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Kapitola 1

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K REHABILITACI

Psychosociální rehabilitace zahrnuje mnoho aspektů. Úvodní kapitolu zahájíme stručným
historickým přehledem, po kterém nabídneme přehled rehabilitačních konceptů a směrů.
Dále vysvětlíme charakteristiky integrovaného rehabilitačního modelu.
Náš přístup je založen na zásadě, že rehabilitace by měla být dostupná všem lidem
s psychosociální nedostatečností, aby jim pomáhala zlepšit kvalitu života.

1.1

Stručná historie

Můžete si myslet, že rehabilitace byla importována ze Spojeného království (Anglie) a
Spojených států. Ve skutečnosti to však byl holandský doktor Querido, který položil první
základy sociálně psychiatrického systému se silným důrazem na rehabilitaci. V třicátých
letech Querido založil první mobilní tým péče o duševní zdraví v Amsterodamu (Heerma van
Voss, 1991). Tým se později stal sociálně-psychiatrickým servisem, předchůdcem RIAGGu,
celonárodní sítě veřejně financovaných ambulancí péče o duševní zdraví. Asi 70 let po
Queridově iniciativě jeho myšlenky o mobilních týmech a sociálně-psychiatrická domácí péči
znovu vyvolávají mnoho profesionálního zájmu.
Ve větším, globálním měřítku, se rehabilitace do druhé světové války a v prvním poválečném
období neprosadila. Lékaři ve Spojených státech a Anglii si však v této době začali
uvědomovat, že úsilí o snížení pacientova dočasného, nebo trvalého omezení si zaslouží
stejně pozornosti jako medikamentózní, kurativní léčba. Vývoj psychiatrické rehabilitace a
pracovní rehabilitace pro lidi s kombinací fyzických a duševních potíží následoval
bezprostředně za somatickou rehabilitací.
Základním cílem rehabilitace v této první etapě byl návrat do zaměstnání.
Během války byl velký nedostatek pracovních sil. S mladými muži bojujícími na frontě a
válečným průmyslem běžícím naplno, byla každá pomocná ruka vítaná.
Děti a postižení mohli také pomoci, pokud se provedly některé úpravy na pracovištích. Po
válce, když se vojáci vrátili zpět domů, cítila společnost morální závazek vůči těm, kdo byli
zraněni během války, ať fyzicky, nebo duševně. Tito muži měli právo vést normální život, což
v některých případech znamenalo zajistit jim práci v adaptovaných podmínkách.
Tyto historické události podnítily přesun těžiště od primárně medicínského léčení k sociální
léčbě. Po ukončení léčby zahájili pacienti proces obnovy dovedností a pracovní rehabilitaci.
Počet chráněných pracovních míst ve výrobních dílnách v nemocnicích rostl exponenciálně.
V této době také došlo k významným zlepšením v prostředí terapeutických zařízení. Maxwell
Jones představil koncept terapeutické komunity (Jones, 1952). Ačkoliv jeho návrhy byly
původně určeny pro oddělení nemocnic, připustil také, že mohou být užitečné při vytváření
příležitostí podporujících reintegraci do komunity (Jones, 1952). Přesto rozhodný posun k
reintegraci lidí s vážným onemocněním nenastal až do rozmachu protiinstituciálního hnutí v
sedmdesátých letech.
Přestože hlavním důvodem k propouštění lidí z nemocniční péče v tomto období byly faktory
ekonomické, byly ospravedlňovány ideologickými argumenty. Omezování či uzavírání
nemocnic bylo mj. důsledkem Laingova antipsychiatrického hnutí a hnutí za demokratizaci
psychiatrie, vedeným Bassagliou. Hlavní tezí těchto hnutí bylo, že chronické poruchy jako
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takové neexistují, ale že jsou udržovány institucionální subkulturou. Důsledkem těchto
názorů byla i jen malá snaha zřizovat alternativní zařízení pro čerstvě propuštěné pacienty.
Zanedlouho se však ukázalo, že velká skupina těchto ex-pacientů, kteří nebyli schopni se o
sebe postarat, se stala oběťmi nového konceptu. Pod tzv. nemocničním syndromem očividně
zůstaly skryty základní poruchy a onemocnění, které přetrvávaly bez ohledu na prostředí,
kde se daný jednotlivec nacházel. Toto zjištění sehrálo rozhodující roli při rozmachu
rehabilitačního hnutí v osmdesátých letech.
Rehabilitace v osmdesátých letech byla původně zaměřená na vývoj alternativních forem
péče, především kompenzovat důsledky nedostatečností a omezení. V čele tohoto směru
byli představitelé komunitní psychiatrie (Bennett, 1978) a sociálních věd (například Caplan,
1974). Bennett, psychiatr z Anglie a ostatní, kteří přijali jeho pohled, byli částečně inspirováni
Queridem, který praktikoval komunální psychiatrii v třicátých letech. Problémy, které Querido
rozpoznal jako hlavní při procesu rehabilitace - klientovy ekonomické a sociální problémy,
nezaměstnanost, neplacení nájemného a vystěhování - se znovu staly v sociální psychiatrii
předmětem pozornosti. To přímo souviselo s obnoveným zájmem profesionálů o sociální
postavení lidí s chronickou psychiatrickou nedostatečností. A tak práce dřívější generace
psychiatrických sester, které provozovaly domácí péči, je dnes převzata novou generací
pečovatelů. Pouze titul jejich profese se změnil: sociálně psychiatrická péče, kombinovaná s
jinými disciplínami je dnes poskytována case managery, intervenčními rehabilitačními
pracovníky, nebo koordinátory péče.
V osmdesátých letech kliničtí psychiatři také znovu objevili velkou nezmapovanou oblast
chronických poruch a nedostatečností. Výzkum se začal zabývat biologickými příčinami
schizofrenie a depresí se závěrem, že základní projevy duševních poruch mohou být zpětně
detekovány v abnormních procesech v mozku, které ve spojení s dalšími vlivy významně
zvyšují dispozici jedince k duševnímu onemocnění. Přílišné napětí a stres mohou vyústit
v psychózu či depresi. Tento předpoklad stojí u základů v současné době populárního
modelu stresové zranitelnosti, který přináší souvislý přehled různých, vzájemně se
ovlivňujících komponent psychosociální zranitelnosti. (Tím se budeme zabývat rozsáhleji v
kapitole 5).

1.2

Rehabilitační přístup: bohatství rozmanitosti

Termín psychosociální rehabilitace vystihuje mnoho různých pohledů a metod, které mají za
úkol zlepšení života psychosociálně zranitelných lidí a přispět k jejich většímu zapojení do
společnosti. Existují specifické rehabilitační programy pro různé skupiny v populaci: pro lidi s
psychickou nebo mentální nedostatečností, pro lidi s traumaty, pro bezdomovce, pro lidi s
chronickými poruchami i pro lidi s kriminální minulostí. Psychiatrická rehabilitace se
speciálně zabývá chronickými psychiatrickými pacienty. Tzn. lidmi s dlouhotrvající nebo
trvalou psychosociální dysfunkcí s původem v duševní nemoci. Rehabilitace je významnou
komponentou celku péče a sociálních služeb; není však výlučně pro péči o (duševní) zdraví.
Péče o duševní zdraví je však hlavním rámcem této knihy, zvláště oblast psychiatrické
rehabilitace. V mezinárodním pojetí je tento typ rehabilitace nejrozvinutější. Shepherd,
profesor rehabilitace duševního zdraví v Londýně dokonce prohlásil, že rehabilitace je a vždy
bude srdcem moderní psychiatrie (Petry & Nuy, 1997).
Vývoj rehabilitace má před sebou ještě dlouhou cestou ve zlepšování kvality péče a
integrování péče o duševní zdraví do života normální společnosti. Rehabilitační přístup je
snad přiléhavějším označením, než rehabilitační model. Slovo rehabilitační poukazuje na
mnoho různých myšlenek a konceptů, které mohou mít společné vazby jak v teorii, tak v
praxi. V závislosti na teoretickém pohledu proto když hovoříme o rehabilitaci, můžeme mít na
mysli terapii klienta a jeho rodinných příslušníků, plány péče, nebo aktivity stimulující
integraci do komunity. Jednoduchý model rehabilitace proto neexistuje.
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Neznáme dosud všechny teoretické a praktické důsledky. Mnoho otázek zůstává
nezodpovězeno a spousta práce ještě musí být vykonána ve prospěch dalšího vývoje
rehabilitace. Abychom to ještě více zkomplikovali – rehabilitaci nelze vyjádřit jednotným
způsobem. Existuje mnoho různých přístupů, z nichž mnohé jsou orientovány prakticky a
směřují k různým úrovním psychosociální rehabilitace: klientovi, jeho okolí nebo systému
(obrázek 1.1). Tyto přístupy mají stejné zásady a stejné cíle. Hlavní tezí je pracovat
v souladu s klientovými přáními a s potřebami péče. Cíle jsou: zlepšení kvality života a
naplňování sociálních rolí. Je však mnoho cest, jak těchto cílů dosáhnout. Rehabilitační
koncept zdůrazňuje mnoho dobře známých teoretických poznatků ze sociální psychiatrie,
vývojové a sociální psychologie a psychoterapie (jako je na klienta orientovaný přístup,
podporovaný humanitními psychology, epistemologickými psychology a systémovou teorií).
Moderní teorie ošetřovatelství mohou být také začleněny velice jednoduše (například Lensen
a Betsema, 1998) i metody používané sociálními pracovníky mohou být také užitečné v
rehabilitačně orientovaných aktivitách. Jak vysvětlíme později v této kapitole, všechny tyto
teorie a metody mají druhotný význam pro systém, ve kterém jsou aplikovány.
Ve srovnání s modelem, označení přístup lépe vyjadřuje i skutečnost, že rehabilitace
začlenila terapii, postoje i představy. Chápeme psychosociální rehabilitaci jako ucelený a
eklektický přístup, ve kterém je obsaženo to individuální stejně jako mezilidské. Studium a
praxe rehabilitace zahrnuje vztah jedince k jeho okolí i společnosti jako celku.

KLIENT

SPOLEČNOST

OKOLÍ

Obr. 1.1 Tři úrovně komplexního přístupu

Ve stručnosti: komplexní přístup chce postihnout všechny úrovně fungování: jedince, jeho
okolí i společnost.
Naší snahou při psaní této knihy bylo přispět k vývoji syntézy. Na úrovni jednotlivce chceme
porozumět zranitelnosti a s ní spjatým poruchám a nedostatečnostem. Ke zřetelům psychobiologickým přidáváme důležitost vnímat jedince s přihlédnutím k historickým souvislostem
jeho myšlení, pocitů, dovedností a talentu. Ve zmiňovaných dvou úrovních, klientově okolí a
společnosti, chceme najít, s jakými příležitostmi se zde naši klienti setkávají a na jaká
omezení mohou narazit. Toto zkoumání by mělo vyústit v činnost, která přispěje ke
zlepšování příležitostí a odstraňování bariér. Speciální pozornost vyžaduje péče. Péče je
velice důležitým tématem ve výzkumu rehabilitace a tvoří velkou část rehabilitačně
orientovaných aktivit.
I zde je klientův historický a sociální kontext důležitý, stejně jako jeho možnosti a limity – jeho
osobní i ty, obsažené v systému. Sám systém péče o duševní zdraví má také svá omezení
a možnosti. Omezením vlivu jednoho a aktivní podporou druhého, mohou poskytovatelé
péče nabídnou značnou podporu klientům i jejich zázemí.
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Rehabilitace není módní efektní produkt zdravotnictví, ani není novou profesionální doménou
(Wilken, 1997). Rehabilitace připomíná soutok proudů, které získávají na síle svým
spojením. Největší silou psychosociální rehabilitace je to, co ji i ohrožuje: rehabilitace
deinstitucionalizuje. Odstraňuje překážky a překračuje hranice mezi sektory a disciplínami.
Tradičně však inklinujeme k myšlení v termínech institucí a klasifikace. Jsme zvyklí
poskytovat péči v zafixovaných strukturách s oddělenými profesemi. Rozdělujeme unikátní
celost každého jedince v ovladatelné částice pro různé pečovatelské disciplíny. Velkou
zásluhou komplexního rehabilitačního přístupu je to, že přijímá klienta v jeho celistvosti s
jeho osobním a sociálním kontextem. To však žádá radikálně novou cestu v myšlení. Co činí
rehabilitaci zranitelnou je její neurčitost a nedefinovatelnost. Je to natolik široký koncept, že s
naším tradičním zvykem vidět jenom části, skoro nevíme jak naložit s celostí. Je to tak těžké
odolat potřebě roztrhat bohatý a komplexní celek na malé, ovladatelné kousky. Tomu
musíme odolat, protože jinak by to znamenalo konec rehabilitace.
Výzvou pro ty, kdo pracují v rehabilitaci je vytvořit rehabilitační přístup, který má schopnost
změnit podstatu péče a struktury sociálního systému tak, že lidé s psychosociálními
poruchami budou mít víc a lepší možnosti žít a učit se.

1.3

Definice a směry

Předtím, než budeme pokračovat dál, je důležité definovat některé důležité koncepty a
vysvětlit postavení nejdůležitějších rehabilitačních směrů. Pak budeme moci lépe popsat
komplexní přístup k rehabilitaci .
Existují dvě mezinárodně oblíbené definice rehabilitace. Podle Bennetta (1978), proces
rehabilitace pomáhá lidem s duševním postižením vytěžit co nejvíce ze schopností, které jim
zůstaly, pro to, aby takový člověk mohl dosáhnout optimální úrovně existence v co
nejnormálnějším prostředí. Anthony a kol. (1990) prohlásil, že předmětem psychiatrické
rehabilitace je zlepšit schopnosti lidí s vážnou psychiatrickou nedostatečností tak, aby mohli
žít, učit se a pracovat s úspěchem a uspokojením v prostředí podle svého výběru, při co
nejmenší profesionální intervenci.
Definice ukazují základní rozdíl mezi oběma přístupy. Bennet definuje rehabilitaci
v termínech zachovaných schopností jedince. Onemocnění je akceptováno a rehabilitace je
zaměřena k minimalizaci nevýhod. Anthony na druhé straně je více soustředěn na zlepšení
funkčnosti jedince snížením stupně jeho postižení. Jinými slovy, Anthonyho přístup
zdůrazňuje znovunabytí schopností.
Van Weeghel a Zeelen (1990) také definuje rehabilitaci v termínech funkčního zotavování:
rehabilitace je proces poskytování péče jednotlivci a ovlivnění jeho okolí se záměrem
znovunabytí nebo rozšíření klientových schopností podílet se na životě a práci v komunitě.
Van Wel (1994) na druhé straně zdůraznil, že existující schopnosti by měly být
optimalizovány: psychiatrická rehabilitace je proces, v němž přímá péče o pacienta je
kombinovaná s osobním vedením a intervencemi v pacientově prostředí, se záměrem
optimalizovat existující schopnosti v co nejnormálnějších podmínkách.
Z našeho pohledu rehabilitace slouží jako hlavní a podstatná konstrukce pro psychosociální
péči a sociální služby. Omezíme užívání termínu obnovení funkčnosti jen pro specifické
terapie a metody individuální péče, které zahrnují přímý nácvik dovedností, management
zdrojů k redukci důsledků duševních nemocí a psychiatrických poruch.
Tradičně i psychiatrické nemocnice používají termín resocializace k označení oddělení, kde
jsou pacienti připravováni k návratu do společnosti, jinými slovy, kde se učí (re-) adaptaci na
požadavky společnosti. Rehabilitace chce jít o krok dále, vlastně aktuálně pomáhá klientům
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plnit sociální role ve společnosti podle jejich nejlepších schopností. Tohoto může být
dosáhnuto prostřednictvím činností na úrovni klienta, ale i na úrovni jeho okolí a společnosti.
Komplexní rehabilitační přístup zdůrazňuje potřebu činnosti ve všech třech úrovních
(obrázek 1.1): klientově, jeho okolí a společnosti.

Klient :
„Asertivní pacient“

Klient:
„Student/žák“

Liberman

Bostonský model
USA

Klient:
„Spolupracující uživatel“
Bennett/Shepherd
UK
Obr. 1.2 : tři rehabilitační pozice
Jak můžeme porovnat různé rehabilitační přístupy? A co má rehabilitace společného s péčí a
léčbou? Dröes a Van Weeghel (1994) rozlišují tři přístupy: na problém zaměřený, vývojově
zaměřený a enviromentálně zaměřený. (obrázek 1.2)
Samozřejmě, přístup zaměřený na problém zdůrazňuje symptomy a problémy. Diagnóza
problému je stanovena na základě popisu nebo šetření aktuální situace.To by mělo být
provedeno spolu s klientem, ale je-li to nezbytné, mohou diagnózu stanovit profesionálové
sami. V přístupu zaměřeném na problém slouží k vyřešení problému plány péče a intervencí.
Klientovou rolí je role pacienta. Většina medicínských disciplín používá přístup zaměřený na
problém a většina forem léčby v medicíně je takto orientováno. Rehabilitační přístup
Libermana (1990), při kterém jsou klientům s psychotickými poruchami podávány léky,
informace (psychoedukace) a trénink dovedností, je v podstatě přístup zaměřený na
problém.
Hlavním zájmem tradičního enviromentálního přístupu je zajistit terapeutické prostředí nebo
chráněné bydlení. V rehabilitaci je přístup orientovaný na prostředí zaměřen na vytvoření
nebo udržení příjemného, funkčního, co nejpřirozenějšího životního prostředí. Životní
prostředí je jako pomůcka, která může zmírnit dopady klientovy nemoci a dodat podporu a
bezpečí. Ovšem klient může být také posilován, aby se odvážil opustit toto bezpečné
prostředí, zkusit nové aktivity a rozšíření svého obzoru. Hlavně Bennett a Shepherd (1991)
zdůrazňovali velký význam vzniku adaptovaného prostředí. V jejich přístupu je pozornost
rovnoměrně rozdělena mezi klienta/individualitu, jeho skupinu u poskytovatelů a fyzické
okolí. Osobní péče je zaměřena na interakci mezi klientem a jeho okolím v adaptovaném
prostředí. Při tomto přístupu je hlavním úkolem pomáhajících profesí péče o vytvoření
vhodného prostředí.
Vývojově zaměřený přístup se soustřeďuje na klientova přání a potřeby. Klíčovým
konceptem zde je osobnostní růst a učení. Řada psychoterapeutických proudů je na tomto
přístupu založena, i když býval považován za nevhodný pro chronicky duševně nemocné
pacienty, kteří se nezdáli schopni zformulovat osobní cíle. A v tomto přístupu musí sám klient
určit cíl a způsob jeho dosažení. Bez cíle není směr, kam namířit klientův vývoj. Anthony a
kol. (1990) by měli být oceněni za doklad toho, že se systematickou podporou je mnoho
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klientů schopno určit své vlastní vývojové cíle. V jeho metodě, která je známa jako
Bostonský model nebo individuální rehabilitační přístup, se klienti spoluúčastní na
vzdělávacím procesu.
Van Weeghel (1995) shrnul roli klienta v každém ze tří přístupu následovně:
V Libermanově přístupu je klient asertivním pacientem.
V Benettově a Shepherdově podílejícím se konzumentem služeb
V individuálním rehabilitačním přístupu Anthonyho a kol. uvědomělým studentem.

1.4

Komplexní přístup k rehabilitaci

Popisujeme psychosociální rehabilitaci jako proces, jehož činnosti směřují k tomu, aby lidem
s psychosociální nedostatečností pomohly optimalizovat jejich kvalitu života a soběstačnost,
takže mohou působit v různých, svobodně zvolených prostředích (bydlení, zaměstnání,
další) způsobem, který jim přináší osobní i sociální uspokojení.
Slovo rehabilitace má v literatuře dva významy: znovuzískání důstojnosti a obnovení
funkčnosti. Oba významy: ideologický i praktický, nás oslovují.
Máme historickou odpovědnost najít našim klientům - jako spoluobčanům - důstojné místo ve
společnosti. Se dnešními znalostmi a dostupnými prostředky jim můžeme pomoci řídit své
osudy nejlépe, jak dovedou.
Komplexní přístup k rehabilitaci je dvouvrstevný: zaměřený na klienta i jeho okolí a prostředí.
Cílem rehabilitace může být kupříkladu podpořit obnovu klientových schopností, nebo jej učit
žít s chronickou nedostatečností.. Můžeme toho dosáhnout korekcemi klientova prostředí,
sítě sociálních služeb, poskytováním sociální substituce, nebo učením klientova
okolí/prostředí, jak zacházet s klientovou poruchou a jejími projevy.
Komplexní přístup k rehabilitaci kombinuje přístup, zaměřený na problém, environmentální
přístup s přístupem vývojovým, popsanými výše. Považujeme tyto existující rehabilitační
přístupy za komplementární. Výzvou je najít jejich optimální kombinaci, odpovídající
klientově současné situaci, přitom nabízející východiska do budoucna. Model je dynamický:
péče je stále přizpůsobována klientově motivaci a možnostem při hledání nejvyššího cíle –
nejvyšší kvality života. Při tomto přístupu jsou průběžné korekce zaměřeny na sociální
fungování klienta i na sociální kontext (Shepherd, 1989). Cílem je pomoci klientovi vykonávat
běžné činnosti, zatímco se učí akceptovat relativně trvalé postižení a možnost, že třeba bude
potřebovat chráněné podmínky (Pieters a Peuskens, 1995). A protože proces obnovy
schopností je jen zřídka přímočarý (Strauss a kol., 1985), není neobvyklé, že se klient
v průběhu rehabilitace zhorší, nebo potřebuje medicínskou léčbu.
Léčení není náhradou rehabilitace, ale může být komponentou celkové péče, poskytované
klientovi v průběhu procesu rehabilitace. Pokud má klient prospěch z (krátkého, nebo i
dlouhodobějšího) léčení, mělo by být zahrnuto do rehabilitační péče. Samozřejmě i sama
léčba by měla být rehabilitačně zaměřena. V kapitole 9 popíšeme vztahy mezi léčbou a
ostatními formami péče v takzvaném modelu domén pro dlouhodobou péči. Níže popisujeme
základní složky komplexního přístupu detailněji: holistické pojetí rehabilitace, kvalitu života,
zaměřenost na osobní život, podporu procesu obnovy schopností, práci v triádě a pět pilířů
rehabilitačního procesu. Základy a východiska komplexního přístupu k rehabilitaci budou
průběžně zdůvodňovány v textu knihy.

