M. stupňovaly.  Začali jsme zvažovat, že paní 
M. a její rodině nabídneme služby na oddělení pro uživatele s Alzheimerovou demencí, 
které bylo personálně zajištěno více pracovníky, kteří byli proškoleni pro péči o uživa-
tele s demencí.  Přes počáteční nerozhodnost syna se nám podařilo, po několika rozho-
vorech, mu vysvětlit, jakou péči můžeme nabídnout matce zde a jakou na navrhovaném 
oddělení. Dosáhli jsme toho, že syn souhlasil a paní M. nevyjadřovala nesouhlas.
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Přechod paní M. do nového prostředí

Aby nešla do neznámého prostředí, domluvili jsme se s kolegyněmi a paní M. jsme na 
nové prostředí a nové tváře zvykali. Před přestěhováním trávila několik dní vždy pár ho-
din na novém oddělení a s kolegyněmi jsme si každý den předávali informace o tom, jak 
se projevuje, co se jí líbí, co ne, jak navazuje kontakty. Zdálo se, že na „novém“ oddělení 
je paní M. spokojená. Byla klidná. Na pracovníky i ostatní uživatele reagovala dobře. Na-
vazovala kontakty s druhými. Kromě informací jsme si předávali zkušenosti se spolupra-
cí. Např. co paní M. zneklidňuje, co ji uklidňuje, čeho je třeba se při spolupráci vyvarovat. 
(V  té době ještě nebylo zavedeno individuální plánování ani role klíčového pracovníka. 
Dnes by předávání informací měl na starosti právě klíčový pracovník a většina osvědče-
ných postupů by byla zaznamenána i v dokumentaci uživatelky.) Po této adaptační době 
se paní M. přestěhovala a žila klidně s potřebnou pomocí pracovníků.

Změna zdravotního stavu

Za nějaký čas se zhoršil zdravotní stav paní M. natolik, že byla opakovaně nutná hospi-
talizace. Po poslední hospitalizaci se stav paní M. výrazně zhoršil. Bylo potřeba změnit 
způsob i cíl spolupráce a individuální plán péče přizpůsobit aktuálním potřebám paní M. 
Svoje potřeby již nedokázala vyjadřovat slovy. Pracovníci museli využívat jiných zdrojů 
a zejména pečlivého pozorování pro nastavení individuálního plánu v každodenní péči.
Pozorováním jsme zjistili, že má ráda „teplo“ jak v podobě teplé místnosti, koupele, tak 
i při zabalení do teplé deky, kdy se cítí bezpečně a spokojeně. Tuto skutečnost jsme tedy 
zohlednili při poskytování péče.

Pomoc se stravováním

Vypozorovali jsme, že paní M. má problém s polykáním tuhé stravy a hrozí i nebezpečí 
vdechnutí. Z dřívějška jsme věděli, že má ráda sladké pečivo, měkké ovoce, marmelády, 
čokolády a kaše. Stravu jsme jí tedy začali upravovat podle jejích potřeb a podařilo se, 
že jí dobře a zvlášť na sladkém jídle si pochutná.

Vypozorovali jsme, že se nezvládne napít, když má plnou skleničku, ale při nalití nápoje 
do poloviny skleničky její obsah bez problémů sama vypije. Nejraději pije vlahé či spíše 
studené pití – ochucené minerální vody. Dodržujeme tento postup a paní M. je stále 
schopna se sama napít, kdykoli potřebuje.
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Chůze

Po návratu z hospitalizace jsme se nejdříve zaměřili na zhojení proleženin a dále jsme 
se chtěli pokusit obnovit, alespoň částečně, schopnost chůze. Ve spolupráci s lékařem 
a zvýšenou péčí našich zdravotních sester se podařilo proleženiny zhojit.