-6-

1.5

Cíle rehabilitace: osobnost jako celek v kontextu celého jejího života

Psychosociální rehabilitace působí v několika úrovních: klient, jeho prostředí a společnost.
Těžiště péče s průběžně přemísťuje mezi těmito třemi úrovněmi. Chceme asistovat klientovi
k naplnění těch sociálních rolí, které sám preferuje, což znamená, že často musíme působit
v několika prostředích, nebo oblastech současně. Rozvoj osobnosti je možný ve čtyřech
oblastech života (životních doménách):
- životní doména bydlení
- životní doména práce
- životní doména učení se
- životní doména volného času
Každá doména života v sobě zahrnuje interaktivní sociální aktivity a aktivity individua.
Náš pocit spokojenosti je podmíněn plněním každodenních činností ve čtyřech podstatných
aspektech života. Nazýváme je osobními doménami. Jsou to:
- osobní doména osobní péče
- osobní doména zdraví
- osobní doména účelu a smyslu
- osobní doména sociálních vztahů
Tyto domény jsou univerzální a použitelné na kohokoli. Mnoho klientů s duševní poruchou
projevují funkční nedostatečnost v naplňování jedné, nebo více životních i osobních domén.
Analýza těchto domén může odhalit klientova přání a potřeby.
Osobní péče je definována Oremovou (1992) jako záměrné chování jedince, které slouží
k udržení každodenního života, zdraví, osobnostního růstu a pocitu uspokojení. Úroveň
osobní péče je podmíněna schopností či neschopností jedince uspokojovat základní potřeby.
Definice Oremové zahrnuje ještě chování, vedoucí ke zlepšení zdraví, což jsme identifikovali
jako samostatnou doménu. Psychické aspekty zdraví, jako kupříkladu vytrvalost v udržení
duševní rovnováhy, představují často pro lidi duševně nemocné velké obtíže. Přítomnost
účelu a smyslu je nezbytná, což dosud mnoho pracovníků z řad pomáhajících profesí
ignoruje. Bezúčelný život nestojí za to žít. Interakce s jinými lidmi jsou důležité i pro to, když
životu vkládáme účel a smysl a jsou také rozhodující pro zdraví a rozvoj osobnosti.

Životní domény

Osobní domény

Bydlení

Osobní péče

Práce

Zdraví

Učení se

Účel a smysl

Volný čas/rekreace

Sociální vztahy

Obr. 1.3 Životní a osobní domény
Na poli rehabilitace náš zájem sahá až ke společnosti jako celku, k běžným sociálním a
kulturním normám, hodnotám, rolím a zákonům. Sociální systém často našin klientům klade
překážky, či omezení: předsudky, mýty a stigmata („jednou blázen, už vždycky blázen“,
„psychiatrický pacient nemůže pracovat“, atd.), technologie (nutnost zapamatovat si PIN
apod.), finanční závazky (zdravotí pojištění aj.) a úředního šimla (jednání s mnoha různými
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úřady, papírování, komplikované procedury). Rehabilitační přístup zahrnuje činnosti
omezující vliv těchto bariér a naopak zvyšující příležitosti klientů zapojovat se do
společenského života.
Komplexní přístup k psychosociální rehabilitaci je směřován k úrovni jedince (triáda: klient –
rodina – pracovník), střední úrovni jeho prostředí (prostředí kde žije, pracuje, prostředí
služeb, kde je mu poskytována péče) a makroúrovni systému (politika vlády, struktura služeb
péče o duševní zdraví).

1.6

Rehabilitace je zacílena na kvalitu života

V posledních letech získává termín kvality života na významu. Rehabilitace je zaměřena na
zvýšení kvality života osob se závažnými duševními nedostatečnostmi. Ale co je přesně
myšleno kvalitou života? Názory v literatuře se různí (Boevink a kol., 1995a/b). Je často
definována v termínech podmínek každodenního života, které se zdají vytvářet kvalitu života.
Tudíž mzda, práce, zdraví, sociální vztahy, bezpečné životní prostředí jsou obecně
považovány za humánní, vážené a uspokojující podmínky pro život. Kvalita života může být
rovněž definována z pohledu, jak lze konkrétní životní podmínky jedince poměřit s obecnými
sociálními standardy. V tomto případě může být kvalita života měřena ekonomickými a
sociálními indikátory. Na druhé straně spektra je fenomenologické uchopení tématu kvality
života, které zdůrazňuje subjektivní rozměry jako pocit blaha, uspokojení a štěstí. Boevink a
kol. doporučovali kombinovat oba rozdílné pohledy při uplatňování termínu kvalita života
v oblasti péče o zdraví. Takže osobní zkušenost jednotlivce s kvalitou života je stejně
důležitá jako objektivní posouzení jeho životních podmínek. Jakkoli je to vždy jedinečné,
individuální vnímání životních podmínek, které ovlivní jednotlivcovo zhodnocení, zdali jde o
hodnotný život.
Lehman (1983) popsal kvalitu života jako „pocit blaha, pohody a uspokojení, zakoušený lidmi
v průběhu každodenního života“. Je zřejmé, že kvalita života má dvě stránky: objektivní a
subjektivní. Komplexní přístup k rehabilitaci se obrací k oběma. Přání a potřeby jsou
formulovány na základě osobního vyhodnocení klientovy kvality života. V partnerství klient –
profesionál jsou potom tato přání a potřeby poměřovány s objektivním šetřením jednotlivých
komponent kvality života, např. v různých situacích klientova života, či každodenním
stereotypu. Záležitosti jako finanční problémy, nedostatečnost sociální sítě, nebo chaotická
domácnost mohou být jednoduše a přitom poctivě hodnoceny objektivně i v případě, kdy
klient neobjasní svá přání a potřeby zřetelně. V takovém případě může profesionál vyjít
z výsledků objektivního šetření kvality s klientem a postoupit dále. A pokud jsou indicie, že je
v sázce klientova kvalita života, může být na místě větší intervence péče.
Komplexní přístup k rehabilitaci zahrnuje i další koncepty kvality života. Zatímco 'kvalita
života' je především individuální záležitost, 'kvalita prostředí' zahrnuje svět, ve kterém
jednotlivec žije. V tomto měřítku můžeme rozlišovat kvalitu sociálního prostředí (bydlení,
práce a ostatní domény života) a kvalitu sociální sítě. Ekonomický, politický a kulturní kontext
může být také chápán jako domény kvality v širším smyslu.
Baker a Intagliata (1982) předpokládali, že vnímání kvality závisí na jednotlivcově vnímání
prostředí ve spojení se stavem jeho zdraví, stejně jako jeho vzorci chování. Klientovo fyzické
i duševní zdraví částečně ovlivňuje jeho vnímání okolního světa a tím ovlivňuje jeho přání a
potřeby. Životní styl a postoje jsou také důležité. Chování, konečně, je jedincovou reakcí na
okolí, stejně jako adaptací na konkrétní situace, anebo vyhýbání se situacím, které mu byly
v minulosti nepříjemné. Lidé také mají přirozený sklon upevňovat svou kontrolu nad okolím,
například rozvojem svých schopností, aby jej mohli ovlivňovat ku svému prospěchu.
Koncept kvality života je jedním ze základních principů komplexního přístupu k rehabilitaci,
ale také systematické rehabilitace (srovnej Sartorius, 1992; Strauss, 1996).
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Přání a potřeby jsou definovány klientem spolu s jeho rodinou. Následuje šetření kvality
klientova současného, nebo žádaného sociálního prostředí a sociální sítě. Všechny tyto
informace mohou vyústit v představu optimální 'kvality péče'.

1.7

Rehabilitace je třídimenzionální proces

Rehabilitace není činnost „zapnout/vypnout“, ale dynamický, kontinuální proces. Tento
proces působí ve třech dimenzích: vztahy, činnost a čas. Dimenze vztahů vypovídá o
klientových vztazích s jeho prostředím: pečující profesionálové, rodina a další lidé v jeho
sociální síti. Z pohledu profesionála jsou dobré vztahy s klientem podmínkou pro rozvoj
činnosti v druhé dimenzi. Sociální interakce i konkrétní činnost se odehrávají v dimenzi času.
V komplexním přístupu k rehabilitaci se musíme pokusit porozumět klientovi v jeho časových
perspektivách, tj. ve světle jeho osobní historie. Minulost je vkladem do dnešního úsilí
podpořit klienta a asistovat mu při nacházení perspektivy do budoucna.

dimenze vztahů
dimenze činnosti
dimenze času
Obr. 1.4 Tři dimenze komplexního přístupu
Cílem tohoto trojdimenzionálního procesu je pomoci klientovi dosáhnout co nejvyšší míry
nezávislosti pro sebe a ve vztahu k ostatním. K tomu klient potřebuje schopnost udržovat
přiměřenou duševní rovnováhu a schopnost se o sebe postarat, za druhé optimalizovat
osobní i sociální způsobilost. Sociální způsobilost má co dělat se vztahy v životních
doménách, jako je bydlení, nebo práce. Měli bychom věnovat pozornost tomu, do jaké míry
si klient uvědomuje svá omezení. Je důležité znát klientovu anamnézu, kde mohou být
traumatizující zážitky (jednání jednotlivců, reakce ze strany okolí, nebo předešlých služeb).
Často tento proces zahrnuje i potřebu věnovat se tématům, souvisejícím se ztrátou:
zármutek nad vším zlým, co klienta dosud potkalo, smiřování se s omezeními, vyplývajícími
z poruchy i skutečnost, že jeho reálné perspektivy se liší od dřívějších snů a nadějí.
Důležitou charakteristikou rehabilitace je její zdlouhavost. To se často dostává do rozporu
s tempem dnešní společnosti. Může se pak stát, že pečující pracovníci jsou příliš zaměřeni
na dosažení rychlých a efektních výsledků, které však nejsou předmětem rehabilitace.
Švýcarský sociální psychiatr Ciompi jednou poznamenal že „pomalé je důležitější, než
rychlé“ (Ciompi a Dauwalder, 1990). Profesionálové musí objevit hodnotu pomalého tempa.
Dlouhodobé studie, zabývající se lidmi se schizofrenií ukazují, že v perspektivě jejich životů
se s vytýčenými cíly začali vypořádávat úspěšněji, pokud byli schopni lépe kontrolovat
duševní rovnováhu. Ve stáří se ¼ vzorku nedala odlišit od zdravé stejně staré populace
(Strauss, 1989). Petry (1993) proto vyvozuje, že v rehabilitaci nehraje čas žádnou roli.
Opravdu můžeme klientovi porozumět a pomoci mu, jen pokud pracovníci pomáhajících
profesí stráví dostatek času poznáváním klienta v kontextu jeho životních osudů. Petry také
tvrdí, že každá nemoc či porucha má svůj vlastní smysl, který může být zpětně detekován až
k první psychotické epizodě, která se mohla přihodit před dvaceti či třiceti lety. Psychóza
může být i pokusem o záchranu jedince – projevem sebeobrany – a může být opakovaně
vyvolávána okolnostmi, které rezonují celým klientovým životem.
Petry: „Byli jsme schopni pochopit biografickou podmíněnost psychóz u téměř všech našich
chronických psychiatrických pacientů prostřednictvím 'historické retrospekce', při které
pacient spolu s terapeutem rekonstruovali historii onemocnění a pacientova života“.
Tyto poznatky mohou být ještě významnější, má-li klient zkušenosti s relapsem.
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1.8

Osobní život klienta – centrum procesu

Jednou z klíčových zásad pojetí rehabilitace je, že vše se točí okolo klientova osobního
života: jeho minulosti, současnosti, jeho času, prostoru a budoucnosti (Petry, 1989; Petry a
Nuy, 1997). Rehabilitace by měla probíhat v souladu s klientovými přáními, schopnostmi a
omezeními i jeho psychosociální zranitelností. Pokud je klient doopravdy středem procesu,
znamená to, že proces je založen na klientových hodnotách – což nesouvisí s našimi
definicemi kvality života, ale s tím, co považuje za kvalitu klient. Kvalita života je úzce spjata
s jedincovým chápáním smysluplnosti života. Pokud v klientově životě dominuje nemoc,
kvalita života může být významně limitována, neboť je neschopen uspokojovat některé ze
svých základních potřeb, nebo naplňovat zamýšlené sociální role.
Medikamentózní léčba psychóz nebo vážných depresí je často nezbytností pro komunikaci
mezi klientem a jeho okolím a v širším slova smyslu i pro rozvoj jeho vnímání kvality života.
Dynamické prostředí by mělo být otevřeno smysluplnému vztahu s klientem. Pokud je
například v interakci s okolím příliš akcentována péče, klient může mít velké pochyby o svém
potenciálu. Má-li klient velmi omezený, anebo žádný přístup k penězům, je účinně vyřazen
z podílení se na těch společenských aktivitách, za které je třeba platit, ani nemůže šetřit na
to, aby si zařídil obydlí podle svých představ.
V zásadě by klient měl mít možnost zvolit, kde chce žít, pracovat, učit se a trávit volný čas.
Ovšem klientova omezení a nedostatečnost mohou toto rozhodování činit obtížným nebo
dokonce nemožným rozhodnout se nezávisle. V procesu rehabilitace se může klient naučit
realistické volbě.

1.9

Rehabilitace podporuje procesy zotavení

Co to je: zotavení?
Jedním z plánů rehabilitace je podpora klientova snažení v procesu zotavování se. V tomto
smyslu by role rehabilitace (chápeme-li ji důsledně jako součást péče) v klientově životě
neměla být zveličována. A protože rehabilitační přístup je dosud relativně nový, víme jen
málo o dlouhodobém efektu rehabilitačních intervencí. Longitudinální studie, které sledovaly
osoby s dlouhodobými psychiatrickými problémy dvacet a více let (např. Harding a kol.,
1987), ukazují, že více než polovina osob dosáhla částečného, nebo úplného zotavení. U
některých jedinců se projevovaly skutečně vážné projevy nemoci, zatímco u jiných nebyly
téměř žádné projevy zachyceny. Mnoho klientů žijí sociálně integrovaným životem a dokonce
pracují. Obvykle proces zotavování nezačne, dokud neproběhne několik bouřlivých let vážné
duševní nemoci, včetně vícenásobných hospitalizací na psychiatrii. Jak celý proces funguje,
nejsme dosud schopni uspokojivě porozumět. Pro nás je snad nejdůležitější, že pracovníci
služeb, poskytujících rehabilitační péči, musí pracovat ve shodě s klientovou perspektivou
vývoje.
Někdo používá termín proces zotavení, zatímco jiní zmiňují proces učení se, nebo růstu.
Slovo zotavení (recovery) má mnoho významů; může znamenat získat zpět, zachránit,
rekultivovat, osvobodit. Patricia Deegan (1993) vydává svědectví o svém procesu zotavování
se: „Je pro mne velice důležité říci: ano, mám nedostatečnost, ale to ze mne ještě nedělá
člověka postiženého. Naučila jsem se, že lze žít hodnotný a zdravý život navzdory svému
omezení. Lidé si často myslí, že tyto dvě věci nejdou dohromady, ale mýlí se. I se svou
psychiatrickou nedostatečností vedu plný a zdravý život. Zdařilo se mi to proto, že stále
pracuji na svém zotavování. A věřím, že se zotavím. (…) Jedna z věcí, které jsem se musela
naučit byla, že zotavení se není to samé, jako být vyléčena. Dnes, poté, co jsem žila se
svou nemocí 21 let, je pryč. Nepředpokládám, že bych byla provždy vyléčena, ale zotavuji
se. Zotavování se je proces, ne konec, anebo cíl. Zotavování se je postoj, cesta jak prožít
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své dny a chopit se výzev, na které narazím při své cestě. (…) S vědomím toho, co nesmím,
mohu vidět nespočet možností, které jsou mi stále otevřeny.“ Deegan také míní, že zotavení
je cosi, co mají vykonat sami lidé s nedostatečností pro sebe, zatímco rehabilitace je něco,
čím mohou podpořit proces zotavování profesionálové (Deegan, 1988).
Práce na zotavování se
Van Weeghel (1995) napsal zajímavou doktorskou práci o pracovní rehabilitaci. Holandský
název práce, Herstelwerkzaamheden, znamená „opravování“. Pracovní rehabilitace může
být důležitá v procesu návratu k práci a obnově pracovního procesu. Ale psychiatrie sama
může také leccos „opravit“: vztah ke klientovým potřebám by měl být napraven tak, aby se
klient mohl spolehnout na podporu, kterou potřebuje. Zotavování se v tomto kontextu
znamená „obnovu (sou) citu“ v sektoru péče. Ale zotavování se může vztahovat i
k zotavování dovedností a obnově sociálních rolí. Za předpokladu, že zotavování se je
vedeno klientovou osobní snahou, kterou můžeme rehabilitací podpořit, měli bychom si být
více vědomi, ve které fázi se klient nachází, kdykoli s ním pracujeme. A také bychom měli
věnovat dostatečnou pozornost subjektivním faktorům, které hrají tak určující úlohu v tomto
procesu.
Fáze procesu zotavování
Lidé se závažnou duševní nedostatečností procházejí stejným procesem zotavování jako
lidé s jiným vážným postižením. Sám proces může být zhruba rozdělen do tří fází:
stabilizace, reorientace a reintegrace.
Vážné duševní nemoci jsou doprovázeny ztrátou kontroly a dezintegrací. Život dotyčného se
rozpadá. Všechny sociální role se hroutí, zůstává jen role pacienta. Veškerá pozornost je
zaměřena na boj s nemocí a klient je odevzdán do péče lékařů. Při hospitalizaci, pokud je
třeba, se klient ocitá v cizím prostředí, které žije vlastními regulativy a postupy. To vše může
vyústit ve zmatenost až psychický šok. Bury (1982) nazývá takový souhrn okolností akutní
životní havárií. Přijetí léčby může být obtížné i proto, že vyžaduje určitou míru podrobení se,
která může jen posílit pocit ztráty kontroly.
Jak postupuje léčba, klientovy podmínky v rámci biologické léčby se stabilizují, skutečné i
možné důsledky nemoci se postupně objasňují a nastupuje reorientace. A tehdy přichází
smutek – může zahrnovat období popření, zoufalství, hněvu a žalu. Klient mění různé role a
může mít potíže se správným vyladěním se pro ně. Další důležitá oblast při této fázi je
klientův boj o nalezení nějakého smyslu v životě: jaký smysl a význam má nemoc v mém
životě? Jak proces postupuje, pozvolna se navrací sebekontrola a s ní i jistý mír v duši.
Klientova pozornost se přesouvá od toho, co (dosud) nemůže k tomu, čeho již je schopen:
Jak se nejlépe vypořádám se svou nemocí, omezeními, postižením? Jaké schopnosti pro to
budu potřebovat? Které sociální role mohou být obnoveny, které dovednosti mohu znovu
získat? V tomto procesu se klient učí novým požadavkům na život, které časem přinesou
nové perspektivy do budoucnosti.
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STABILIZACE

RE ORIENTACE

RE INTEGRACE

zaostřeno na:
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snížení utrpení

zaostřeno na:
zkoumání důsledků nemoci
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zdraví:
pomoc vrátit se
k všednímu životu
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farmakoterapie
lékový management
nabídka bezpečí
osobní péče

Obr. 1.6 Fáze procesu zotavování se a podpora profesionálů péče o duševní zdraví
Ve třetí fázi se klient postupně znovu zmocňuje svého života, navazuje na biografickou linii.
K reintegraci dochází na třech úrovních: rovina osobní, rovina mezilidská a rovina
společenská. Je obnovena komunikace s vnějším světem. Klienti vykročili první krůčky po
trnité cestě učení se žít se změněnými perspektivami. Klient je kdesi v prostředku svého
procesu zotavování, ale podpora od ostatních je stále nezbytná. Pomalu vzrůstá klientova
sebeúcta; jsou trénovány a obnovovány potřebné dovednosti. Jsou založeny sociální vztahy
a začátky každodenní rutiny. To vše vede k růstu nezávislosti a kompetencí.
Strauss a kol. (1985) zdůrazňuje, že proces zotavování je jen zřídkakdy lineární. Období
výrazného progresu jsou střídány obdobími relapsu a stagnace. Proces je velmi silně
ovlivňován mezilidskými faktory a interakcí klient ↔ prostředí, které Strauss popsal jako
interaktivní vývojový model. Stejně jako zdraví lidé, i lidé s duševními poruchami nebo
nedostatečnostmi se mohou naučit zacházet se sebou samými, svou nemocí i svým okolím.
Zdůrazňujeme, že interakce je dvousměrná ulice. I klientovo okolí se může učit zacházet
s jednotlivcem, jeho nemocí a nedostatečností. Také se může učit vytvářet prostor a podporu
nezbytnou pro vývoj a vzájemný respekt.
V následující kapitole se budeme podrobněji věnovat možným rolím pracovníků
pomáhajících profesí v různých fázích procesu zotavování se.
Klient také může cítit v průběhu procesu potřebu začlenit se do svépomocných a
uživatelských skupin (např. Jacobs a kol., 1998).
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1.10 Rehabilitační proces působí v triádě
Primární systém, jehož je poskytování péči součástí, může být symbolicky vyjádřen jako
triáda. Triádu tvoří pracovník(ci), klient a nejvýznamnější lidé klientovy sociální sítě. Uvnitř
této triády by měl vzniknout konstruktivní dialog – optimálně „trialog“ – mezi zúčastněnými
stranami. Komunikace, motivace a podpora tvoří to, co Petry nazývá „aktivní komunita“.
Základna trojúhelníku je metaforou solidních základů podpory, kterou bychom měli klientovi
vytvořit. Pokud se budou vztahy opírat pouze o vztah mezi profesionály a klientem, bude
naše těleso vratké a zranitelné. Spojnice mezi profesionály a klientovou sociální sítí je
neméně důležitá.
Zvláštní pozornost v rehabilitačním procesu bychom měli věnovat rodině klienta. Rodinou
míníme rodiče, sourozence, manžela(ku) a děti. Rodina často musela čelit neporozumění a
byla vystavena zlobě, stejně jako klient sám. Není tomu tak dávno, kdy byly populrizovány
teorie o tom, že matky, nebo dokonce celé rodiny odpovídají za duševní nemoci svých
blízkých.
Je tedy zřejmé, že rodina má ve vztahu k rehabilitaci (ve smyslu obnovení důstojnosti a
sociálního statusu) stejná práva, jako klient sám. Rodina se také po svém spoluúčastní
procesu akceptování toho, co se vlastně stalo. Rodinní příslušníci jsou dále velmi cenným
zdrojem informací pro profesionály – pravděpodobně vědí o klientově dosavadním životě víc,
než kdokoli jiný. A rodina má právo být přiměřeně informována o faktorech, které klienta
omezují, stejně jak o tom, do jaké míry by mělo být přistupováno k jejich rodinnému
příslušníkovi jako k postiženému – lépe než k nemocnému. A konečně rodina může hrát
významnou úlohu v obnově klientova sociálního zázemí a jeho reintegraci do společnosti.