Přišel čas na rehabilitaci. Všichni pracovníci dostali instrukce, jak s paní M. cvičit a postupně na-
cvičovat chůzi. Paní M. spolupracovala. Bylo vidět, že chodit chce. Nacvičovali jsme denně a pro 
spolupráci se nám podařilo namotivovat i syna, který v době své návštěvy s maminkou také 
chůzi trénoval podle našich instrukcí. Postupně se nám společně podařilo alespoň částečně 
obnovit schopnost chůze.  Nyní je paní M. schopna se pohybovat s pomocí druhé osoby.

Paní M. nedává najevo své emoce a žije ve svém světě. Tím je nekonfliktní, samotářská. 
Velice těžce nese jakékoliv změny.

Pozorováním zaměstnanci zjistili, že jí vyhovuje pravidelnost a prospívá jí jednotný postup 
všech pracovníků při péči. Má ráda klid, komunikaci tichým hlasem a miluje zabalení do její 
vlastní deky po koupeli. Bydlí na dvoulůžkovém pokoji. Pokud jde spát jako první, nemá pro-
blémy s usínáním ani potřebu užívat medikamenty na spaní. Pokud uléhá ke spánku jako dru-
há, je neklidná, nervózní a nesvá. Vyhovuje ji koncept bazální stimulace, ale má ráda jen určité 
pomůcky. Pečlivým pozorováním, zkoušením, ověřováním a přizpůsobováním způsobu posky-
tování každodenní pomoci aktuálním potřebám paní M. se podařilo, že žije klidně a sama ještě 
dokáže využívat některých svých schopností a dovedností. Vídá se se synem, který ji potěší 
sladkostmi, které má ráda, užívá si své teploučké deky po koupeli a občas nás „odmění“ svým 
spokojeným úsměvem osmdesátidevítileté paní, který jakoby říkal „tak je to v pořádku.“

Zpracoval: kolektiv pracovníků 

Kasuistiky odborně redigoval a sestavil tým: Bc. Ilona Holková; Ing. Jana Pokorná; PhDr. Ja-
roslava Sýkorová; Ing. Milena Tomášková, DiS.
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Ambulantní služba = služba poskytovaná v prostorách organizace, kam uživatel služ-
by dochází.

Autismus = vývojové postižení projevující se specifickými vzorci chování a narušenými 
komunikačními schopnostmi, které se objevují před třetím rokem věku. Pomocí časné 
intenzivní terapie lze u některých autistických dětí zlepšit jejich sociální schopnosti do 
té míry, že se mohou plně účastnit běžné školní docházky.

Bazální stimulace = metoda, která umožní osobám znovu vnímat a cítit své tělo, 
naučí je komunikovat s okolím beze slov,  pomůže jim při orientaci v prostoru a čase. 
Bazální proto, že stimuluje základní lidské smysly.

Byty zvláštního určení = byty v majetku obce, města určené pro osoby se zdravot-
ním znevýhodněním či seniory, dříve domy s pečovatelskou službou.

Canisterapie = terapie, která využívá při realizaci terapie psa.

Cílová skupina = konkrétní popis nepříznivé situace osob, kterým je služba určena.

Dobrovolník = vyškolený pracovník služby, který vykonává sjednané činnosti u po-
skytovatele na základě smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti. Za tuto činnost není 
finančně odměňován.

Domov důchodců = dříve užívané označení pro domovy pro seniory.

Fakultativní služby = tzv. doprovodné služby, které organizace poskytuje, ale tyto 
typy činností nejsou přímo definované zákonem.

Individuální plán = plán průběhu poskytování sociálních služeb pro jednoho kon-
krétního uživatele, pojmenovává kroky, vedoucí k tomu, čeho chce uživatel dosáhnout 
s pomocí sociální služby.
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Interní audit = kontrola zavedených postupů, kterou provádějí vlastní pracovníci organizace.

Imobilní = člověk má omezený pohyb vlastními silami z místa na místo.

Klíčový pracovník = pracovník, který s uživatelem služby vyjednává individuální plán, 
zná potřeby uživatele služby.

Kapacita služby = počet lůžek v domovech, nebo počet uživatelů, kterým může být 
služba poskytována ve stejném čase.