KLIENT

TRIÁDA

POMÁHAJÍCÍ
PROFESE

DŮLEŽITÉ OSOBY
Z KLIENTOVA ZÁZEMÍ

Obr. 1.7: Triáda a její prvky

Z dlouhodobého pohledu je pro klienta rodina konstantnější faktor, než rehabilitační
pracovníci a v praxi je to obvykle rodina, která poskytuje „nepřetržitou péči“. Pokud rodinné
vztahy chybí, nebo nejsou funkční a není naděje na jejich vytvoření, pracovníci rehabilitace
mají přenést pozornost na další lidi ze sociální sítě klienta, pro něj významné: přátele a
známé, kolegy, nebo členy sportovních či společenských klubů.
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1.11 Rehabilitace se zaměřuje na osobní a sociální role
Interakce uvnitř triády se obvykle opírá o naplňování (sociálních) rolí, které jsou většinou
vztaženy k jedné ze životních domén. Tudíž rodinné role jsou vztaženy k životní doméně
bydlení, zatímco role kolegy se vztahuje k životní doméně práce. A pokud je klient členem
šachového kroužku, jeho role člena klubu se vztahuje k životní doméně volného času. Role
nikdy nejsou izolovány, vždy se vztahují k doménám a skutečnému prostředí. Wiersma a kol.
(1990) rozeznává následující role:
role sebepéče: role je naplňována osobní péčí a způsobem, jak se jedinec sám
prezentuje;
role ve společenství okamžité rodiny: způsob, jak jedinec působí v rodinných
vztazích, např. je-li schopen navozovat dobrou atmosféru;
role ve velké rodině: vztahy s rodiči a sourozenci;
role partnera: vztahy k manželi/partnerovi;
rodičovská role: jedincovy vztahy s dětmi;
role občana: deklaruje jedincův zájem i jeho podíl na společenském dění;
role přítele: setkávání se s přáteli a známými;
profesionální role: jedincovy role v organizovaných denních aktivitách, pracovní
terapii, nebo chráněné práci.
K uvedenému výčtu můžeme přidat ještě další role:
role pacienta nebo klienta: role v procesu poskytované péče;
role spolubydlícího: role lidí, kteří sdílí domácnost s klientem, ale nejsou ani jeho
partnerem, ani rodinným příslušníkem;
volnočasové role: role, které lidé zaujímají při trávení volného času, jako člen klubu,
nebo jen účastník těchto aktivit;
role studenta: role jedince, který se účastní kurzu, nebo studia;
„Role“ jsou vyjádřením vztahového konceptu. Role předjímají typ jednání a vystupování,
které je v souladu s okolními normami a očekáváními pro jednotlivé situace. Role také
mohou být naplněny či definovány jen ve vztahu k jedinci nebo referenční skupině, jež jsou
sociálně či jinak významné pro klienta. Tito významní ostatní – okamžitá či rozšířená rodina,
přátelé, známí, sousedé, kolegové a další – spoluvytváří klientovo okamžité prostředí.
Jedincova sociální síť je souhrnem všech sociálních rolí, které naplňuje ve vztazích
k ostatním. Lidé s psychosociální nedostatečností mají často jen málo sociálních rolí, což je
dáno jejich omezenou sociální sítí. Původní zázemí ztratili kvůli své nemoci – snad i dlouhé
hospitalizaci, a/nebo je jedním ze symptomů jejich poruchy obtíž při navazování a udržení
sociálních kontaktů.

1.12 Pět pilířů rehabilitačního procesu
Role mají i kvalitativní dimenzi. Nejde jen o to, jaké sociální role klient naplňuje, jako o to, co
tyto role pro klienta znamenají. Čím větší smysl, nebo účelnost dává role klientovu životu, tím
více bude klient motivován tuto roli zaujímat. Role může zvýšit klientův status. Čím více
podpory klient získává naplňováním různých rolí, tím větší je klientova motivace i smysl a
účel v jeho životě obecně.
Triáda obsahuje významné prvky rehabilitačního procesu, zatímco konceptuální motivace,
status, materiální a společenská podpora jsou důležitými komponenty ve vztazích, které
triádu tvoří. Obrázek 1.8. nám ukazuje, jak jsou tyto elementy propojeny.
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Společně s dovednostmi tvoří tyto elementy pět pilířů rehabilitačního procesu. Těchto pět
pilířů determinuje míru podpory, na kterou se může klient spolehnout. Rehabilitačně
orientované aktivity by v případě potřeby měly tyto pilíře posilovat.

1.13 Motivace
Prvním pilířem je klientova motivace účastnit se každodenních činností a činností, které
směřují do budoucna. Motivace je komplexní a mnohotvárný koncept. Rozeznáváme
motivaci vnitřní a vnější. Vnitřní motivace pramení v osobnosti jedince, naproti tomu vnější
motivace má původ v jedincově okolí, v jiných lidech. Obě formy motivace jsou ve vzájemné
interakci. Energie může být dobrou metaforou k motivaci - motivace i energie jsou nezbytné
podmínky lidských aktivitu.
Motivace hraje v psychiatrii velmi důležitou roli. V minulosti bývalo klíčovým pojetím motivace
podstoupit terapii. To obvykle dokládalo pacientovu ochotu brát léky a docházet na
terapeutické aktivity. A pokud tato motivace chyběla, bylo na ošetřujícím personálu pacienta
motivovat. Několik generací psychiatrických sester se s tímto úkolem potýkalo. Jestliže
pokusy personálu motivovat pacienta selhaly, byl označen za neléčitelného, nebo
nezvladatelného. Takoví pacienti byli buď propuštěni z léčby, nebo přeloženi na oddělení pro
chronické pacienty. Dnes víme, že vnitřní motivace může být vážně ovlivněna poruchami
kognitivních funkcí. V takovém případě může vnější motivace být tou rozhodující.

MOTIVACE

PROCES
REHABILITACE

PODPORA
V SOCIÁLNÍ
OBLASTI

STATUS

DOVEDNOSTI

MATERIÁLNÍ
PODPORA

Obr. 1.8: Pět pilířů procesu rehabilitace
Přesné určení, co klienta motivuje a co naopak sráží dolů, je rozhodující krok v systematické
rehabilitaci. Díky všem vědomostem o determinantách posilování motivace jsme nyní
mnohem úspěšnější ve zvyšování motivace klientů (od kapitoly 2 dále).
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Na základě doporučení Warra (1987) jsme sestavili seznam devíti charakteristik prostředí,
které mohou ovlivnit posilování motivace:
Možnost ovlivňovat proces. Klient by měl cítit, že jeho vlastní přání a potřeby řídí práci
profesionálů. Spoluúčast a prostor pro kontrolu jsou důležité koncepty.
Příležitosti využívat dovednosti. Lidé v klientově zázemí by měli přispět k vytváření
příležitostí (v čase i prostoru), aby mohl využívat své existující dovednosti.
Informace o alternativách. Informace o příležitostech, volbách a možnostech mohou
pomoci klientovi při stanovení cílů, inspirují a motivují klienta. Částečně to pomáhá i klientům
kteří (dosud) nemohou stanovit své vlastní cíle.
Různorodost aktivit. Klient by měl mít možnost volit ze široké nabídky aktivit. Strávit celý
den výrobou kolíčků na prádlo je nudné a zahubilo by motivaci kohokoli.
Přehledné prostředí. Klienti obecně dávají přednost jasným a přehledným podmínkám.
Klienti s poruchami kognitivních funkcí mohou mít větší potíže s udržením dobrých vztahů se
svým okolím. Strukturovaný program a srozumitelné cíle přispívají k transparentnímu a
spořádanému prostředí. Otevřená, nedvojsmyslná komunikace je rovněž podstatná.
Materiální podpora. Materiální podpora je jedním z pěti pilířů procesu rehabilitace.
Materiální podporou může být téměř všechno: finanční odměna za vykonanou práci, bydlení,
kvalitní materiály, nářadí pro pracovní aktivity a mnoho dalších.
Bezpečí. Velmi důležitá podmínka. Klient by měl mít pocit emocionálního a fyzického
bezpečí. Důležité aspekty, které mohou zvýšit pocit bezpečí, jsou přítomnost důvěryhodné
osoby, vybavení místností či absence tlaku na výkon.
Příležitost k naplnění mezilidských vztahů. Klient by měl dostat příležitost k jednání
s ostatními.
Uznání a ocenění. Klient by měl cítit, že je oceňován za to, kdo je a co dělá.
Mnohé z těchto charakteristik jsou ve skutečnosti formami podpory. Transparentnost,
nabídka, materiální pomoc, bezpečí, sociální kontakt i ocenění; to vše jsou zároveň
charakteristiky podpory a pomoci. Mohou také zlepšit motivaci a vést k činnosti. Sociální a
materiální pomoc jsou důležité zdroje vnější motivace, která může akcelerovat motivaci
vnitřní – například vírou v sebe, vírou, že nějaká činnost bude nakonec zúročena
pozitivními výsledky. Podpoře jako tématu se budeme věnovat podrobněji v oddílu sociálních
zdrojů.
Souhlasíme s Warrem, že charakteristiky prostředí jsou buď příležitosti a šance, nebo
nahodilosti; mohou být přítomny, mohou být pociťovány klienty, mohou i přinášet komplikace.
Je však důležité, že vnější charakteristiky, nebo jejich projevy v prostředí klienta interferují
s jeho povahou a přáními, anebo na ně apelují. Jinými slovy - vlivy okolí mohou být svázány
s faktory vnitřní motivace.

1.14 Status
Status je druhým pilířem. V našem kontextu nemá status nic společného s úspěšnou
kariérou, vlastnictvím krásného domu, nebo rychlého auta. Status vypovídá o rolích a
činnostech, které jsou naplněny či vykonány jedincem a jsou jím vnímány jako smysluplné.
Status je tedy přímo spjat s činností jedince a jeho sociálními rolemi. Někdy mohou někomu
poskytnout status očividně triviální činnosti: péče o zvířecího miláčka, pokojové rostliny, úklid
domácnosti. Práce mimo domov, ať již za plat, anebo dobrovolná, také může poskytnout
status ve smyslu společenského uznání. Mít partnera či partnerku, i to podpoří získání
statusu. Status podněcuje zvýšení sebeúcty a generuje získání respektu od ostatních (Van
Weeghel, 1995). Status bude velmi důležitý při získávání opětovné kontroly nad životem.
Vedle osobní aktivity a sociálních rolí i hmotný majetek, jako jsou rádio, kávovar nebo dobré
kolo, jsou třetí cestou k dosažení statusu.
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1.15 Dovednosti
Klientovy dovednosti tvoří třetí pilíř rehabilitace. Dovednosti jsou nezbytné pro osobní péči,
práci mimo dům, sociální interakci. Více dovedností znamená pro klienta více kompetencí
k činnostem a rozšiřují míru jeho nezávislosti. Dovednosti mohou být dále rozděleny do čtyř
kategorií:
kognitivní dovednosti: schopnost vypořádat se s obtížnými situacemi, přemýšlet
obvyklým způsobem a řešit problémy;
emocionální dovednosti: schopnost zacházet s radostí, zármutkem, zklamáním,
strachem, přátelstvím, stressem a humorem;
praktické, nebo také instrumentální dovednosti: péče o domácnost, péče o finanční
prostředky, dovednosti potřebné pro moderní (tele) komunikace a dopravu;
sociální dovednosti, potřebné pro vytváření vztahů s jinými: umění naslouchat,
popovídat si, dát najevo pozornost, přijímat komplimenty aj.
Různé kombinace dovednost jsou základním požadavkem pro zdravou a vyváženou
existenci. Tyto základní dovednosti jsou obecně nazývány dovednostmi ve zvládání.
Dovednosti ve zvládání jsou zvláště důležité pro lidi, kteří jsou psychicky zranitelní.

1.16 Podpora v sociální oblasti

(v textu použito dále – společenská podpora)

Posledními pilíři rehabilitace jsou materiální a společenská podpora, kterou klient získává od
svého nejbližšího okolí a služeb. Pro zdraví je nezbytné cítit, že jsem podpořen. Zdravá
společnost je společností podporující. Tardy (1985) rozlišil čtyři typy společenské podpory:
emocionální podpora: dát důvěru, ukázat ocenění
instrumentální podpora: poskytnutí praktické pomoci
informační podpora: poskytnutí informací a rad
podpora hodnocením: poskytnout zpětnou vazbu o jeho skutcích a projevech
Speciální formou společenské podpory je pomoc někomu čelit stresu (Mainzer a kol., 1994).
Společenská podpora pomáhá lidem zvládat vlastní životy a různé situace v soukromém
životě (Prinsen, Straathof a Coolen, 1997). Její nepřítomnost většinou zhoršuje zdravotní
problémy kvantitativně i kvalitativně a zvyšuje rizika sociální izolace. Spolčenská podpora
naopak usnadňuje vypořádání se s potížemi, případně s nemocí.
Lidé cítí více důvěry ve své schopnosti; jsou úspěšnější v samostatném životě. V těchto
mnohovrstevných procesech nejde jen o to, zda a nakolik je jedinci společenská podpora
poskytnuta, ale jak jím je vnímána, jaká je její emocionální hodnota. Vzít si klienta pod
patronaci možná nezvýší jeho motivace. Pomoc by měla být poskytnuta tak, aby klient (či
jeho sociální zázemí) pocítil význam vlastní hodnoty. Společenská a materiální podpora jsou
nástroje, které akcelerují proces klientova vývoje, jeho kvalifikovanost a nezávislost.
Hlavními oporami sociálních zdrojů jsou vždy: člen rodiny (ať již rodiny okamžité, nebo
rozšířené), kolega, nadřízený v zaměstnání, kamarád, osobní pracovník sociální služby,
rádce. Svépomocné skupiny a uživatelské kluby jsou také důležitými prvky podpory (např.
Van den Borne, 1997). Mainzer a kol. (1994) popsal, jak si mohou lidé s chronickou
psychiatrickou nedostatečností vzájemně poskytnout podporu. Konečně podpora mezi
uživateli může být ještě rozdělena na tu, která je zaměřena na jedince a tu, která je
věnována prostředí, nebo situaci. Mimochodem, pracovníci pomáhajících profesí, rodinní
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příslušníci a dobrovolníci se mohou také podílet na tomto typu podpory. Typy osobní
podpory jsou:
Kognitivní a praktická podpora: např. nabídka informací a rad, jak si poradit s určitými
problémy. Jak se vypořádáváte s takovým problémem? Kde mohu hledat pomoc s tímto
problémem? A jak mohu podobným problémům předcházet?
Emocionální podpora: naslouchání, vzájemná pomoc vyjádřit své emoce, dát najevo
porozumění, nabídnout ocenění.
Podpora vděčností: vyjádření vděčnosti, dát najevo důvěru v někoho, posilování.
Podpora normality: vyjádření norem chování předložené skupinou a podané jako
doporučené chování, posouzení chování nebo ukázky příkladů.
Podpora sociálního zázemí nebo společnosti jsou zakotveny v systému podporující komunity
(Stroul, 1988; GHIGV, 1990; Boevink a kol. 1996), který již v principu zahrnuje vše, co
jedinec pro život v komunitě potřebuje. Mnohé prvky modelu domén (viz kap. 9) jsou
zmiňovány v literatuře jako komponenty komunitní podpory. Tyto komponenty, nebo
elementy jsou psychiatrické, psychosociální a komunitně založené formy profesionální péče
a sociálních služeb.

1.17 Materiální podpora
Pátým a posledním pilířem je materiální podpora, nebo prostředky a příslušenství. Tento typ
podpory může být dále rozdělen na:
Finanční prostředky (zdroj příjmů)
Bydlení (dům, byt nebo pracoviště)
Strava (rozvážka jídla)
Nářadí, materiál (např. potřeby pro domácnost, nádobí, přístroje, pracovní nástroje a
materiál)
Osobní pomůcky (telefon, zabezpečovací zařízení, diář/paměťová banka, walkman)
Dopravní prostředky (kolo, jízdenky)

1.18 Rehabilitace je zaměřena na emancipaci, normalizaci a začleňování se
Emancipace, normalizace a začleňování se jsou hlavní vedoucí principy rehabilitace.
Všechny tyto koncepty mohou být uplatňovány ve všech třech úrovních rehabilitace
s komplexním přístupem: klient, jeho okolí a zázemí i společnost,
Emancipace
Podle Petryho (1997) je emancipace ústředním procesem rehabilitace. Ciompi (1988) vyvinul
dynamický model nemoci, který je zaměřen na sociální dopady nemoci, jako je sociální
izolace, nezaměstnanost, nevyhovující bydlení a finanční potíže. V kombinaci s těmito
sociálními důsledky měla tradiční léčba psychiatrických poruch téměř vždy dramatický dopad
na klientovy sociální role. Velmi často mu zůstala pouze role pacienta. A podle Petryho
znamená emancipace obnovu sociálních rolí.
Emancipace je také úzce spjata se zmocňováním, procesem, jenž má svůj původ ve
Spojených státech a ve kterém klienti prosazují své postavení a práva. Užší definice
emancipace je osvobození od omezení, přičemž hlavní úsilí směřuje ke snížení, nebo
odstranění omezení, aby klient mohl zakusit větší svobodu a odpovědnost. Dosažení tohoto
cíle však musí předcházet emancipace poskytovatelů péče, kteří se musí vymanit
z profesionálních tradic.
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Zmocňování
Počátky zmocňování mohou být vystopovány v klientském hnutí ve Spojených státech.
Pojetí je v úzkém sepjetí se svépomocí, iniciativou, pomocí které se snaží sami klienti
získat pro sebe větší vliv. Judi Chamberlin, známá mluvčí a bojovnice za práva klientů,
sepsala patnáct aspektů zmocňování (1998):
1. Možnost přijímat samostatná důležitá rozhodnutí.
2. Mít přístup k informacím a zdrojům.
3. Mít výběr.
4. Možnost zastávat se sebe samých, svých přání a očekávání.
5. Nové naděje.
6. Dostat svůj životní příběh do popředí zájmu, znovuobjevení kvalifikace.
7. Možnost vyjádřit hněv a učit se, jak s ním zacházet.
8. Síla daná množstvím.
9. Vědomí svých práv a jejich obhajování.
10. Možnost využívat sám své šance; mít svůj život pod kontrolou.
11. Naučit se dovednostem, které považuješ pro sebe za důležité.
12. Měnit předsudky.
13. Vstoupit do normálního světa.
14. Udržet růst a změnu.
15. Vytvářet svou pozitivní image.
Chamberlin předpokládala zapracování aspektů zmocňování do pracovních definic
hodnocení rehabilitačních programů.

Emancipace na úrovni společnosti předpokládá, že komunita bude otevřená lidem s
nedostatečnostmi. Je nezbytné vyvinout činnost k podpoře sociální koheze, aby mohla
proběhnout i na této úrovni. Zejména je potřebné odstraňovat zábrany, omezující možnosti
spolupodílení se na společenském životě.
Vozíčkáři vybojovali dlouhý a úporný boj, aby získali přístup do veřejných budov;
psychosociální rehabilitace jde vstříc podobnému boji za odstranění omezení, která brání
psychiatrickým klientům naplňovat sociální role.
Několik příkladů přiměřených aktivit:
Informování o omezeních klientů, aby ostatní lépe porozuměli jejich situaci;
Poskytnutí poradenství zaměstnavatelům: ke zvýšení jejich ochoty zaměstnávat
psychiatrické klienty;
Zlepšení finančních podmínek klientů, aby se snížila finanční restrikce jejich účasti na
společenských a kulturních aktivitách;
Více možností k bydlení, které budou připraveny ve spolupráci s veřejnou správou;
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Normalizace
Normalizace je druhý nejvýznamnější princip rehabilitačního přístupu. Normalizací míníme,
že rehabilitační péče by měla pomáhat klientovi naplnit co nejvíce obvyklých sociálních rolí.
Normální v tomto kontextu neznamená, že klientovo chování by se mělo zcela přizpůsobit
požadavkům společnosti, ale že společnost umožní klientovi se plně začlenit do života
v komunitě bez ohledu na jeho nedostatečnost, nebo omezení.
Životní domény v komunitě jsou: bydlení, práce, učení a socializace. Bydlení „po normálním
způsobu“ by mohlo být vyjádřeno:
bydlením v domě jako ostatní: se vchodem a domovním klíčem, vlastní adresou i
poštovní schránkou
dostatek soukromí s možností si toto soukromí zařídit podle svých představ
mít možnost vycházet ven na nákupy, na poštu, nebo třeba si jít posedět do hospody
v sousedství
Práce v co nejnormálnějších podmínkách znamená mít stejná práva a odpvědnost jako
spolupracovníci.
Poskytnout klientům s psychosociální nedostatečností příležitost žít, pracovat, učit se a trávit
volný čas stejně jako jiní neznamená dát jim více příležitostí, než mají ostatní lidé. Taková,
byť dobře míněná, vstřícnost by mohla snadno vyústit v sociální odmítnutí.
Správný princip je: sleduj normální cestu, pokud je to možné, výjimky dělej, jen když je to
nezbytné.
Na mnoha psychiatrických odděleních i v tradičněji vedených chráněných bydleních procesu
normalizace předchází pracovní rehabilitace. V tomto pojetí by mohla být normalizace
domény bydlení považována za první krok rehabilitačního procesu. Pravidla psychiatrického
oddělení nebo chráněného bydlení ale často slouží kontrole situace personálem a silně
vyjadřují institucionální strukturu.
Například – všichni klienti musí nastoupit ke snídani v 800. Nebo – klíč od kuchyně je
uschován v kanceláři; rozpis v koupelně stanoví, kdy se mohou obyvatelé sprchovat.
Záměrem těchto pravidel je dosažení efektivity v činnostech mnohem více než reflexe přání
klientů a výzva jejich schopnostem – jako taková mohou tato pravidla proces normalizace
spíše brzdit. Teplá jídle jsou připravována v centrální kuchyni a pak v poledne servírována;
špinavé prádlo je sebráno jednou týdně a předáno k vyprání do komplementu, nebo centrální
prádelny. V takových zařízeních může být denní program klientů naplánován s ohledem na
maximální efektivitu. Psychiatrické nemocnice již tradičně nabízejí skupinové aktivity, kde se
klienti povinně účastní stanoveného počtu těchto aktivit. Zaměření nabízených aktivit záleží
výhradně na oddělení, kde je klient umístěn. Při rehabilitačně orientovaném přístupu jsou
denní aktivity, nebo pracovní rehabilitace navrženy pro každého klienta zvlášť.
V oblasti péče o duševní zdraví může být normalizace interpretována jako „resocializace“.
Úsilí je věnováno již tomu, aby byly dobře založeny podmínky pro terapie, bydlení a trávení
času v průběhu dne. Je také důležité rozlišovat mezi podmínkami a službami. Chráněné
bydlení pro mentálně postižené – to jsou podmínky. Tradičně jdou takové „podmínky“ ruku
v ruce s programem standardního osobního provázení. V rehabilitačně orientované péči je
povaha a míra profesionální podpory stanovována individuelně pro každého obyvatele
zvlášť.
Konečně, normalizace znamená, že klient dostává jen tolik pomoci, o kolik sám žádá a
pokud možno je stále schopen se začleňovat do normálních činností komunity – např. dojít
na poštu, nebo nakoupit, ale také zapojit se do místních sportovních klubů, nebo výtvarných
kroužků. Cílem je asistovat klientovi vést co nejnormálnější život v jím zvolených sociálních
rolích (Hartsuijker, 1992).