Klient, uživatel služby = osoba, které je poskytovaná sociální služba.

Metodika = písemně zpracovaný pracovní postup pro metody práce a jednotlivé čin-
nosti při poskytování sociální služby.

Nepříznivá sociální situace = oslabení nebo ztráta schopnosti řešit vzniklou situ-
aci tak, aby toto řešení podporovalo způsob života srovnatelný s životem vrstevníků 
(důvodem je: věk, zdravotní stav, krizová sociální situace, životní návyky a způsob života 
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv 
a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo jiné závažné důvody).

Pracovník v sociálních službách = pracovník poskytující sociální služby uživatelům.

Snoezelend = specielně vybavená místnost pomůckami s různými kvalitami povrchů 
(např. jemné, drsné, hebké), s možností barevných světelných efektů a hudbou sloužící 
např. jako nabídka různých podnětů k rozvíjení psychomotorických funkcí uživatele, ale 
také k relaxaci.

Sociální pracovník = pracovník poskytovatele, který především jedná se zájemci 
o službu, provádí šetření jejich sociální situace, pomáhá vyřizovat záležitosti uživatelů 
na úřadech apod.

Transformace = je proces přeměny stávajících domovů pro osoby se zdravotním posti-
žením v zařízení s malou kapacitou (domácnost se šesti uživateli a v jednom domě max. 
dvě domácnosti), umístěných v běžné zástavbě (dostupnost veřejných služeb a běžných 
zdrojů) a podporující sociální začleňování, běžný způsob života (střídání denního rytmu).

Základní sociální poradenství = poskytuje osobám potřebné informace přispívající 
k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
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Dětské centrum Semily, Na Olešce 433, Podmoklice, Semily, 481 625 418, centrum.
sm@tiscali.cz.

Dolmen, o.p.s., Agentura pro chráněné bydlení, Lužická 920/7, Liberec, 
485 107 063, dolmen@dolmen-liberec.cz.

Domov a Centrum aktivity, Mánesova 494, Hodkovice nad Mohelkou, 482 725 299, 
domovacentrum@volny.cz.

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 238, 
482 411 811, dd.reditel@volbny.cz.

Domov důchodců Velké Hamry, Velké Hamry 600, 483 368 711, ddvhamry@volny.cz.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o., Mařenice 204, 
487 874 691, domov.marenice@tislcali.cz.

Domov seniorů Liberec-Františkov, Domažlická 880/8, Liberec III-Jeřáb, 482 362 111, 
ddfrantiskov@ddfrantiskov.cz.

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, U Sila 321, Liberec 30, PSČ 463 11, 
482 750 799, info@domovprosenioryvratislavice.cz.

Fokus Liberec, o. s., Nezvalova 662/18, Liberec XV-Starý Harcov, 485 163 440, fokus-
-rehabilitace@volny.cz.

Jedličkův ústav, p. o., Lužická 920/7, Liberec I-Staré město, 485 218 136, info@ju-lbc.cz.

Město Jilemnice, Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice, 481 543 137, pecovak@razdva.cz.
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Město Lomnice nad Popelkou, Obránců míru 1188, Lomnice nad Popelkou,  
481 671 962, ps.lomnice@seznam.cz.

Občanské sdružení D.R.A.K, Oblačná 450/1, Liberec V-Kristiánov, 485 102 668, 
info@sdruzenidrak.org.
Oblastní charita Liberec, Domov spokojeného stáří – Domov sv. Vavřince, 
Školní 124, Chrastava, 485 143 354, domovvavrinec@volny.cz.

Sociální služby města Nový Bor,  p. o., B. Egermanna  950, Nový Bor 487 712 386,  
dnerad@novy-bor.cz.

Sociální služby Semily, Bavlnářská 523, Podmoklice, Semily, 481 621 811, simon@
ddsemily.cz.

Středisko rané péče Liberec, Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, 485109564,  libe-
rec@ranapece.cz.
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