- 20 -

Začleňování se
Začleňování se je důležitá podmínka pro emancipaci (a její součást). Nelissenův žebříček
začleňování (ve: Van der Kley, 1988) rozlišuje čtyři typy začleňování:
Zúčastněné vědění, zúčastněné myšlení, zúčastněnou řeč a zúčastněné rozhodování.
Herz (1985) rozlišuje čtyři principy začleňování se: projevit svůj názor, podíl na rozhodování,
podíl na odpovědnosti a autonomii. Na první pohled tyto termíny se zdají vypovídat o tom
samém, ve skutečnosti reprezentují odlišné úrovně začleňování se.
Projevit názor znamená, že klienti mohou uvést své stanovisko k určitým záležitostem,
objasnit je, ale konečné rozhodnutí je v kompetenci někoho jiného. Klient se zprvu podílí jen
na prvních krocích procesu rozhodování, někdo jiný odpovídá za proces i učiněná
rozhodnutí. Umožnit klientovi toto vyjádřit je může motivovat pro další témata. Také to může
být užitečné při učení klientů vážit pro a proti, neučí je to však odpovědnosti a samostatnému
rozhodování.
V podílu na rozhodování se klient, nebo skupina klientů podílí na procesu rozhodování. Podíl
na rozhodování je zcela jasně vymezen. V podmínkách skupiny může být podíl na
rozhodování použit při řešení společných úkolů jako je plánování domácích prací. Klienti
s například mohou podílet na rozhodování, týkajícím se denního/týdenního programu,
zařizování interiéru, péče o zahradu, jídelníčku. Aby mohl být podíl na rozhodování úspěšný,
musí mít klienti dostatek informací v pro ně srozumitelné podobě. Také musí být schopni
zvážit klady a zápory tak, aby mohli učinit informované rozhodnutí. Tento proces do značné
míry záleží na rádci, který možná bude muset mobilizovat svou veškerou trpělivost a
komunikační dovednosti.
Podíl na odpovědnosti je zapojení klienta, pokud dokáže rozeznat potřeby a převzít část
odpovědnosti za rozhodování. Když klient přispěje k rozhodování o určitých záležitostech,
přijímá zároveň odpovědnost za tato rozhodnutí a jejich důsledky. Odpovědnost může dát
člověku pocit sebedůvěry a nezávislosti, může také být břemenem pro nedostatečně
připraveného jedince.
Autonomie znamená, že klient je výhradně odpovědný za všechna rozhodnutí, týkající se
jeho rehabilitačního procesu. V takovém případě je klient odpovědný za vlastní konání.
Nezbytnou podmínkou je, že klient má dostatečné kognitivní schopnosti pro samostatné
myšlení, je sebevědomý a schopen jednat, když je zapotřebí. Zkušenost s nezávislostí může
zvýšit vnímání osobní identity a posílit osobní vývoj. Přirozeně, princip nezávislosti je
hlavním principem rehabilitačního přístupu. A je to téma, které může být postupně
propracováváno v průběhu rehabilitačního procesu, aby krok za krokem zvyšovalo klientovu
způsobilost.
De Gier a kol. vydali knihu příkladů o začleňování klientů (Participeren doe je samem, 1998).
A v ní rozlišili následující typy začleňování se:
začleňování se do komunity: uživateli vedené projekty, uživatelské skupiny
začleňování na úrovni poskytování péče: klient(i) a pracovník(ci) pracují společně na
dosažení společného cíle
začleňování se na úrovni decentralizované instituce: např. výbor ubytovaných…
začleňování se na nadinstitucionální úrovni: regionální a národní organizace, expertní
skupiny
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1.19 Deset ústředních elementů
Abychom uzavřeli tuto kapitolu, předkládáme krátké shrnutí podstatných elementů
rehabilitačního přístupu.
Deset ústředních elementů komplexního přístupu k rehabilitaci:
1.

Rehabilitace je dynamický obousměrný proces, jehož cílem je zotavení, opora a
zlepšení kvality života.

2.

Rehabilitace směřuje k zotavení, opoře a zlepšení začlenění se do komunity.
Začlenění se a normalizace jsou podstatné prvky poskytované péče.

3.

Rehabilitačně zaměřené aktivity mohou být prováděny na třech úrovních: klienta, jeho
zázemí a společnosti.

4.

Rehabilitace působí ve třech směrech: vztahy, činnost a čas.

5.

Rehabilitačně zaměřené činnosti jsou poskytovány v triádě pracovníků, klientů
jejich sociální sítě.

6.

Rehabilitace je zaostřena na klientova přání a potřeby s ohledem na čtyři životní
domény (bydlení, práce, učení se, volný čas) a čtyři osobní domény (osobní péče,
zdraví, účel a smysl, sociální vztahy).

7.

Rehabilitační proces se opírá o pět pilířů: motivaci, dovednosti, status, materiální a
společenskou podporu.

8.

Rehabilitace má za cíl odstraňovat bariéry a zvyšovat příležitosti ve všech úrovních,
zmíněných v bodě 3.

9.

Rehabilitace je kombinace osobní a materiální podpory, stejně jako vývojově
zaměřených, environmentálně zaměřených i na problém zaměřených činností.

10.

Čtyři hlavní typy aktivit rehabilitačně orientované péče: léčebně zaměřená péče, péče
cílená k funkční nápravě, kompenzační péče a sociálně-komunitní péče.

a

Velmi důležitý předpoklad je, že psychosociální rehabilitace by měla mít smysl pro každého
jedince s psychosociální nedostatečností. Což znamená, že rehabilitace má smysl i pro lidi
s velmi závažnými, dlouhodobými poruchami a postižením. Tyto zásady by měly bránit tomu,
aby byla rehabilitace okleštěna na exkluzívní přístup k vyvoleným klientům s dobrými
komunikačními a sociálními dovednostmi. Systematická rehabilitace, která bude popsána
v následujících kapitolách, slučuje více praktických metod, které zvyšují pravděpodobnost,
že profesionálové najdou přiměřený přístup a vhodné kombinace aktivit uvnitř vůdčích
dimenzí – vztahů, činnosti a času, to vše v souladu s klientovými přáními a potřebami.
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Kapitola 2

OSOBNĚ PROFESIONÁLNÍ PÉČE
Cesta k partnerství

Rehabilitační práce se skládá ze tří dimenzí: dimenze vztahu, dimenze úkolů nebo činnosti a
dimenze času. Poté, co jsme v předešlé kapitole načrtli obecný rámec pro rehabilitační práci,
budeme teď hovořit o různých podobách těchto procesů. Tato kapitola bude pojednávat o
dimenzi vztahů. Zaměříme se na základní principy a metody pro budování aktivního vztahu,
podíváme se také na jednotlivé aspekty komunikace: specifické role, styly a strategie.

2.1

Základní principy

„Nechci profesionála, chci spojence” napsala Marlieke de Jonge po mnohaleté zkušenosti
klientky. Je to silný náznak, že klienti obecně potřebují někoho, komu mohou věřit, kdo jim
bude na blízku a bude je podporovat tak dlouho, jak to budou potřebovat. De Jonge (1994)
navrhuje deset základních principů, které lze považovat za „desatero“ profesionálů:
Nebudete komplikovat problém (život vašeho klienta je již dost obtížný).
Nebudete soudit slovy nebo skutky.
Nebudete jednat s klientem jinak, než jak byste chtěli, aby se jednalo s vámi.
Nebudete používat nesrozumitelný jazyk.
Nebudete interpretovat neověřené.
Budete respektovat svá vlastní omezení a zjevně na ně poukážete.
Nebudete léčit klienta, ale pomůžete mu najít jeho vlastní cestu.
Budete vnímat klientův svět v kontextu širším než je zdravotní péče.
A konečně – naučíte se žít s realitou nejistoty a neschopnosti – váš klient také musí.
Petry (1997) říká, že základ rehabilitačního procesu musíme hledat ve vývoji vzájemného
vztahu. Navrhuje následující důležité charakteristiky takového vztahu:
opravdová, vzájemná důvěra
rovnocennost a otevřenost
„nátlakuprostý” dialog, který je umožněn komunikativním jednáním (Habermas):
srozumitelnost, pravdivá komunikace, čestné úmysly a poctivý přístup
V tradičních profesionálních metodách stojí obvykle pracovník jako osobnost mimo „jeviště“,
interakce neprobíhá dvěma směry, žádné dávání a přijímání. Hodně pozornosti se věnuje
vztahu s klientem, protože ten je viděn jako prostředek k dosažení efektivních terapeutických
intervencí. Rehabilitační přístup se snaží vybudovat pravdivý dialog prostřednictvím
dialektického procesu. To znamená, že pracovník musí využívat jak své osobní, tak
profesionální zkušenosti a znalosti. Proces proto zahrnuje minulost a zkušenosti klienta i
pracovníka. Pouze pokud jsou tyto sdíleny, můžeme mluvit o rovnocennosti.
Ve skutečnosti jsou „profesionál” a „klient” také jenom role. Rehabilitační přístup se snaží
podpořit klienta právě naplňováním rolí dalších. Jestliže se komunikace odehrává pouze
v rámci rolí pracovník a klient, celá činnost ústí v paradox.
Chcete pomoci klientovi fungovat i v jiných rolích než té klientské, ale ve vašem vztahu
zůstává klientem. Pracovník si musí vždy být vědom faktu, že dělící čára mezi jeho rolí a rolí
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klienta je velice tenká. Tato definice rolí je pouze výsledkem okolností, náhod nebo zklamání.
Nemusí se stát mnoho – nemoc, nehoda nebo traumatická událost – a profesionál se stává
také klientem.
Komunikace pouze v rámci dvou stereotypních rolí také zdůrazňuje spíše rozdíly, nežli
společný základ. Nicméně tento společný základ je nutný k tomu, aby se dostavil vzájemný
pokrok. Petry říká tomuto nalezení společného základu synchronizace, to znamená
vzájemná koordinace času a životního prostoru.
Vystavět vztah založený na vzájemné důvěře vyžaduje snahu a čas. Zdá se to být
paradoxní, ale pracovník k tomu potřebuje profesionální vědomosti a zkušenost: odbornost,
aby dokázal přistupovat k lidem s vážnými kognitivními poruchami a komunikačními
omezeními, aby dokázal zacházet s omezeními, s odstupem i blízkostí, nabízet bezpečí a
pracovat s pomalejšími procesy.
McCrory (1998), americký psychiatr, spojuje osobní a profesionální v konceptu spojenectví:
nalezení shody díky společnému cíli. McCrory tvrdí, že je to víc než terapeutický vztah: je to
rostoucí pozitivní přenos, závazek, který je motivující a slibný. Základ tohoto spojenectví je
utvářen úctou, důvěrou a dobrou vůlí. McCrory také říká, že musí být vytýčen společný cíl,
což přiměje pracovníka i klienta aby se zavázali k přání dosažení stability, zotavení nebo
rozvoje. Všechny strany, včetně rodiny nebo jiných klientových blízkých osob by si měl
uvědomit, že to není jednoduchý proces. Mohou se opakovaně objevit konflikty, obvyklý je
odpor a vyskytne se i vzájemná ambivalence. McCrory říká, že když to lidé nechtějí vidět, je
spojenectví ohroženo a efektivní vztah je iluzí a že když se společně účastníme procesu,
který způsobuje bolest, napětí a nejistotu, vyžaduje to závazek na obou stranách i odvahu
riskovat.
Proto musí pracovník nejprve zajistit bezpečí a rozvinout svou odbornost, aby objasnil rizika
a očekávání.
V dimenzi vztahu považujeme za cíl dosažení spojenectví - ve smyslu aktivního vztahu. Toto
spojenectví může mít charakter vztahu, ačkoliv vždy nemusí zahrnovat emocionalitu. Je
důležité přinejmenším navázat spolupráci, v rámci které je možno pracovat společně tak, aby
se naplňovaly klientovy potřeby a přání. Pojem „aktivní vztah” také naznačuje, že tu má být
přítomen efekt, zamýšlený výsledek. Nejsme zde osvobozeni od závazků. Na základě svého
závazku a víry v klienta profesionál používá svou profesionalitu k dosažení toužených cílů –
tak dlouho, jak je potřeba, ale ne déle.
Spojenectví se zřídka vytvoří pouze řečmi. Dörner, německý psychiatr, zabývající se
rehabilitací, říká: „žádná verbální práce se neobejde bez manuální práce”. Koncept
spolupráce dobře vyjadřuje fakt, že něco je třeba udělat nebo na něčem pracovat. Dimenze
vztahů by proto vždy měla být v úzkém sepjetí činností, nebo dimenzí činnosti.

2.2

Osobně – profesionální asistence

Pojem osobní asistence nebo osobní vedení je v rehabilitační péči široce používán. I když
se nabízí velké množství různých vysvětlení tohoto pojmu, dobře se hodí k typu péče, který
máme na mysli.
Při konání kursů se ptáme pracovníků pomáhajících profesí, co rozumějí pod pojmem
asistence nebo osobní vedení a setkáváme se s velmi odlišnými charakteristikami. Některé
popisy se zaměřují na základní přístup: zmiňují vzájemnou důvěru, osobní přístup,
podpůrnou přítomnost, osvojování respektujícího chování, braní klientů vážně, pomoc
v domácím prostředí. Jiné popisy se zaměřují na cíle: pomoc klientovi žít tak nezávisle jak je
možno, motivace k sebepoznání, povzbuzování ke zvládání užívání léků a denním aktivitám,
nezávislost, nabídka ochrany. Třetí typ popisu je spojen se způsobem jednání a zmiňuje se
například: stimulování klienta, signalizování problémů, vysvětlování situací, nabízení
podpory, pomoc při rozvíjení sociálních kontaktů, učení dovednostem, nabízení péče.
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To objasňuje, že osobní asistence je komplexní pojem, který ve skutečnosti zahrnuje pojmy
tři: vedení, doprovod a asistenci. Osoba, která vede někoho dalšího, získává převahu.
Vůdce je člověk, který říká, co se má stát a jak. Přebírá odpovědnost za věci a je možno ho
k odpovědnosti volat. Kdokoliv vede, stává se vůdcem.
Doprovod znamená jít před druhou osobou a ukazovat cestu ve směru, který tato osoba
vytýčila. Je to chránění, dávání podpory, kdykoliv to druhá osoba potřebuje a to bez
přebírání odpovědnosti. Kdokoliv provádí je podřízený osobě, která potřebuje doprovod a
která také určuje konečný cíl. Průvodce se dává k dispozici. Příkladem mohou být řidičské
lekce: instruktor určí cíle a má přesvědčivé možnosti intervence. To je stále případ vedení.
Provádění by odpovídal případ, kdy řidič určí trasu, ale potřebuje někoho dalšího, aby mu
vysvětlil, která trasa je pro něj nejlepší (např. přes město) a jaké problémy mohou nastat.
Jiný příklad provádění je slepec se svým vodícím psem. Slepec určuje cíl a pes zajišťuje, že
se tam dostane.
Provádění je vlastně silnější forma asistence. Asistování znamená udržovat kontakt, jít
spolu, podporovat. Je to být spolu na cestě a stát vedle sebe, bez újmy na nezávislosti a
individuální odpovědnosti druhé osoby. Asistence není snímek v čase, ale fáze kontinuity
v jednání, které se odehrává v čase – je to proces. Zahrnuje interakci mezi nejméně dvěma
lidmi: tím, který asistuje a tím, kterému je asistováno.
Jak bylo popsáno v první kapitole, cílem psychosociální rehabilitace je pomoci lidem
s psychosociálními problémy zvýšit kvalitu jejich života a potenciál k péči o sebe sama co
nejvíce. Z této perspektivy je cílem profesionální asistence pomoci klientovi žít tak nezávisle,
aby jej to uspokojovalo. Někdy jde o aktuální životní situaci, jindy je předmětem asistence
situace, které si klient přeje dosáhnout. Jestliže například klientovy životní podmínky již
nesplňují představu o tom, čím by se chtěl obklopit, je možné klientovi asistovat při
osvojování si nových východisek.
Podpora se může soustředit na redukci nebo kompenzaci zábran, které by mohly stát v cestě
získání nebo udržení nové životní situace. Příklady jsou osobní péče, sociální kontakty a
hospodaření s penězi. Není pro klienta tak důležité osvojit si všechny druhy nových způsobů
chování, ale být schopen dosáhnout, nebo udržet úroveň aktivity, kterou on sám považuje za
zásadní pro kvalitu života.
Pracovník může být přítomen pouze v pozadí, nebo – podle situace či osobní klientovy
potřeby – stát klientovi po boku, k jeho prospěchu.
Definujeme osobní profesionální asistenci následovně:
Profesionálně asistovat lidem v rámci péče o duševně nemocné (nebo v rámci sociálních
služeb) zahrnuje jak budování a udržování trvalejšího vztahu spolupráce, tak rozpoznávání,
analyzování, poradenství a poskytování podpory s ohledem na aktuální nebo potenciální
důsledky vyplývající z psychosociální zranitelnosti. Asistence se zaměřuje především na
podporování klienta,vedoucí k tomu, aby se v co největší míře zvyšovaly a zůstaly
zachovány: jeho schopnost jednat, jeho kapacita pro péči o sebe sama a jeho kapacita pro
sebekontrolu.
Pracovník se soustředí na aktuální důsledky psychosociálních omezení – neboli na ty
aktuální následky, které se manifestují v praktickém jednání. Soustředěním na aktuální
důsledky je možné poskytnout „protézu” a využít maximum zbývajících kapacit. Pracovník se
také zaměřuje na potenciální důsledky psychosociální zranitelnosti. To znamená, že
prevence zde také hraje roli. Konečným cílem asistence je skutečná akce klienta.
Identifikace klientovy skutečné kapacity jednat – to jest toho, co skutečně dělá – zajišťuje, že
se práce odehrává na základě konkrétních a tedy ověřitelných cílů asistence. Praktické
metody jednání se hlavně vztahují k možnostem jednat v rámci několika sociálních rolí.
Jako pomůcka pro rozeznávání, analýzu, radu a jednání profesionála může sloužit
metodologie Systematické rehabilitace, kterou uvádíme ve 3. kapitole.
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2.3

„Normální jednání” jako profese

Kdykoliv povinnosti pracovníka zbavíme kladení důrazu na terapeutické aktivity, téměř
automaticky to vede k „normálnímu jednání”. Není příliš jasné, co vlastně normální jednání
přesně znamená – zvláště když vaše základní premisa je, že asistence je profesionální
aktivita, která vyžaduje vědomosti a odbornost. Když se Borgesius (1990) snažil najít pravou
identitu pracovníka v intramurální psychiatrii, došel k závěru, že je vyjádřena „normálním
jednáním profesionálním způsobem”. Můžeme to přirovnat k rehabilitačnímu principu
normalizace. Normalizace se vztahuje nejen ke znormálnění životních podmínek, ale určitě
také ke vztahu mezi pracovníkem a klientem. Pojďme s tím tedy naložit normálně...
Rehabilitační péče je často přímo zapojena do „normálního” denního života, aby pomohla
upravit aspekty, ve kterých jsou emocionální, sociální a praktické dovednosti nepřiměřené, a
nabízí asistenci v normálních, stejně jako výjimečných stresových situacích.
Petry a Nuy (1997) kladou důraz na „aktivní komunitu”, kde lidé dělají věci dohromady
namísto toho, aby spolu jen mluvili („terapeutická komunita“). Taková aktivní komunita tedy
znamená něco dělat společně. Je to přirozenější způsob interakce. Toto „dělání věcí
dohromady” je stejně rozmanité jako denní život: chození ven, vyjížďky na kole, prázdniny,
společné jídlo, vaření i práce. Je to zdrojem základního vzájemného poznání. Je nemožné
znát jinou osobu do všech podrobností – je již dost těžké rozumět sami sobě. Jednoduchý
přehled a analýza nepostačí, máme-li porozumět komplexnosti individuálního života, života
ve kterém se leccos nepovedlo. V aktivní komunitě jsou vytvořeny podmínky pro lepší
porozumění.
Petry (1997) vysvětluje, že pro každého chronického psychiatrického pacienta je důležitější
budování životního příběhu než příběhu jeho nemoci. To vyžaduje zásadní změnu v přístupu
pracovníků pomáhajících profesí. Při asistování je zásadní koordinace denního života
v rámci triády pacient – pracovník – rodina (tzv. synchronizace). Tento proces je společnou
zkušeností na úrovni rovnocenné existence a nakonec vede k nikoli-mocenskému dialogu.
Jenom tak, říká Petry, můžeme zjistit pacientovy skutečné možnosti, přání a potřeby.
Normální jednání s lidmi, kteří se chovají jinak, než normy stanovují, tak dostává akční
ohnisko ve společných zkušenostech denního života.
Asistence klientům s chronickými psychiatrickými problémy se zaměřuje primárně na to, aby
mohli vést co nejnormálnější a nejužitečnější život. Rehabilitační péče trvá na „tady a teď”,
založeném na klientových možnostech. Pracovník může posílit klienta tím, že mu pomůže
vyřešit problémy, podpořit ho a pomoci mu najít zaměstnání vedoucí k realitě každodenního
života. Může podporovat aktivity, které jsou pro klienta důležité: jako oslavy narozenin,
vycházky a úspěšné zvládání denních aktivit. Pro mnoho klientů jsou tyto drobné události pro
jejich život zásadní. Základ pro bezpečí a důvěru je položen právě díky dlouhodobému
vztahu, který má pracovník s klientem. To se také vztahuje k individuální asistenci v rámci
skupiny, nebo v přirozeném prostředí. Výzva klientovi, aby formuloval otázky, přání a cíle
začíná kontaktem s klientem: nabídka sociální a materiální podpory v praktických
záležitostech denního života často představuje důležitý krok ve vývoji svazku a následně
podpůrného vztahu.
Když lidé pozorují způsob, kterým pracovník jedná s klientem (při sledování videonahrávky),
interakce působí velmi normálně, přestože mnohé klienty vyčleňují jejich vlastní omezení ze
schopnosti přispět k příjemným vztahům s okolím. Z tohoto důvodu musí být často aspekt
„normálnosti” vnesen pracovníkem. Pracovníci jsou školeni jednat normálně v situacích,
které normální nejsou a s lidmi, kteří nepasují do běžných vzorců.
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Osobní dispozice profesionála v rehabilitační péči
Při pořádání kurzů někdy žádáme účastníky, aby popsali budoucího kolegu na případné
uvolněné místo. Pravidelně se objevuje obrázek supermana. Kromě vytoužených
vědomostí a výcviků bývají zmiňovány následující osobní kvality:
být milá osoba
mít sociální dovednosti, být schopen snadno navazovat kontaktovat s lidmi
být dobrý posluchač
mít schopnost pozorování
být flexibilní
být příjemným společníkem, být schopen vytvořit dobrou atmosféru
být tvořivý
být schopen ujmout se vedení
být schopen prosté přítomnosti
vyzařovat sebejistotu, mít přirozenou rovnováhu
mít schopnost empatie
mít lidskou moudrost
mít životní zkušenosti
být trpělivý
být praktický
mít znalosti v administrativních záležitostech, nařízeních a sociální struktuře
být schopen pracovat se skupinami
být schopen jasné komunikace – jak ústně tak písemně
být schopen metodické práce
Pracovník by měl být schopen podnítit klienta k aktivitě. Neměl by přebírat odpovědnost,
ale ponechat klientovi jeho vlastní odpovědnost. Měl by být aktivní, stimulující a sociálně
zapojenou osobou.
Kdo by nechtěl mít takou báječnou osobu nablízku? V praxi je většinou síla týmu
dána různorodostí jeho členů. Pracovníci, kteří mají individuální kvality jako například
kombinace osobnosti a charakteru, životní zkušenosti, přístup, vědomosti a dovednosti se
mohou výborně doplňovat v rámci týmu.
Pro pracovníky je důležité, aby si byli vědomi svých základních kvalit a osobních
pastí. Kromě toho pracujete nejen levou, ale i pravou půlkou mozku – měli byste tedy
připojit intuici k racionálním a vztahovým kvalitám.
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2.4

Vztah respektující důstojnost

Je nápadné, že mnoho klientů má problém s navazováním a udržováním osobních vztahů.
Klientův život se někdy jeví jako sled rozbitých vztahů. Stačí se podívat na to, kolik
profesionálů již prošlo životem klienta s psychiatrickou minulostí, a pochopíme, že klient je
méně nakloněn začínat nový vztah. Dalším významným omezením jsou těžkosti, které
někteří lidé mají při navazování a udržování kontaktů. Právě proto je dobrý vztah mezi
profesionálem a klientem zásadní.
Ve vztahu pro sebe navzájem něco znamenáte – klient znamená něco pro pracovníka a
naopak. Pravděpodobně neexistuje žádná cennější zkušenost než znamenat něco pro jinou
osobu. Kde se v takovém vztahu skrývají osobní aspekty a kam je možno je zařadit? Osobní,
obecně lidská odpovědnost pracovníka konstituuje jádro profesionální odpovědnosti. To je
důležitá základní podmínka, protože to znamená, že odpovědnost, kterou má pracovník ke
klientovi, je založena na obecném smyslu pro odpovědnost k bližnímu, který je vlastní
každému. Výhradně profesionální angažovanost bez osobně pociťovaného vtažení vytváří
nedostatečné podmínky pro asistování lidem s chronickými psychiatrickými omezeními a
nedostatečnostmi, protože rehabilitační asistence má dva aspekty: morální a praktický.
Praktický aspekt vyjadřuje naši snahu pomáhat obnovit schopnost jednat nebo optimalizovat
sebekontrolu. Morální aspekty zahrnují zápas se stigmaty psychiatrické nemoci: rehabilitace
ve smyslu obnovy důstojnosti a pocitu spokojenosti. Je to právě tento morální aspekt, který
vyžaduje angažovanost bližního. Při tvarování vztahu na základě vzájemné angažovanosti
získávají jak pracovník, tak i klient: nikdo není podřízený a obě strany se vzájemně doplňují.
To vede ke vzniku rovnosti, kdy jak pracovník, tak klient mají stejnou hodnotu jakožto lidé.
Což není totéž jako uniformita: každý člověk je jiný, každý má své vlastní možnosti, omezení,
životní úspěchy i zklamání.
Jinými slovy, mít psychickou nemoc neznamená ztratit lidskou důstojnost. Je to právě
zkušenost úcty a rovnosti, kde leží základ pro zotavení: v procesu, kterým klient prochází
svou pouť k důstojnému životu s nemocí, nebo omezeními. Jak jen je možné, hledají
pracovník a klient spolu co nejlepší podmínky a odpovědi na otázky lidského života.
Pracovník je si neustále vědom toho, jak formuje vztah, zvláště proto, že jeho nejpodnětnější
vliv je dán tím, že se uplatňuje jako model. Profesionál není dokonalý člověk: i to může klient
zakoušet jako podporu a povzbuzení. Nikdo není dokonalý: každý dělá mylné závěry a
přijímá špatná rozhodnutí. I v tomto smyslu jsme si rovni: všichni máme silné a slabé stránky.
Usilování o rovnost ve vztahu je základní podmínkou rehabilitační asistence. To neznamená,
že pracovník a klient si nejsou rovni, ale často mají odlišné zázemí s odlišnými normami a
hodnotami. Někteří klienti mohou pocházet z nižších sociálních vrstev a jsou konfrontováni s
pracovníky, kteří obvykle pocházejí z vyšších sociálních tříd. Klienti mají za sebou historii
duševní nemoci a všeobecně se dá říci, že se jim nepodařilo realizovat své ideály. A tak žijí
se svými nedostatky, neschopni samostatně jednat. Pracovník poskytuje profesionální
asistenci. Každý pracovník vstupuje do vztahu se svými vlastními normami a hodnotami,
které jsou základem jeho hodnocení situace. Když pracovník považuje za důležité něco
jiného než klient, může vzniknout napětí.
Hodnoty mohou být popsány jako kolektivní představa o tom, co je dobré, správné a oč stojí
za to usilovat. Hodnoty jsou kolektivní – jsou to představy, které jedinec sdílí se skupinou, s
„námi”. Norma je více či méně závazné očekávání vzhledem k činnosti – nebo naopak
nečinnosti – členů společnosti nebo skupiny. Normy jsou odvozeny od hodnot.
Je velmi pravděpodobné, že v rámci rozdílných zázemí klientů a pracovníků jsou platné
odlišné hodnoty, a z nich vyplývající normy. Ústřední hodnotou pro pracovníky je vědomí
důležitosti schopnosti vyjednávání. Odpovídající normou by bylo, že klient by měl být v co
největší míře zaangažován na vyřešení svého problému. Jestliže klientova norma je, že
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pracovník je placen za poskytování péče a měl by tedy zařídit pro klienta co nejvíce věcí,
může vyvstat problém.
Pojem „normální” obsahuje slovo „norma”. Normální se odvíjí od kolektivních představ o
tom, co je normální a o tom, co je a není možné. A zpětně tyto normy vytvářejí formy
interakce a určují chování. Jedinec s abnormálním vzorcem chování neodpovídá kódům,
které ostatní ze sociokulturního okruhu používají ke komunikaci a spolupráci. Polstra a Baart
(1994) poznamenali, že část úkolu profesionálů je vnést aspekt normality do vztahu
s klientem. To se vztahuje k principu „přítomnosti objektu” (viz. 2.5).
Zde je jeden z příkladů, které uvádějí:
Klientka ležela v posteli, když jsem přišel.
První, co zavolala, když mě spatřila, bylo: „Peníze!”.
Řekl jsem: „To není pozdrav. Začněme znovu. Dobrý den.“
Když jsem se loučil, natáhl jsem ruku k pozdravu. Podívala se na mě překvapeně a váhavě
také natáhla ruku. Příště mi podala ruku jako první.

2. 5

Tři základní principy: podpora, použití a přítomnost objektu

Existují tři pojmy, které považujeme za základní principy rehabilitační asistence: podpora,
použití a přítomnost objektu. Jsou to principy anglického lékaře a analytika Winicotta. Podpora by se
dala nejlépe znázornit obrazem matky nesoucí své dítě na rukou. Je to známý pocit. Je to
elementární bezpečí, které je zásadně důležité pro všechny další procesy emocionálního
růstu a zralosti. Toto základní bezpečí by mělo být nabízeno v léčebných zařízeních,
v centrech denních aktivit, na oddělení v psychiatrické léčebně, i ve speciálních zařízeních
pro bydlení.
„Podporující prostředí” nabízí solidní základ, na kterém je založena další péče. Činnost zde
znamená adekvátně posoudit, co je potřeba. Když si matka všimne, že její dítě má mokrou
plenu, nebude pokračovat klidně v „podpoře”: plenku dítěti vymění – pořádně a s péčí
(použití objektu). Třetím elementem je „přítomnost objektu”. Matka je přítomna pro dítě jako
osoba. V psychoanalytické terminologii se tomu říká prezentovat se dítěti jako objekt: dítě
zakouší matku jako objekt, jako osobu. Zpočátku není matka zakoušena dítětem jako
oddělená bytost, ale to se ozřejmuje, jak se dítě vyvíjí: matka již není pouze krmící prs a
hýčkající paže, ale je přítomna jako osoba, se kterou je možné lidské setkání.
Hulselmans (1994) ilustruje praktické využití těchto tří elementů na příběhu Karla,
návštěvníka v centru denních aktivit, zaznamenaném pod názvem „Nejbláznivější denní
centrum, na jaké jsem kdy narazil”.
Centrum denních aktivit reagovalo na Karla velmi zvláštně. Jehozpůsoby byly nahlíženy
jako naprosto normální. To pro něj bylo nové, protože právě absolvoval celou odysseu po
různých službách: všude mu řekli, že jeho chování není adekvátní a že mu pomohou to
změnit. Co mu přesně bylo? V nových situacích Karel vždy zneklidněl a dostal se do
tenze. Někdy se to vůbec nedalo vydržet, takže se musel sebrat a odejít. Vzápětí měl
pocit, že opět selhal při navazování kontaktů. Styděl se potkat lidi, před kterými utekl a
neodvážil se k nim vrátit. To vedlo k tomu, že si připadal osamělý, izolovaný a zahořklý. V
tomto centru denních aktivit od něj nikdo nic neočekával. Mohl vejít, přečíst si noviny,
vypít si šálek kafe a prostě odejít. Když přišel poprvé, děly se zvláštní věci. Karel seděl u
stolu s několika jinými nově příchozími a po několika minutách cítil, že rychle roste jeho
neklid a napětí. Trochu se vrtěl na židli a učinil několik neohrabaných pokusů vstát. Karla
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vyvedla nastalá situace z míry a řekl asistentce, že je nervózní a že chce jít na
procházku.. A nyní to přijde: odpověděla mu , že to je úplně normální, když člověk někam
přijde poprvé a že se může procházet po libosti. Karel byl překvapen. Očekával, že ho
budou přemlouvat, aby ještě chvíli zůstal. A tak se šel projít a potom zašel za asistentkou
a řekl jí, že musí jít naléhavě domů. Následuje další překvapivá reakce. Asistentka řekla,
že zůstávat déle v novém prostředí je pro mnoho lidí obtížné, a že může jít kdykoliv
domů, jestliže si to přeje. Také mu řekla, že je vděčná za jeho návštěvu a nabídla mu, že
ho doprovodí k zastávce autobusu. Po cestě se s ním snažila zapříst konverzaci, ale
Karel ji ignoroval. Když přijel autobus, zopakovala mu, že měla radost z jeho návštěvy a
rozloučila se s ním.
Hulselmans předkládá ještě jinou úvahu: Co by se stalo, kdyby se asistentka s klientem
jenom rozloučila? Mohli bychom říci, vše je v pořádku; nabídla nicnepožadující, přátelské
prostředí, je tu „podpora”, a pokud chce Karel odejít, může to udělat. Přátelské rozloučení
přispívá k atmosféře uvolněnosti.
Ale tato asistentka udělala víc: šla s klientem na autobusovou zastávku bez Karlova
výslovného svolení. Někdo by si mohl myslet: není to reflex přehnaného ochraňování, není
tato asistentka příliš dotěrná, příliš vůdčí nebo není příliš intenzivně zaangažována?
Asistentka si ale všimla, že Karlovi bylo při první návštěvě těžko, cítil se nesvůj a dokázala
vnímat a sdílet jeho bolest. Byla schopna si to uvědomit, a proto přistoupila k „používání”.
Nezůstala v bezpečí pseudotolerantního nezasahování do cizí svobody. Zaangažovala se.
Vstala a šla kousek cesty s Karlem, nejen doslovně, ale i v lidsky-intuitivním smyslu.
O několik dnů později se Karel do centra denních aktivit vrátil. Při dosavadních
zkušenostech s pomáhajícími institucemi vždy po neúspěšné první návštěvě odešel
nadobro, ale tentokrát se vrátil. A po krůčcích získával první kontakt s asistentkou
jasnější obrysy. Zpočátku prostě Karla doprovázela na autobus. Během čtvrté nebo páté
návštěvy začal být Karel zakrátko neklidný a plný napětí a chtěl odejít. Asistentka mu
navrhla, aby si nejprve společně dali kafe a potom šli na autobus. Karel souhlasil, nebylo
to tak zlé, a pití kávy před odchodem se stalo pevným rituálem. Postupně během
následných návštěv se chvilky u kávy prodlužovaly a někdy se dali do řeči.
Co se ve skutečnosti děje? Karel získává zkušenosti, které jsou v příkrém kontrastu s jeho
dosavadními zkušenostmi s psychiatrií. Během předchozích kontaktů se vždycky po krátké
době dostával do napětí a odcházel. To ústilo v negativní pocit selhání typu: „Vidíš, je to
vždycky stejné, nikdy nebudeš schopen to dokázat.” a on neměl odvahu to zkoušet znovu.
Nyní se díky opakujícímu se rituálu pití kávy a povídání podařilo tento vzorec prolomit. Místo
zklamání z nesčetných selhání, kdy cítil výčitky a pocity viny, nyní Karel zakouší pozitivní
kontakt, ve kterém se cítí být přijímán a oceňován jako osobnost. Tato zkušenost vytváří
dobré předpoklady, na kterých bude Karel moci dále stavět a postupně se více podílet na
tom, co denní centrum nabízí. Karel se cítí dobře: a na to jsme se soustředili během
rehabilitační práce v posledních letech. „Jak se klient cítí”, jak spokojený nebo nespokojený
je se svým každodenním životem, s kvalitou svého života.
Funkce přítomnosti objektu, kterou sociální služby naplňují, je úzce spojena s principy
osobně-profesionálního jednání. Svým jednáním profesionál ve skutečnosti reprezentuje tři
světy:
jeho osobní svět, zahrnující jeho životní zkušenosti,
normy a hodnoty okolí, ve kterém se interakce odehrává a
realitu „velkého světa” – společnosti s jejími normami, pravidly a strukturami.
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2.6

Prostor pro dialog a pro činnost

Vlastní rehabilitace se odehrává ve třech dimenzích: dimenzi vztahů, dimenzi činnosti a
dimenzi času. Jak osobní interakce, tak i skutečné jednání se odehrávají v perspektivě času
a místa. Důležitou aktivitou pracovníka je vytvořit prostor pro dialog ve vztahové dimenzi a
prostor pro činnost v dimenzi aktivit. Vytvořením prostoru pro dialog a činnost míníme
vytvoření prostoru ve vztahovém, emocionálním, kognitivním a fyzickém smyslu, prostoru ve
kterém se mohou odehrávat rozhovory a aktivity užitečné pro klienta.
Vztahovým aspektem rozumíme přístup, který vyhoví jak naší, tak klientově osobnosti.
Emocionálním aspektem myslíme snahu napojit se na klienta na základě našich vlastních
pocitů. Zde je důležité najít rovnováhu mezi emocionální distancí a blízkostí. Kognitivní
aspekt je vymezen kognitivními možnostmi a omezeními klienta. To může znamenat, že
někdy je třeba korigovat mluvené slovo v množství i tempu. Nakonec fyzické aspekty – to je
o důležitosti reálného prostředí, ve kterém se činnost nebo interakce odehrává. To jsou
nároky na prostor, aby co nejlépe vyhověl požadavkům na dialog nebo činnost. Pro některé
klienty to bude jejich vlastní teritorium, pro jiné to bude kancelář personálu, nebo jiné
pracovní místo. Někdy se nejvhodnější prostor pro dialog vynořuje během procházky, během
mytí nádobí nebo při kafi v kavárně. Důležitým faktorem při vytváření prostoru pro rozhovor
je nalezení společného jazyka (Van Haaster, 1991, 1993). Léčebné prostředí odkazuje
k dosažení co nejlepších podmínek, které dají klientovi prostor k vyjádření se způsobem,
který odpovídá jeho schopnostem jednání. Pracovník musí vzít v úvahu klientova omezení,
ale měl by počítat i s možnostmi rozvoje. Tyto předcházející podmínky můžeme vztáhnout
k dalším faktorům, jako je dostupnost pro klienta příjemného životního a pracovního
prostoru, vzdálit se co nejvíce od stresujících faktorů, na které je klient citlivý, mít dostupné
správné materiály nebo mít přijatelný pracovní nebo studijní rozvrh.
Prostor pro dialog ani prostor pro činnost se neobjeví z ničeho nic. Často je třeba je
postupně vytvářet. Karlův příběh obsahuje mnoho příkladů vytváření dobrého prostoru pro
dialog. Asistentka přímo nabídla Karlovi prostor tím, že „vyhmátla“ jeho emocionální omezení
a přitom dokázala nalézt rovnováhu mezi odstupem a blízkostí. Ve vztahovém smyslu se
Karel cítil přijat a oceněn. Některé fyzické aspekty jsou vymezeny možnostmi centra denních
aktivit: společný šálek kávy, procházka na autobus. Vytvořením podpůrného emocionálního
klimatu je zároveň vytvořen základ pro klientovo autonomní jednání, pro užitečné osobní
aktivity i pro naplnění sociálních rolí.
Je samozřejmé, že stejné principy utváření prostoru pro dialog a činost platí i pro vztahy
s dalšími osobami v klientově prostředí a sociální síti. Pokud se dobrý prostor pro dialog a
činnost vynoří v průběhu péče jenom občas, bude se rehabilitační proces brzy odehrávat ve
vakuu. Důležitou aktivitou v rámci rehabilitační péče je zajistit vytvoření kvalitativně dobrý
prostor pro komunikaci a jednání také v sociálním prostředí klienta (viz kapitola 6 a 7).
V oblasti pracovní rehabilitace je zvláště důležité připravit podmínky, které umožňují naplnění
důstojné role (viz kapitola 8).
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Obr. 2.2: Prostor pro dialog a čiností v triádě

Prostor pro činnost může být situován do tří úrovní psychosociální rehabilitace: úroveň
klienta a profesionála, úroveň životního, pracovního a institucionálního prostředí a úroveň
společnosti. Tuto poslední úroveň je často nejtěžší ovlivnit. A přece je míra, do které
vymezuje společnost svým občanům prostor k aktivitě, zcela zásadní. V tomto případě může
být prostor pro jednání vztažen k regulaci dávek, k trhu práce, k toleranci vůči lidem
s omezeními.

2.7

Systematické vytváření aktivního vztahu

Budování vztahu se může odehrávat systematicky. Zdravotnické vzdělávání věnuje
překvapivě malou pozornost metodologii utváření vztahu, zatímco se věnuje pozornost
metodologii práce v rámci dimenze aktivit a činnosti.
Stejný metodický cyklus můžme použít pro dimenzi vztahovou. Dosud rozeznáváme šest fází
Systematické rehabilitace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seznámení a orientace
Šetření
Stanovení cílů
Plánování
Realizace
Hodnocení
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V prvních dvou fázích se soustřeďujeme na utváření prvního kontaktu a poznávání klienta. K
dosažení co nejlepšího sladění s osobností klienta studujeme řadu aspektů, jako např.:
Určitý/preferovaný způsob, jakým chce klient být vnímán a jak chce, abychom s ním
jednali;
omezení v komunikaci, se kterými je třeba počítat.
Dále shromažďujeme informace o:
klientových hodnotách;
jeho aktivitách a zájmech;
sociálních rolích, které aktuálně naplňuje.
Jako pomůcku můžeme použít Komunikačně vztahový profil (STORM Rehabilitation,
1999). Obr. 2.3 ukazuje přehled bodů z tohoto profilu.
Obr. 2.3: Body z komunikačně vztahového profilu – viz formulář
Stanovený cíl popisuje, na jaký aspekt budování vztahu se zaměřujeme.
Příklad: Snažím se docílit otevřené konzultace s paní Petersonovou.
Cíl závisí na výsledcích prvních dvou fází a je korigován, jak se vztah vyvíjí. Ve fázi
plánování vypracujeme pracovní plán, který může obsahovat:
prvky, které jsou důležité pro vytvoření skutečného prostoru pro dialog (témata diskuse,
jak jednat s klientem, odstup-blízkost, tempo, atd.)
volbu stylu
volbu role
volbu komunikační strategie
Když tento plán uskutečňujeme, je také průběžně vyhodnocován, takže jej můžeme podle
potřeby upravovat (cíle a/nebo činnosti).
Příklad pracovního plánu vytvořeného k navození vztahu s paní Petersonovou (na
základě komunikačně-vztahového profilu)
Prostor pro dialog: rozhovory by neměly být příliš dlouhé nebo příliš rychlé, vhodná
příležitost je třeba při společné činnosti (vyšívání). Nepoužívej abstraktní jazyk, při dialogu
je vhodné sedět vedle ní, dej najevo úctu k jejímu věku, přiveď řeč na motivační témata vnoučata nebo pletení, vyhněte se nepříjemným tématům, jako jsou nemocnice, hadi...
Styl:
zúčastněný
Role:
spolubydlící
Strategie:
facilitace (podporování), informování (jestliže se projeví dostatek
důvěry, pokračujte s podporováním a otevřenou diskusí).
V následujících částech probereme několik možností jak tvarovat prostor dialogu a činnosti.

2.8

Komunikace: jak brát v úvahu funkční poruchy

Dobrý vztah s klientem je stavebním kamenem rehabilitačního procesu. Budování vztahu je
velmi náročné. Komunikace mezi pracovníkem a klientem je nástrojem rozvoje a udržení
vztahu. Při komunikaci s klienty je velmi důležité vzít v úvahu jejich psychická a sociální
omezení a je proto naprosto nezbytné být si vědom existence těchto omezení. Abychom
mohli zvolit správnou asistenční strategii, je důležité vědět, že komunikace použitá
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pracovníkem by měla odpovídat funkčním kognitivním poruchám a obrazu zranitelnosti
klienta.
Psychiatrické příhody jsou často doprovázeny poruchami, které zasahují systém zpracování
informací. Takové poruchy vytvářejí komunikační omezení. Pracovník může zjistit, které
specifické faktory způsobují klientův stres a může je vzít v úvahu během komunikace. A
konečně je důležité být obeznámen s dostupnými sebeobrannými a vyjednávacími
strategiemi, abychom je mohli i během rozhovoru zapojit.
Abychom to shrnuli: pro adekvátní komunikaci je kromě budování vztahu založeného na
vzájemné důvěře potřeba:
1.
2.
3.
4.

znalost komunikačních omezení vyplývajících z poruch systému zpracovávajícího
informace
znalost faktorů spojených se stresem
znalost vyjednávacích strategií a toho, jak je lze použít
znalost přístupu a způsobu zacházení, které klient preferuje

Abyste mohli systematicky shromáždit tyto informace, můžete použít komunikačně-vztahový
profil (STORM Rehabilitation, 1999). Více informací o aspektech zranitelnosti najdete
v kapitole 5.

2. 9

Kognitivní problémy

Co mohou být kognitivní problémy:
problém udržet míru pozornosti
problém s tříděním informací
nedostatečná kapacita procesů (zpomalené myšlení)
nedostatečná flexibilita, například při diskusi
problémy s vnímáním, zvláště zrakovým a sluchovým
problémy s pamětí, zvláště vyhledávání informace, která je již uložena
problémy s myšlením (příliš pomalu, příliš rychle, zmateně)
Množství návodů, jak vzít v úvahu omezení vyplývající z poruch systému zpracovávajícího
informace může být formulováno na základě znalosti bazální zranitelnosti (Appelo a Slooff,
1993).
Vytvořte prostor, ve kterém si může klient určit tempo a navrhněte pravidelné
přestávky.
Klaďte pouze jednu otázku v určitém čase a pracujte pouze na jednom úkolu
v určitém čase.
Co nejvíce se vyhněte rušivým a zneklidňujícím vnějším faktorům.
Používejte paměťové pomůcky jako diáře, zápisníky a vodítka jako je mapa na zdi.
Předvádějte věci, když se zdá, že někdo nerozumí vysvětlení.
Používejte co nejméně metafor, nemluvte v abstrakcích.
Vědomě střídejte otevřené a uzavřené otázky.
Klaďte otevřené otázky, když je něco třeba projednat do hloubky nebo potřebujete
udržet konverzaci. Mějte na paměti, že mnoho klientů má s otevřenými otázkami
problémy.
Klaďte cílené nebo uzavřené otázky (např. takové, na které lze odpovědět „ano” nebo
„ne”), když se konverzace nedaří.
Nepředpokládejte, že druhá osoba vidí nebo cítí emoci: pojmenujte tuto emoci
Jako doplněk k radám Appela a Slooffa předložíme ještě další pokyny pro jednání s lidmi,
kteří mají komunikačními problémy:
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Při konverzaci pracujte obezřetně s časovou dimenzí
Kvůli omezením, která souvisejí s poruchami zpracování informací, je trvání konverzace
obyčejně poměrně krátké. Rozhovor trvající 30 – 45 minut je z těch delších. Klient se obecně
nedokáže koncentrovat déle než 10 minut souvisle. Průměrné vodítko je okolo 10 minut na
jedno téma. Poté doporučujeme chvilku na relaxaci: nalít kávu, projít se po pokoji, atd.
Tempo konverzace by mělo být přizpůsobeno tempu klienta a měli byste sledovat signály o
tom, že klient již není schopen udržet pozornost. Ať již jsou to signály verbální (když řekne:
„už toho mám dost”, nebo náhle začne mluvit o něčem úplně jiném) nebo neverbální (oční
kontakt se ztrácí, klient poposedává na židli, dostává se do napětí).
Snažte se vcítit do klientovy situace s ohledem na komunikační omezení.
Nezaměňujte komunikační problém s mentálním postižením.
Usilujte o důstojnou komunikaci mezi dvěma lidmi, kteří se ze všech sil snaží
porozumět jeden druhému.
Umožněte klientovi formulovat jeho vlastní myšlenky. Dejte mu potřebný čas.
Nepřebírejte konverzaci za něj. Nehovořte, jakoby tam klient nebyl.
Nenuťte klienta do konverzace, kterou nechce, nebo které není schopen.
Mnoho lidí s komunikačními problémy se necítí dobře ve velkých skupinách. Nemohou se
podílet na konverzaci. Když někdo nemůže dost rychle sledovat, co se říká, může získat
pocit, že všichni mluví zároveň. Jiný klient může mít problém s vlastním mluvením: může
mluvit příliš rychle nebo příliš pomalu, nebo je mu špatně rozumět. Tak může získat dojem,
že se nemůže účastnit konverzace. Všimli jsme si, že to je často jeden z důvodů, proč se
klienti vyhýbají schůzkám, nebo skupinovému kontaktu. Je možné s takovým omezením
počítat. Například byste měli omezit zvuky z okolí (vypnout hudbu nebo televizi). Během
setkání doma se může každý snažit mluvit popořadě místo mluvení najednou. Z toho
můžeme odvodit následující pokyn:
Zjistěte, zda je možno vylepšit podmínky za kterých probíhá komunikace (např. rušivé
zvuky).
Při interakci s lidmi s komunikačními problémy - např. říkají „ano”, nebo „ne”, nebo řeknou,
že rozumějí, i když nerozuměli, může snadno dojít k nedorozumění. Verbálně a neverbálně
mohou být současně vyslány protichůdné zprávy: tomu se říká inkongruentní komunikace.
Pro takové konfliktní prvky v komunikaci může být nepřeberně důvodů. Pracovník se může
snažit nezatížit klienta tím, že se ho bude ptát, co myslel (nebo naopak), nebo nemusí mít
náladu na tak náročnou komunikaci, nebo toho má už dost klient. Jeden z nich se může
vypovídávat, zatímco druhý může jen tu a tam přitakat.
Snažte se vyhnout nedorozuměním. Ptejte se, dokud nebudete rozumět. Za všech okolností
zůstaňte upřímní. Když na něco nemáte náladu nebo máte málo času, řekněte to a souhlaste
s tím, abyste se k tomu tématu vrátili jindy.
Dojde-li k nedorozumění, vyjděte z klientovy interpretace a zkuste dojít ke shodě odtud.
Kontrolujte průběžně, zda jste správně rozuměli, co klient myslí – shrňte jeho příběh a
zeptejte se, zda je to tak správně. Také opakujte vašimi slovy, co klient říká.
Obecně není důležité mít pravdu, ale souhlasit, i když si všimnete, že existují dva odlišné
názory nebo, že se vám nedaří vzájemně si rozumět. Směřujeme k tomu být na stejné
vlnové délce a mít základní, vzájemnou důvěru.
Klienti s komunikačnímí problémy potřebují porozumění jiných lidí. Je pro ně velmi
nepříjemné, když jsou konfrontováni se svým postižením. Kromě toho je to právě jejich
omezení, které způsobuje, že mají problémy vysvětlit, jaké má toto omezení důsledky.
Nicméně klienti považují za velmi důležité mít někoho, kdo rozumí jejich problémům. Je to
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také past: profesionálové mohou předpokládat příliš snadno, že rozumějí všemu o klientech.
Existuje nebezpečí, že klient bude zbaven vlastního příběhu a zkušenosti.
Přistupujte ke klientovi s porozuměním a úctou a nechovejte se jako byste všechno věděli a
všemu rozuměli.
Někdy klienti málo rozumějí svým omezením, možnostem a hranicím. Když komunikujete
s klientem, využívejte jeho vědomosti. Dejte klientovi prostor, aby si vyzkoušel a vyjádřil,
čeho je a čeho není schopen, co chce a co nechce dělat, čeho chce dosáhnout a jak daleko
se v tom může dostat. Obecně platí, že klienti jsou schopni mluvit o svých zkušenostech,
pokud je navázán dobrý kontakt. Pracovník se může angažovat, ale nemusí váhat říci, co si
myslí o klientových možnostech a nemožnostech: i on je pro klienta prubířským kamenem
pro kontakt s realitou (přítomnost objektu).
Dejte si práci a zjistěte, jaké jsou klientovy zkušenosti, myšlenky, přání a ideály.
Tento proces může někdy trvat léta. U lidí, kteří strávili léta v jednom pavilonu nemocnice
můžete pozorovat, že čas se pro ně zastavil ve chvíli, kdy do nemocnice vstoupili. Je to
jakoby již neměli minulost, ani budoucnost. Nikdy nemluví o své minulosti, fantaziích nebo
potřebách. Během rehabilitačního procesu se tito klienti zdají „rozmrzat”. Opět se stávají
lidmi s identitou – minulostí, současností a budoucností.
Respektujte pocity klienta (a jeho rodiny). Uvolněte prostor pro vyjádření těchto pocitů. Je-li
to nutné, požádejte o vysvětlení, abyste těmto pocitům rozuměli.
Vyjadřujte také svoje pocity – i když to nemusí být příjemné pro klienta (např. „je pro mě
obtížné mluvit s tebou v takové situaci”).
Ukončete konverzaci příjemným a jasným způsobem. Umožněte klientovi shrnout opětovně
téma, nebo to pro něj udělejte vy. Udělejte si přehled toho, na čem jste se dohodli, můžete si
to také napsat, abyste si to pamatovali.
Budování vztahu s klientem je něco jiného než mít kontakt s klientem. Kvůli svým omezením
nemají někteří klienti kapacitu vstoupit do vztahu. Mít kontakt je obecně možné. Aktivní vztah
nemusí být důvěrný, ale znamená to víc než prostě mít kontakt.
Objeví-li se rostoucí patologie v situacích, kdy je břemeno větší než schopnosti, vyvíjí se
komunikace různě. Takový klient může mít dokonce ještě větší prospěch z jasných zpráv,
které mu pomáhají obnovit rovnováhu. Ale ani psychóza neznamená, že se vztah rozvinutý
v průběhu času z ničeho nic zásadně změní. Naopak: klient se bude cítit mimořádně
podpořen, zjistí-li, že jeho těsný vztah s profesionálem zůstal nezměněný. Příliš často se
dovídá, že regrese znamená selhání. Je to právě v těžkých obdobích, kdy potřebujeme
podporu lidí, se kterými máme dobré vztahy.

2. 10 Základní podmínky pro roli pracovníka v poskytování péče
V první kapitole jsme popsali, jak rehabilitační práce klade důraz na možnost naplnění rolí,
které si klient přeje zastávat. Nyní se budeme hlouběji zabývat pojmem role a načrtneme
role, které může zastávat pracovník. Pojem role je úzce spojen s pojmem normy. Ve
skutečnosti je role zcela určitou normou. Každá role je specifická vůči nějaké sociální pozici:
tvoří ji více či méně závazná očekávání ve vztahu k chování osoby, která roli naplňuje. Role
pracovníka i role klienta jsou spjaty s normami a očekáváními. Vystupujeme-li v nějaké roli,
je důležité abychom měli možnost fungovat podle této role při kontaktu s druhými lidmi. To
začíná už u bazálních komunikačních aspektů. Ve vzájemné lidské interakci je nutné začínat
a uzavírat konverzaci, dívat se vzájemně do očí, být schopen klást otázky a reagovat na
druhého člověka.
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Kromě rozdílů v zázemí, rolích nebo očekávání k rolím, které jsou mezi klienty a pracovníky,
mají i hodně rolí společných. Každý člověk naplňuje roli s ohledem na sebe sama. Týká se
uspokojování základních tělesných potřeb: mít dost spánku, jídla, pití a střechu nad hlavou.
Další role vycházejí z primárních psychologických potřeb, jako je potřeba náklonnosti,
ocenění (partner, člen rodiny, přítel). Existují také specifické role, které jsou spjaty se
sociálními, ekonomickými a společenskými rolemi (profesionální role, členství v asociacích
atd.). Interakce mezi lidmi je silně určována rolemi, které lidé zastávají jeden vůči druhému.
Lidé v ideálním případě shledávají své role jako společné, nebo komplementární. Věci se
zproblematizují, když se jedna ze stran přestane chovat podle očekávání, která přísluší její
roli. Je důležité, aby očekávání jednoho vůči druhému byla jasná. V osobně-profesionálním
vztahu je velká zásluha pracovníka, podaří-li se mu vytvořit prostor a možnosti pro naplnění
rolí, které si klient přeje.
Často se předpokládá, že jedna role dává větší moc než jiné role. Není to ale takhle
jednoznačné. Každá strana má jistý stupeň moci nad stranou druhou. Aby mohla probíhat
efektivní interakce, neměla by být rovnováha moci příliš narušena. Moc můžeme definovat
jako možnost určovat, nebo ovládat chování jiné osoby. Tato charakteristika jasně ukazuje,
že profesionálové mohou mít moc nad svými klienty, protože aplikování pravidel, postavení
experta nebo lepší vyjednávací schopnosti jsou formy použití moci. Nejsilnějším mocenským
prostředkem, který má klient v zásobě, je citové ovlivnění pracovníka. Na základě
kombinovaného osobně-profesionálního vztahu může klient na jedné straně ovlivňovat
pracovníka jako člověk: může mít starosti, být rozrušen, hněvivý atd. A klient může na druhé
straně uplatňovat svůj vliv (= mít moc nad) na pracovníka jako profesionála tím, že nesplní
jeho očekávání. V praxi je tato forma vykonávání moci podceňována. Často se argumentuje
tím, že rovnost mezi pracovníkem a klientem není možná, protože pracovník disponuje větší
mocí. Je pravděpodobně přesnější říci, že uplatnit svůj díl moci může jak pracovník, tak
klient, i když v odlišných oblastech.
Role byla popsána jako specifická pozice, kterou někdo přijímá ve specifickém kontextu
vzhledem k někomu dalšímu. Zdůrazňujeme, že role pracovníka i role klienta musí být
vztahová a funkční. To znamená, že spolupracují na udržení kýžené kvality života a na
vytvoření optimálního rozvoje možností pro klienta.
Zde jsou některé rozličné role, které může pracovník naplňovat. Tyto role mohou být
vnímány jako strategie asistence. Pokud odpovídají profilu klienta, měly by být tyto role
funkční ve smyslu dosahování stanovených cílů. Tyto role charakterizujeme především
proto, aby si byl profesionál vědom různých možností, které může mít k dispozici. Zastávání
těchto rolí musí odpovídat potřebám péče a zformulovaným cílům péče. Při využívání rolí
nesmíme ztrácet ze zřetele širší kontext rehabilitace.
Konečně toto téma slouží k tomu, umožnit klientovi, aby byl schopen zastávat normální
sociální role v míře co největší. Hovoříme tu o takových rolích, jako je spolubydlící,
zaměstnanec, člen klubu, partner a občan.

2. 11 Rozlišení rolí: 11 rolí profesionála
Následují různé role pracovníků pomáhajících profesí:
Pracovník jako odborník na léčbu
Pracovník jako sestra/ošetřovatel
Pracovník jako pečovatel
Pracovník jako náhradní rodič
Pracovník jako spolubydlící
Pracovník jako vyjednavač
Pracovník jako informátor
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Pracovník jako poradce
Pracovník jako trenér/kouč
Pracovník jako agent (zmocněný zástupce)
Pracovník jako spojenec
Každý pracovník pravděpodobně zastupuje více těchto rolí. Každá role je spojena s určitými
hodnotami a normami. Kterou roli použijeme, by měly určovat potřeby péče a cíle klienta.
Role odpovídají zvolenému směru služeb – v tomto případě kompenzační a rehabilitační
péči. V rámci Systematické rehabilitace (viz. kapitola 3) je použití role cestou k dokončení
implementace plánu péče nebo asistenčního plánu.
Pracovník jako odborník na léčbu
Odborník na léčbu se soustředí na léčení nemoci/poruchy nebo na změny chování.
Odpovídající role klienta je pacient. Role odborníka na léčbu může být samozřejmě
kombinována s jednou nebo několika rolemi následujícími.
Pracovník jako zdravotní sestra/ošetřovatel
Nejtradičnější role je role zdravotní sestry. Na první pohled tato role nezapadá do zařízení,
zaměřených na bydlení. Přesto může být tato role velice funkční, např. pro hospitalizované
nebo institucionalizované pacienty, jejichž psychopatologie je v popředí, nebo tam, kde
klientovy somatické problémy vyžadují péči sestry. I když klient zaujímá roli pacienta, může
být role sestry užitečná pro co nejtěsnější navázání kontaktu se zkušeností a chováním
klienta. Zdaří-li se to, může pracovník zkusit měnit chování klienta pomocí postupného
nahrazování elementů této role charakteristikami jiné role.
Pracovník jako pečovatel
Pracovník naplňuje tuto roli zvláště při práci se staršími klienty, kteří mají kromě
psychosociálních také fyzická omezení. Jako profesionál může převzít osobní péči o klienta
ve chvíli, kdy klinetova fyzická nebo psychická omezení neumožňují postarat se o sebe sám.
Pak pracovník přebírá také péči o stravu, osobní hygienu a domácí práce.
Pracovník jako náhradní rodič
V kapitole 5 se budeme zabývat poruchami příchylnosti (attachment disorders) jako možným
zdrojem psychosociální zranitelnosti. Výzkumy vývojové psychologie ukazují, že děti, které
postrádaly delší čas objekt příchylnosti a neměly rodiče, kteří by jim poskytli láskyplnou péči,
trpí později vážnými psychickými omezeními, anebo dokonce zemřou, ačkoliv jsou řádně
krmeny (Bowlby, 1969). Dospělí, kteří měli vážné problémy s příchylností jako děti, mají pak
často dvě části osobnosti: jedna část funguje jako dospělá a je třeba k ní také tak přistupovat
(první strategií, kterou lze doporučit, jsou otevřené konzultace, nebo jednání na základě
dialogu mezi dvěma dospělými), a druhá část funguje jako dítě. Klient někdy potřebuje
přítomnost rodiče, nebo náhradního rodiče pro tuto svou dětskou část osobnosti – rodiče,
který ochraňuje, poskytuje bezpečí a ukazuje cestu. Asistenční proces bude často o tom,
odhadnout, kdy je vhodné zaujmout roli vyjednavače a jak vyjednávat a kdy je vhodnější
náhražka mateřské sukně.
Pracovník jako spolubydlící
Pracovník, zaměstnaný jako asistent ve speciálním zařízení pro bydlení může naplňovat roli
spolubydlícího. Určitě by neměl být vnímán jako skutečný spolubydlící, protože ubytovací
zařízení není místem, kde doopravdy žije, ale je tam v práci. Přesto se podílí na
každodenním životě a při nočních službách tam přespává. Role spolubydlícího může být
zvolena dobrovolně za účelem vytvoření modelu pro sociální interakce ve skupině
spolubydlících a v domácnosti. To může být zvláště důležité, když jsou klientovi schopnosti
příliš malé, nebo se nezlepšily natolik, aby se mohl účastnit denních aktivit s jiným člověkem.
Když pro sebe klienti začnou vzájemně něco znamenat, pracovník se stáhne.
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Pracovník jako vyjednavač
Pracovník může také vystupovat jako vyjednavač, například pro klienty, kteří jsou schopni
komunikovat tímto způsobem, nebo pro klienty, u nichž je „strkat nos do jejich věcí”
odůvodněné. Dále v textu se budeme zabývat základními podmínkami vyjednávání, včetně
jejich úskalí. Pracovník také může použít principy situačního vedení s tomu odpovídajícími
asistenčními styly (oddíl 2.13).
Pracovník jako informátor
Pracovník může být také někým, kdo pouze poskytuje informace, aniž by přidával osobní
soudy nebo rady. Může se jednat o faktickou objektivní informaci. Psychoedukace je
dobrým příkladem metody, ve které pracovník plní roli informátora. V druhé části této metody
se role mění na roli instruktora. Jiné příklady informování jsou: poskytnutí informací o
zařízeních pro bydlení, možnostech jak strávit den, informace o kurzech, studiu. Tato role
ponechává klientovi i pracovníkovi hodně svobody. Koneckonců, klient se může rozhodnout,
jak s informacemi naloží, aniž by jeho mínění bylo ovlivněno. Pro pracovníka je podávání
informací izolovanou záležitostí: nemá žádné důsledky ve smyslu konkrétních pomáhajících
aktivit. Pracovník také nemusí zaujímat stanovisko.
Pracovník jako poradce
Pracovník může přijmout roli poradce a používat poradenské metody. Poradce může
podávat rady vyžádané i nevyžádané. V obou případech zůstává rada radou: klient se podle
ní může zařídit, nebo ji ignorovat. V této roli ponechává pracovník rozhodnutí na klientovi.
Nemůžeme zde mluvit o vyjednávání nebo doporučeních. Dává to klientovi autonomii a
prostor pro jednání. Poradce může také jednat jako vyjednavač, když dělá poradce několika
stranám, například klientovi a jiným profesionálům, nebo klientovi a členovi rodiny nebo
zaměstnavateli.
Pracovník jako trenér/kouč
Ve fotbalovém světě je funkce trenéra/kouče dobře známá. Trenér vybavuje hráče určitými
dovednostmi. Jsou to dovednosti individuální, jako je zacházení s míčem, i skupinové,
protože ta hra se hraje s dalšími lidmi. Trenér učí hráče, jak mají optimálně využívat
schopnosti a znalosti jeden druhého: musí si přihrávat míč a sehrát se tak, aby vytvořili tým.
Až potud je to teorie. Praxe začíná, když existuje protivník: nyní se hraje soutěž. Trenér se
neúčastní hry, ale zastává roli kouče. Určuje strategii a dává pokyny od postranní čáry tak,
aby natrénované dovednosti a domluvené taktiky optimálně ožily. Když jde všechno dobře,
udržuje si odstup.
Pracovník jako trenér pomáhá předává klientovi dovednosti. I v této situaci to jsou jak
praktické dovednosti (např. jak vyčistit dřez), tak i sociální dovednosti (např. jak požádat
ostatní klienty aby se šli se mnou projít). Pracovník může být individuální, nebo skupinový
trenér. Jako kouč dává pokyny, jak dovednosti, získané v individuálních, nebo skupinových
podmínkách nejlépe přenést do praxe. Jestliže jde ve skupině všechno dobře, udržuje si
pracovník odstup. Ale klienti vědí, že se něj kdykoliv mohou obrátit.
Pracovník jako agent
Pracovník může jednat jako klientův agent. Pokud klient není schopen hájit své zájmy, nebo
se dovolávat svých práv, může pracovník převzít tuto roli. Způsob, jak hájit něčí zájmy je
předmětem koordinace v poskytovaných službách. Je v zájmu klienta, aby péče, kterou
dostává, byla řádně koordinována. V situaci, kdy existuje množství pracovníků a institucí
v oblasti péče je obzvláště důležité, aby pomáhající služby odpovídaly klientovu celkovému
plánu. Je matoucí a neúčinné, když se několik lidí plete do stejné oblastí rehabilitace.
V pomáhajících službách se také mohou vyskytnout mezery: například, když pracovník určité
instituce mylně předpokládá, že někdo jiný poskytuje konkrétní službu. Toto posouzení
přísluší výhradně osobnímu asistentovi nebo case managerovi. Dojednávání aktivit v rámci
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pomáhajících služeb také náleží k této roli. Pracovník vyjednává s jinou stranou ve prospěch
klienta. To je odlišný typ vyjednávání, než ten v roli poradce, kde pracovník zaujímá neutrální
pozici.
Pracovník jako spojenec
Začali jsme tuto kapitolu sloganem „nechci profesionála, chci spojence”. Téměř všechny
dosud zmíněné role mohou být propojeny s rolí spojence. Tato role je podmíněna vysokou
mírou solidarity s klientem.

2. 12

Naplňování několika rozdílných rolí

Zmíněné role mohou být rozdílné pro každého klienta. Například, když pracovník pije kávu
se skupinou klientů, volí odlišné přístupy při interakci s různými klienty. To vyžaduje nejen
schopnost „převlékat kabát“ na straně pracovníka, ale může to být i matoucí pro klienty.
Některé role se nedají snadno spojit, protože skupinové zájmy mohou být v konfliktu se
zájmy individuálními. Konflikt může vzniknout například mezi rolí spolubydlícího a
vyjednavače. Z tohoto důvodu některé instituce rozlišují mezi rezidenčním asistentem a
osobním asistentem (rádcem nebo případovým managerem).
Pracovník může naplnit několik rozdílných rolí pro jednoho klienta. Nezáleží to jen na
klientově chování v danou chvíli, ale také na jeho potenciálu aktivně se zapojit do různých
činností. Klient by kupříkladu mohl být schopen dohodnout se s ostatními na mytí nádobí,
zatímco se pracovník stává koučem a je přítomen v pozadí. V jiné chvíli může být týž klient
tak otřesen zprávou, že jeho matka měla nehodu, že začne znovu mít hlasy. V takovém
případě se pracovník stává náhradním rodičem nebo agentem – jestliže klient „přestává
fungovat“.
Střídání rolí může mást! Obecně je užitečné, usilovat jako pracovník o vědomé přijímání rolí.
Role by měly sloužit užitečnému cíli a měly by se zaměřit na dosažení požadovaného
výsledku, který zapadá do rehabilitačního cíle. Je také důležité vysvětlit klientům co
nejjasněji, proč je specifická role používána v určité situaci.
Každá role pracovníka má odpovídající roli u klienta. Tyto role jsou vzájemně
komplementární. Role pacienta vyžaduje roli zdravotní sestry. Jestliže pracovník naplňuje roli
poradce, agenta nebo koordinátora služeb, klient je pouhým konzumentem. Jestliže
pracovník přijme roli trenéra, stane se klient studentem. Mezi různými pojetími role mohou
vzniknout různé konflikty. Zdravotní sestra může chtít být kouč, zatímco klient může chtít
zůstat pacientem. Role pacienta ospravedlňuje jeho abnormální chování a může donutit
pracovníka přijmout roli zdravotní sestry. Klient je tím, kdo v tomto případě určuje hranice: to,
že nemůže a/nebo nechce zanechat určitého chování, vymezuje nejzazší hranici toho, co je
změnitelné. Pracovník se jako dobrý vyjednavač mentálně připraví na tuto krajní hranici.
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2.13 Styly práce osobních pracovníků
Pracovník může využívat různé způsoby komunikace, aby připravil dobré podmínky pro
diskusi a léčebné prostředí. Tyto styly by měly být v souladu s rolemi, které pracovník
zastává ve vztahu ke klientovi. Nejprve by si měl pracovník uvědomit svůj dominantní osobní
styl. Cítí se dobře v roli naslouchajícího, nebo mu lépe vyhovuje direktivnější, aktivnější
projev? To, že profesionál používá daný styl osobní interakce znamená, že pracovník
přizpůsobí svůj osobní styl požadavkům na optimální vztah. Styl práce profesionála by měl
zajistit, aby se vyvíjela co nejlepší komunikace s klientem.
Dalším aspektem osobně profesionálního jednání je schopnost pracovníka udržovat styl
širší, než jím preferovaný – jinými slovy musí být schopen přepnout z jednoho stylu do
jiného, jak vyžaduje situace. Pomocí pro tuto strategii je model situačního vedení vyvinutý
Herseyem a Blanchardem (1982). Přestože je tento model určen pro vedení skupin, je dobře
použitelný i pro individuální interakci, nebo styly osobního vedení. Pro jeho využití je model
představen níže.
V chování osobního pracovníka můžeme rozeznat dva základní rozměry:
a. Směr, kterým vede osobní pracovník spolupráci mezi ním a klientem (na cíl zaměřené
chování): podávání instrukcí, přidělování práce, plánování, kontrola.
b. Podpora, kterou osobní pracovník poskytuje klientovi (na vztah zaměřené chování):
povzbuzení, poplácání po zádech, naslouchání, diskuse, pomoc radou aj.
V tomto modelu zaznamenáváme dimenzi činnosti a dimenzi vztahovou.
Dvě dimenze rozeznáváme i v chování těch, kterým jsou konzultace poskytovány:
c.

Schopnost: úroveň, na jaké nachází klient přístup k potřebným vědomostem, zkušenosti
se stanovením cíle, nebo vytýčením určitého úkolu. Je-li konzultace s klientem zaměřena
na činnost, nebo úkol učení, musí být osobní pracovník schopen posoudit míru, v jaké
má klient možnosti (kvalifikaci) pracovat na tématu. Aby například mohl klient nakupovat,
musí vědět, kde jsou obchody, znát ceny, mít povědomost o zboží apod.
d. Připravenost: je v podstatě nutnou mírou motivace klienta splnit úkol, jeho připravenost
převzít odpovědnost, jeho rozhodnutí. Přestože je připravenost chtít se něco naučit ve
vzájemném vztahu se schopnostmi, potřebnými pro učení se, je užitečné stanovit
zřetelný rozdíl mezi těmito faktory. Například může být klient velmi motivován se něčemu
naučit, ale kvůli potížím se zpracováním informací s tím může mít velké těžkosti.
Pojetí schopnosti a připravenosti bylo Herseyem a Blanchardem zahrnuto do konceptu
pohotovosti k úkolům: úroveň, v jaké je jedinec připraven a vybaven schopnostmi pro
převzetí odpovědnosti k samostatnému vykonání určitého úkolu. Jak klient, tak i osobní
pracovník mohou být hodnoceni z pohledu pohotovosti pro daný úkol. My budeme hovořit
zejména o připravenosti klienta. Koncept připravenosti k úkolům má mnoho společného
s Bostonským konceptem připravenosti. Připravenost soustřeďuje možnosti klienta úspěšně
dosáhnout rehabilitačních cílů. Oboje – schopnosti i připravenost – hrají v tomto procesu
svou roli.
Připravenost k úkolům (P) můžeme vyjádřit ve čtyřech úrovních:
P1:
P2:
P3:
P4:

klient není způsobilý, ani motivován
klient je motivován, ale kvůli nezkušenosti dosud není dostatečně způsobilý učit se
úkolu
klient již má postačující dovednosti, ale nemá dosud dostatečnou sebedůvěru. Proto
ač je klient způsobilý vyplnit úkol, není dosud připraven z pohledu sebedůvěry.
klient je dostatečně způsobilý i motivován
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Stupeň připravenosti k úkolům se netýká všech jednotlivých klientů, ani všech úkolů, se
kterými se mohou potýkat, pouze nám cosi říká o připravenosti a dispozicích pro řešení
úkolu, nebo o specifických aspektech učení se. Pokud pracovník společně s klientem chtějí
splnit konkrétní úkol, nebo dosáhnout záměrné činnosti, je důležité nejprve odhadnout
připravenost k úkolům (stupeň způsobilosti a motivace) klienta, aby mohl být dobře zvolen
způsob spolupráce. Ten styl pak musí být „naroubován“ na připravenost k úkolům daného
klienta.
Jedním ze základních aspektů současných úvah o vedení lidí je vědomí, že neexistuje jeden
styl vedení, který by byl nejlepší. Nejefektivnější styl vedení je ten, který zohledňuje
charakteristiky skupiny, nebo jednotlivce, na které je zaměřen. Dokonce bychom mohli říci,
že jednotlivec potřebuje styly vedení podle míry jeho připravenosti k různým úkolům. Způsob
vedení se přizpůsobuje stupni připravenosti k úkolům. Pro účely naší knihy převedeme
způsob vedení do způsobu práce osobního pracovníka.
Způsob práce osobního pracovníka se může rozpadnout do čtyř variant stylu (S):
S1:
S2:

S3:

S4:

direktivní styl: osobní pracovník se v mnohem větší míře zaobírá aspekty zaměření
na úkol, než předmětem vztahů. Dává mnoho instrukcí, věnuje se struktuře apod.
Spektrum direktivního stylu obsahuje strategie poskytování informací, facilitace;
přesvědčovací styl: osobní pracovník dosáhl „vysokého skóre“ v obojím –
zaměřenosti na úkol i na vztahy. Nedává jen instrukce, je schopen dát i kompliment a
posílit. Ptá se na očekávání a kontroluje vývoj. Styl je odvozen od strategie
přesvědčování;
zúčastněný styl: jednání můžeme hodnotit méně zaměřené na úkol, vysoce
v zaměřenosti na vztahy. Rozhodnutí jsou přijímána při společných poradách. Je zde
prostor pro pocity a názory. V tomto stylu můžeme nalézt prvky strategie „otevřené
diskuse“ a „vyjednávání“;
styl delegování: osobního pracovníka můžeme hodnotit nízko v obou
zaměřenostech. Ve skutečnosti je odpovědnost za rozhodnutí a vypořádávání se s
problémy ponechána na klientech. Delegující styl může být uplatněn při dokončování,
nebo v závěrečné fázi vztahu.

Tento model zahrnuje růst fází v určitém pořadí. Osobní pracovník musí usilovat podnítit co
nejvyšší možnou ochotu věnovat se úkolu. To se nestane samo sebou. Když vedeme
někoho s velmi nízkou připravenosti k úkolům (P1), osobní pracovník musí začít se stylem
S1 a postupovat přes S2 a S3, když konečně dospěje do situace, která je slučitelná s S4 – již
založená vysoká míra připravenosti k úkolům. (viz níže).
Vztah mezi „připraveností k úkolům“ a „poskytnutím vedení“ Hersey a Blanchard vysvětlují:
při předpokládané úrovni P1 je nejefektivnější začít s direktivním stylem
při předpokládané úrovni P2 je pro začátek vhodný přesvědčovací styl
při předpokládané úrovni P3 je jako výchozí nejefektivnější zúčastněný styl
při předpokládané úrovni P4 může být použit delegující styl
Obr. 2.5: vztahy mezi stylem práce osobního pracovníka a úrovní připravenosti k úkolům (chybí)

Hersey a Blanchard zdůrazňují i následující aspekty. Každý má svůj hlavní styl pro vedení a
kromě něj i pomocný styl. Je užitečné pro každého pracovníka popsat si, co vlastně jeho
„hlavní styl“ je. Může to být dobře popsáno s využitím dotazníků, které Hersey a Blanchard
vyvinuli a které jsou používány v mnoha kurzech o vedení.
Z toho vyplývá, že pracovník nemusí nutně vykazovat vysokou flexibilitu v užívání různých
stylů, aby byl „přirozeně“ schopen nabídnout nejefektivnější styl vedení, nebo osobní

- 42 -

asistence v každé situaci. Ačkoli je možné zvyšovat paletu stylů (stupeň po jaký je ten který
schopen uplatňovat odlišné styly vedení). Na závěr – určitá výhoda vyplývá z práce v týmu,
koneckonců v týmu se často uplatňuje pestrá škála stylů.
Model proto obsahuje specifickou posloupnost. To je i důvodem, proč se Hersey a Blanchard
zmiňují o „nejefektivnějším zahájení“ pro určité úrovně připravenosti k úkolům. Je-li nezbytné
začít s direktivním stylem, po určitém čase – například když dostatečně vzroste klientova
motivace – může osobní pracovník pokračovat v přesvědčovacím stylu. Když se věci vyvíjejí
dále a klient je schopen plnit potřebné činnosti, osobní pracovník může pokračovat
k zúčastněnému stylu konzultací. A pokud jsou přítomny schopnosti a iniciativa věnovat se
činnosti, může být přiměřený delegující styl.
Zúčastněný styl se zdá být, obecně řečeno, nejlépe kompatibilní se systematickou
rehabilitací. Osobní pracovníci mohou směřovat k použití tohoto stylu prostřednictvím stylů
ostatních. A míra, do jaké budou klienti potřebovat více (S2), či méně (S3) na úkol zaměřený
způsob práce, se bude mezi jednotlivci lišit. Čím samostatněji klient začne, tím více prvků S4
může být užito. To se konečně rovná postupnému ukončování vztahu mezi klientem a
pracovníkem.
S odkazem na teorii situačního vedení, nacházíme mnohé perspektivy, které se zviditelní,
pokud blíže pohlédneme na praktické aspekty práce osobního pracovníka. Ve skutečnosti
vidíme kontinuum (kompaktní množinu bodů) s předpokládanou odpovědností na jednom
pólu a monitorováním na pólu druhém.
1. Pracovník by měl přebírat odpovědnost v přiměřeném rozsahu. To vyvstává například při
nemoci, nebo dekompenzaci, anebo při nebezpečí dekompenzace. Vždy jde o přechodná
období - musíme zdůraznit, že klient přesto zůstává odpovědným. V takovém případě je
na místě direktivní vedení.
2. Doprovod a ujištění: klient je s podporou pracovníka aktivní, navíc pracovník poskytuje
klientovi ujištění, že jeho/její rozhodnutí jsou správná. Zde doporučujeme přesvědčovací,
nebo zúčastněný styl.
3. Společná práce: společně s klientem pátrá pracovník, jaké jsou klientovy potřeby.
Činnost pracovníka podněcuje klienta objevovat nové možnosti. To je příkladem
zúčastněného stylu.
4. Podporující pozorování: klient sám určuje, kterých činností se chce účastnit, aby zvýšil
svou nezávislost. Pracovník poskytuje podporu, pokud ji klient žádá. Zde leží výhybka
mezi zúčastněným a delegujícím stylem.
5. Monitorování: klient má minimální potřebu konzultovat. Osobní poradenství existuje ve
„spící“ formě a je aktivováno pouze na vyžádání klienta, např. je-li konfrontován se
zvláštním, nebo novým problémem. Klient ovšem také může prodělat relaps a potřebuje
pak odlišný způsob přístupu. Pro tyto případy je využitelný cyklický pohyb mezi různými
styly práce, které osobní pracovníci mohou využít.
Uvedené varianty by mohly být situovány v dimenzi činnosti jako kontinuum, se spektrem od
převzetí vedení, přes přenos, až po odevzdání. Pokud klient není schopen se o sebe starat
kvůli rozrušení a nedostatečnosti, pracovník přebírá odpovědnost. Nabízí léčbu,
ošetřovatelskou péči, nebo pečovatelství. Vystupuje jako náhrada – doplňuje klientovi
nedostatečně fungující kapacity. Tam, kde je to možné, důraz leží na přenosu dovedností a
odpovědnosti – přenos má co dělat s vývojem i zotavováním se. Na pravé straně kontinua je
důraz kladen na odevzdávání: klient znovu přebírá kontrolu. Osobní pracovník se stahuje,
nebo může ukončit vztah.
Role pracovníka je vždy znovu jiná. Při přebírání odpovědnosti pracovník vstupuje do odlišné
role, než při přenosu, či odevzdávání odpovědnosti. Některé role popíšeme dále.
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Obr. 2.6: Od převzetí k opuštění

2.14

Komunikační strategie

Ústřední myšlenka, týkající se komunikace se zranitelnými klienty spočívá v tom, že
komunikace má tvořit pojítko mezi světem vnitřním a vnějším.Většina lidí je schopna nalézt
racionálně rozdíl mezi svými vlastními myšlenkami, pocity a ideály („vnitřní svět“) a
myšlenkami lidí ostatních („vnější svět“). V situaci, kdy spolu komunikují dva lidé navzájem,
každý z nich představuje vnější svět pro toho druhého.
Jste-li členem nějaké skupiny, ostatní lidé a skupiny představují vnější svět. S vnějším
světem zacházíme tak, jak jsme se tomu učili od dětství. Mnoho našich klientů má
komunikační potíže, založené na zmatení kognitivních funkcí, omezení sociálních
dovedností, emocionálních problémech, nebo návalech smutku. Centrální otázka při hledání
efektivní komunikační strategie tedy je: do jaké míry je klient ochoten a mocen nechat vnější
svět vstoupit?
Možná postavení klienta bychom mohli vidět jako body v kontinuu. Na jedné straně kontinua
klient odmítá jakýkoli kontakt a pracovník nemůže dělat nic – pouze to chápat jako počáteční
bod. Pro takový případ je nejefektivnější vyhýbavá strategie. Na druhé straně kontinua stojí
klient a pracovník přímo tváří v tvář a vzniká dokonce tlak na kontakt, protože jde o
nebezpečí, nebo ohrožení života.
Musíme poznamenat, že vyhýbavost v našem kontextu není to samé, jako zřeknutí se, nebo
odmítnutí! A pokud klientova rostoucí ochota a schopnosti dovolí, lze se propracovat
k otevřené diskusi a vyjednávání. Obě strategie jsou charakterizovány jako rovnocenné.

Po dlouhou dobu byla v Holandsku práce v této oblasti založena na přesvědčení, že
vyjednávání musí být právě tím startovním bodem, zahajujícím vztah mezi klientem a
pracovníkem (Holman a Wennink, 1985). V průběhu 80. let se předpokládalo, že prvním
krokem k vyjednávání je iniciativa klienta, který by měl první přijít s požadavkem na
poskytnutí pomoci, aby vyjednávání mohlo začít. Tento proces však může vést k jedné
z následujících pastí:
1. Klient nevyvine žádnou iniciativu. Nevznese žádný požadavek na poskytnutí pomoci a
profesionál čeká a čeká. To může vyústit ve vážnou zanedbanost klienta, nebo i
psychotickou dekompenzaci.
2. Vyjednávání je zahájeno. Pracovník cítí příležitost, umluví klienta až do apatie, nebo
získá klientovu důvěru, že mnohé ví lépe. Nastává tradiční paternalistický vztah mezi
pracovníkem a pacientem, jen zamaskovaný.
3. Vyjednávání může způsobit zahájení skryté agendy. Mezi množstvím případů vede
vyjednávání k udržení status quo, ve vztahu nedochází k vývoji a není ani prostor pro
příští aktivity.
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Sladěním principů komunikační teorie s kognitivními schopnostmi a omezeními klienta
můžeme dosáhnout profesionální a odpovědné pomoci k emancipaci. Zde není vyjednávání
jedinou možnou strategií, ale jedou z komunikačních strategií volby.
Následující fázový model (Wilken, Kaiser a Den Hollander, 1994; Den Hollander a Wilken,
1995; Wilkem a Den Hollander, 1996) slučuje různé komunikační strategie, které mohou být
užity k vytvoření vztahu s klientem, založeném na důvěře. Výběr vhodné strategie závisí na
fázi spolupráce, ve které se nacházíme a na kognitivních dispozicích a komunikačních
dovednostech klienta. Vytváření vztahu mezi klientem a pracovníkem se opírá o (doufejme
rostoucí) ochotu klienta. Čím jasněji klient deklaruje potřebu kontaktu, tím aktivnější roli
může pracovník zaujmout.
Tento model je zejména pomůckou pro zlepšení adaptace práce osobního pracovníka na
úroveň, ze které je stávající, nebo nový klient ochoten navázat kontakt.
Podmínky otevřené diskuse, nebo obousměrného dialogu, které považujeme za ideální
východisko pro práci osobních pracovníků v systematické rehabilitaci, často vyžadují nejprve
vynaložit nemalé úsilí. Může tomu předcházet dlouhý proces pečlivého vytváření pouta
s klientem. A dříve než vzniknou podmínky pro otevřenou diskusi, je třeba používat různé
další strategie.
Model může být užíván jako kontrolní přehled, kde si pracovník průběžně kontroluje
následující:
A. Čeho je klient schopen/ochoten, pokud jde o komunikaci?
B. Do jaké míry můžeme vtahovat vnější svět do klientova vnitřního světa?
C. Jaký vliv to vše bude mít na naše jednání s klientem?
Model je založen na představě organizačního sociologa Ezermana – původně byl určen
k prosazování organizačních změn. Model tvoří sedm strategií a je také vhodný pro
klasifikaci různých komunikačních strategií. Ezerman předpokládá, že výběr mezi různými
strategiemi je dán mírou vzdoru či odporu, který je indikátorem pro použití jiné strategie,
která by měla tento odpor snižovat. Ezerman umístil své strategie mezi dva póly: vyhýbání
se a vymáhání. Pro každou strategii by bylo vhodné rozeznat fázi, kde začít s klientem, který
zpočátku odmítá jakýkoli kontakt (odpor ke kontaktu je velmi vysoký). To samozřejmě není
nutné stanovit u každého klienta: jen to zahrnuje nejefektivnější startovní blok, kde můžeš
začít v optimální souhře s klientem. Každá strategie má plán postupných kroků k bližšímu
kontaktu s klientem.
Doplnili jsem Ezermanův model strategií Otevřené diskuse, která je velmi důležitá
v komunikaci mezi klientem a pracovníkem. Jen se nám zdá, že vyjednávání, které je
zaměřeno k naplnění obecných zájmů, je příliš zdůrazňováno i při prvních krocích, které
vyšly ze zájmů jednotlivce. „Ideální střih“ pro práci osobních pracovníků v systematické
rehabilitaci vidíme podložený otevřením dialogu, nebo otevřené diskuse. Obecný zájem (z
důvodů strategických) není hlavní prioritou. První prioritou je opravdová rovnoprávnost,
skutečná potřeba porozumění a vzájemná podpora.
Model pomáhá přizpůsobit práci osobního pracovníka úrovni, ve které je klient schopen a
ochoten navázat kontakt. Jako takový je to fázový model. Nabízí úhybné pole při dodržení
rolí, které pracovník zastává vůči klientovi. Například můžeme narazit na témata, která jsou
pro klienta natolik citlivá, že k nim musíme přistupovat ze zvláštní péčí. Někdy dokonce může
být schůdné nehovořit o takových tématech přímo, ale věnovat se jim oklikou. Někdy pouhé
vyslovení názvu tématu může stačit k vyvolání nežádoucí reakce.
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Případová studie
Jan, osobní pracovník v Chráněném bydlení de Tolle věří, že jeho klient Arnold by mohl být
aktivnější. Arnold strávil léta v psychiatrické léčebně před svým příchodem do de Tolle, kde
je nyní už šest měsíců. Arnold říká, že se mu v de Tolle líbí, ačkoli tráví příliš mnoho času
v posteli a bývá těžké jej nalákat k účasti v aktivitách. Domácích prací se účastní minimálně,
zato neustále naříká na povinnosti.
Někdy je Arnold psychotický. Může jej rozčílit prakticky cokoli. Zejména nesnáší, je-li na něj
vyvinut nějaký nátlak. Je přesvědčen, že ve svém životě „už udělal dost“ a nemůže strávit,
když mu ostatní říkají, co by měl dělat (anebo že musí vůbec něco dělat). I když není
psychotický, je obtížné přimět jej k nějaké činnosti a nerozzlobit jej. Jan se cílevědomě snaží
o vytvoření vztahu s Arnoldem a je pro něj velmi důležité nedávat nezbytně v sázku
rozvíjející se vztah. Z toho důvodu používá celou paletu komunikačních strategií.
Obr. 2.7: Komunikační strategie podle Ezermana (v manuálu)
Strategie
1. Vyhýbání se znamená, že pracovník udržuje nezbytný odstup od klienta, neboť chápe, že
dosud není připraven pro kontakt. V některých případech to znamená doslova všechny formy
kontaktu. Pozornost a energie jsou věnovány diskusím o tématech, které jsou přípustné.
Pokud klient odmítá jakýkoli kontakt, vnímáme to jako potřebu izolace, kterou respektujeme.
Dominuje dobrá péče o klientovo blaho. Snažíme se využít čas v náš prospěch
s očekáváním, že tento přístup přinese ovoce pro příští strategii: facilitaci.
V Arnoldově případě se Jan jako jeho osobní pracovník rozhodl prozatím neotvírat
téma „více aktivity“ a po nějaký čas se mu vyhýbat.
2. Facilitace znamená, že důraz stále leží na „pozorování“, pozornost se však přesouvá
k denním aktivitám. V průběhu této fáze jsou například otázky kladeny živějším, ne však
zraňujícím způsobem. Otázkám „Proč?“ se vyhýbáme, protože dostávají klienta do
defenzívy.
Facilitace je strategie, kterou musíme začít uplatňovat neverbálně. Profesionál pracuje na
vytvoření podmínek podporujících diskusi a léčebné prostředí. Je k dispozici a získává čas.
Přítomnost pracovníka a jeho činnost by měla posilovat důvěru. Činnosti pracovníka by se
měly zaměřit na klientovo okolí (mytí nádobí spolu s ostatními klienty), nebo na přímou
pomoc (pomoc klientovi s úklidem jeho pokoje). V této etapě může pracovník převzít roli
spolubydlícího, nebo „hospodyně“.
V Arnoldově případě Jan organizuje grilování na zahradě, protože ví, že je to jedna
z Arnoldových nejoblíbenějších činností, na které se bude aktivně podílet (soulad s tím, co
může klienta motivovat). Také se domluví na spolupráci s kolegou – otevřít téma domácích
prací při debatě v obýváku. Tato strategie neoslovuje Arnolda přímo a vztah s Janem
zůstává nedotčen.
3. Poskytování informací znamená, že k výměně informací dochází za emočně neutrálních
podmínek. Zprvu to může být „jednosměrka“, která se postupně může měnit v duplexní
výměnu, jak se klient aktivněji zapojuje do interakce. Informace jsou podávány v malých
dávkách – například o tom, co organizace, anebo ty jako profesionál, můžete nabídnout.
Nebo i v osobnější rovině: jak ostatní klienti a pracovníci vnímají klienta ve skupině. Pokud
klient tráví například příliš času v posteli, může být informován o tom, že ostatní nabývají
dojmu, že se jim chce vyhýbat. Vzhledem k zaužívaným normám, vědomě se vyhýbáme
formulacím typu „neděláš dobře!“. Pracovník se také vyvaruje témat, která klient může cítit
jako nátlak, nebo skrytý nátlak. Teď může pracovník začít vystupovat spíše jako rádce.
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Poskytování informací je obvykle důležitý předpoklad pro to, aby klient mohl získat kontrolu
nad sebou a svým okolím a pomoc klientovi při osvojování si schopnosti činit volbu. Bez
dostatečných informací o všech možných alternativách není možno si vybrat.
Navíc, i profesionál potřebuje verbální i neverbální informace od klienta (a jeho okolí), aby
mohl postoupit k podpůrné strategii. Tyto informace jsou nezbytné pro správné „naladění se
na klienta“ co nejlépe, najít společnou vlnovou délku.
V průběhu posezení v obýváku je zvažována obyvateli důležitost korektního
rozdělování domácích prací – je přijata norma pro skupinu, že spolupráce při udržování
domu je důležitá.
4. Podpora zahrnuje snahu o vytvoření atmosféry důvěry. Jakmile je to možné, otevře
pracovník téma klientova vzdoru, např. poukáže na to, že si klient stále udržuje velký odstup
od ostatních obyvatel, pracovníků, včetně svého osobního asistenta. Ptáme se ohleduplně
klienta, proč určité věci dělá a jiné ne. Klíčová slova jsou: porozumění, přátelství a aktivní
podpora. Klient je přizván snažit se o kontakt s jinými, nebo se krok za krokem zapojovat do
společných činností. Pracovník akcentuje roli rádce a k tomu přidává roli kouče, nebo
spojence. Podpora může být poskytována různým způsobem: praktický, sociální,
emocionální.
Jan zaznamenal, že Arnold vzal vážně vyjádření skupiny, že každý se má podílet na
domácích pracech. Opatrně se zeptal, jestli s tím má Arnold potíže. Řekl mu, že sám nerad
doma myje nádobí – obzvlášť večer. Pak se ptá, zda snad může Arnoldovi s jeho úkolem
pomoci.
5. Otevřená diskuse nebo dialog znamená otevřenou, upřímnou a zdvořilou komunikaci
s klientem bez výhrad. Důraz leží na otevřenosti, s plánováním bez skryté agendy.
Klient je hned od počátku vnímán jako jedinec s rovnoprávným postavením a tak s ním i
jednáme. Samozřejmě: klient má své zvláštnosti, výstřednosti a omezení, ale kdo nemá?
Otevřená diskuse je jádrem autentického dialogu. V kontextu triády bychom mohli mít na
mysli otevřený „trialog“. Otevřenou diskusi můžeme vidět jako způsob jednání s klientem, je-li
proces zotavování se upřímně podporován.
O něco později Arnold vypovídá o tom, že nemůže vydržet, cítí-li se být pod tlakem.
Jeho matka mu vždycky říkala, co by měl a co neměl dělat – Arnold pak začíná být agitovaný
a objeví se hlasy. Jan a Arnold probírali možné způsoby, jak by Arnold tomuto mohl lépe
čelit.
6. Vyjednávání znamená, že usilujeme o „brát i dávat“. Vyjednávání, které je založené na
„otevřené diskusi“ znamená, že je přítomna vzájemná důvěra, komunikace není vedena
jednostranně z pozice síly, ale z pozice rovnocenného postavení. Přestože je skutečností, že
vyjednávání vychází z nerovnocenných pozic – koneckonců postavení pracovníka je odlišné
od postavení klienta. Pracovník používá vyjednávání jako prostředku k tomu, aby svou
zkušenost a odbornost mohl použít ve prospěch klienta: to je emancipující komunikační
strategie. Při vyjednávání však zároveň učíme vyjednávat klienta, takže může získávat
zkušenosti. Měl by si uvědomit, že život se skládá z braní a dávání. Měl by být schopen
jednat asertivněji, ochutnat příjemný pocit být v právu a, pokud musí přijmout, že v právu je
druhá strana, není to doprovázeno ztrátou statusu nebo kontroly.
7. Přesvědčování má dvě podoby: přesvědčování v souvislosti s vyjednáváním a
v souvislosti s vynucováním. První varianta míní přesvědčování ve smyslu inspirování, nalití
entusiasmu a stimulaci. Třeba se pokusíte přesvědčit klienta, že je schopen něco vykonat,
nebo, že určitá činnost je velmi příjemná.
Přesvědčování, které souvisí s vynucováním – druhá varianta – míní, že pracovník se
pokouší z pozice síly (věří, že oprávněně) nasměrovat klienta, aby pracoval ve směru plánů,
vytýčených v procesu péče. Například může být použita strategie lákání, nebo jsou tentokrát
informace poskytnuty pouze jednostranně. Přesvědčování na základě „pro tvé vlastní
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dobro…“ není rehabilitačně orientovaná komunikační strategie, jejímu uplatnění se však
někdy nevyhneme, například chceme-li uchránit labilního klienta před závažnými chybami a
přehmaty.
8. Vynucování je ekvivalentem toho, co Mastenbroek nazývá „bojem“. Pokud klient nechce
akceptovat přání pracovníka, důsledky tohoto odmítnutí jsou podány jasně a zřetelně: „pokud
budeš pouštět hlasitou hudbu dlouho do noci, nebudeš tady moci zůstat…“ Je použit i
značný tlak na co nejrychlejší vyřešení. Tato strategie je ospravedlnitelná v opravdu krizové
situaci, pokud míra popuzení ostatních a/nebo nebezpečí pro ostatní či klienta samého
dosáhla nepřijatelné úrovně.
Přesvědčování a vynucování (také by mohlo být: nátlak a donucení) mohou být
charakterizovány jako strategie intervenční péče (viz dále).
Výběr kterékoli z těchto strategií je určován stupněm odporu, který je zakoušen, nebo jinými
slovy připraveností a schopností klienta vstoupit a pohroužit se do konzultačního vztahu.
Pokud začneme se správnou strategií ve správný čas, je možné ovlivňovat odpor. V modelu
popsaném Ezermanem není odporu přiřazeno záporné znaménko. Nesouhlas s určitými
postupy nebo situací je právem každého a je i zásadním fenoménem zdraví! Ezerman se
odvolává k Lippitovi, který prohlásil, že odpor je prevencí před nepřiměřeně velkými trapasy.
Domníváme se, že jádrem rehabilitačně orientované formy poradenství jsou strategie 2
prostřednictvím 6 a první varianta strategie 7. První strategie – vyhýbání se – pokud je
přítomen odstup a odpor ve velké míře. Strategie používáme s plánem dosáhnout situace,
kde lze zahájit otevřenou diskusi a vyjednávání. A pokud je úspěšná strategie vyjednávání,
založená na otevřené diskusi, také to znamená, že byly uplatněny hlavní elementy této
strategie: facilitace prostřednictvím podpory.
Tyto strategie mohou být – s přátelskou nadsázkou – viděny jako lákající strategie: klient je
lákán vejít do kontaktu a budovat vztah, nebo jinými slovy přijmout vnější svět, nebo aspoň
jeho část.

2.15

První kontakt

Při prvním kontaktu je velmi důležité zvolit přiměřenou strategii co nejrychleji. Holandská
studie o praxi asertivního vyhledávacího týmu (Assertive Outreach Team - Groningenský
projekt koordinace péče, Polstra a Baart, 1994) poukazuje na to, že důkladná příprava je
ještě důležitější, jsou-li indicie, že zahájení kontaktu přinese problémy. Nabízejí následující
tipy:
Zjistěte co nejvíce od osoby, která je prostředníkem vašeho kontaktu s klientem, nebo se
pokuste vyhledat o něm nějaké záznamy. Ptejte se osob, které klienta dobře znají.
Někdy je účelné sebrat informace o sousedství klienta (kulturní nabídka, občanská
vybavenost apod.).
U klientů, u kterých lze očekávat okamžité odmítnutí kontaktu je obvyklé, že začneme
s facilitací a poskytováním informací. Součástí této strategie může být dopis na úvod, který
pracovník pošle klientovi. Vypadá to neosobně, ale může to dát klientovi příležitost promyslet
si, jak naloží s tímto vzkazem, aniž by profesionál „vstoupil na jeho půdu“.
Facilitace je také plně kompatibilní s neverbálním přístupem. Čímkoli, co děláme spolu
s klientem – procházka, jdeme posedět do hospůdky – může být založen první kontakt.
Polstra a Baart citují příklad, kdy koordinátor péče prolomil ledy tím, že ukázal klientovi svou
pracovní smlouvu.

- 48 -

Často kladená otázka při prvním kontaktu bývá: „K čemu tady vlastně jste?“. Většina klientů
se uspokojí s odpovědí jako: „Já jen k vám chci občas zaskočit, abych se zeptal, jak se vám
vede. Kromě toho stejně nemůžu dělat nic, na čem bychom se nebyli dohodli.“ Přesto
přicházejí i odmítavé odpovědi: „Nechte mě být!“ Tento domněle zcela jasný vzkaz nemusí
ještě znamenat, že oslovená osoba nemá žádné problémy, se kterými by potřebovala
pomoci. Reakce mohla být způsobena předchozími špatnými zkušenostmi s profesionály,
nebo je součástí strategie přežití. Reakci můžeme chápat jako strategii zvládnutí, která má
předejít jitřivému vměšování se profesionála. Pokud není možno zajistit kontakt aktuálně,
stále je ještě možné nechat klienta o sobě vědět jinými běžnými způsoby. Například můžete
zazvonit a krátce s klientem promluvit skrz zavřené dveře, nechat zprávu ve schránce, není-li
klient doma – a čekat na pozitivní reakci. Někdy to může trvat měsíce… Také se můžeš
zpřístupnit s pomocí jiných, kteří jsou v kontaktu s klientem (rodinní příslušníci, ošetřující
lékař). Spojení může být navázáno využitím příležitosti, kterou mohou nabídnou běžné
praktické problémy: přispění k řešení apod.

2.16 Zohlednění společenských rituálů
Navázat kontakt s klientem a vytvářet vztah – k tomu je důležité i být si vědom, nemá-li klient
nějaké společenské rituály. Polstra a Baart zmiňují význam sladění se nejen s „činnými“
společenskými rituály, ale také s běžným chováním klienta. Sociální zvyky klienta mohu být
odlišné od těch, které jsou běžné v měřeno společenskou etiketou.
Jakmile klient otevře dveře, otočí se a okamžitě začne zalévat rostliny… Konverzace
neprobíhá v obývací místnosti, ale na chodbě, nebo v kuchyni…
Rutinní chování je souhrn činností, které vykonáváme v průběhu dne v určitém pořadí.
Například: než jdeme do zaměstnání – vstaneme, vypijeme kávu, osprchujeme se, sníme
dva krajíce chleba s máslem, zatímco čteme noviny. Dodržovat rutinu přináší jistou strukturu
a rytmus. Vytržení z této rutiny může mít za následek nepříjemné pocity, nebo navození
nejistoty. Mimoto, klient mívají odlišné zvyky. Polstra a Baart zmiňují následující zkušenost
koordinátora péče.
Čp. 43. To je adresa, kde jsem měl být. Popadl jsem věci a vyrazil na kole. Po krátkém
hledání jsem našel příslušný zvonek. Zvoním. Žádná odpověď. Zazvonil jsem podruhé a
slyšel nějaké šustění za dveřmi. Klapl zámek a dveře se pomalu otevřely. Objevila se
milá ženská tvář. Představil jsem se a vysvětlil, proč jsem tu. Poté, co mě vyslechla, žena
se otočila a beze slova se vrátila dovnitř. Dveře však nechala trochu otevřené. Nevěděl
jsem přesně, co bych měl dělat, ale stále jsem byl rozhodnut vstoupit.
Společenské rituály bývají také silně ovlivněny kulturou – někdo ze Surinamu, nebo Maroka
bude mít odlišné zvyky, než Holanďan.
Mnoho činností, které vykonáváme ve vztahové dimenzi, abychom navodili kontakt, mohou
být popsány v konceptu „ladění“. „Naladit“ znamená především naladit rádiovou stanici,
abychom získali co nejlepší příjem. Vysílač a přijímač musí být dobře sladěny, aby mohly mít
vzájemný kontakt. Ladění může také znamenat nalezení správného tónu. Což není důležité
jen pro první kontakt, ale i pro řadu kontaktů následujících. Koneckonců nevíme, jak se klient
při kontaktu cítí, co se s ním děje. V podmínkách otevřené diskuse dá pravděpodobně klient
dříve najevo své pocity. A když tedy používáme strategie facilitace a poskytování informací,
je důležité, aby pracovník utvářel prostor pro diskusi tak, aby se zde otevřela příležitost pro
klienta říci svůj příběh (facilitace). To zvyšuje důležitost nezávazných rozhovorů v počátcích
sbližování se s klientem, které mohou vytvořit uvolněnou atmosféru pozornosti.
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Příklad:
Jakmile jsem vstoupil, cítil jsem, že je Jack velmi napjatý. Měl skelný výraz a prkenně
seděl na židli. Dal jsem mu banány, které jsem pro něj koupil a začal klábosit o
fotbalovém zápase, který holandský národní tým sehrál předešlý večer proti Brazílii.
Fotbal je předmět našeho společného zájmu. Jack se pomalu začal usmívat a zeptal se
mě, jestli bych se nechtěl podívat na záznam utkání, který nahrál na video.
Od samého počátku je důležité zůstat upřímný – verbálně i neverbálně. Pokud řekneš něco,
co ve skutečnosti myslíš jinak, většinou to druhá strana záhy jasně pozná. Pak ovšem je
těžší položit základy rovnoprávnému vztahu. Kromě toho je také důležité brát v úvahu
omezení v kognitivních funkcích. Tím míníme, že je to zejména prvních deset minut schůzky,
kdy mohou základní vzkazy proběhnout tam a zpět. Závěrem setkání s klientem přichází
další moment, kdy je koncentrace přítomna zesílenou měrou. Proto je důležité tento moment
zúročit, abychom vytěžili ze zakončení schůzky co nejvíce.

2.17 Asertivní péče v ohrožujících situacích
Pochopitelně jiná měřítka použijeme, pokud je indikována vážná ohrožující situace.
V takových případech schůzka proběhne více vnuceným způsobem – odkazujeme na
intervenční péči (Henselmans, 1993, Hendrix, 1998). Poslední dvě strategie našeho modelu
jsou vztaženy k vážným, nebo ohrožujícím situacím nebo podmínkám, ve kterých je
rovnoprávná komunikace těžko proveditelná. Tyto strategie by v zásadě měly být používány
jen krátkodobě. Pokud jsou použity dlouhodobě, těžko můžeme dosáhnout efektivních
výsledků. A přesně při uplatňování intervenčních přístupů by pracovník měl uplatňovat
principy systematické rehabilitační péče v co největším rozsahu. Zní to paradoxně, ale není
tomu tak; jinak řečeno to znamená, že pracovník se snaží udržet vztah, který vybudoval, co
nejnedotčenější. Tu ilustruje následující obrázek:

Obr. 2.8: Strategie pro intervenční zásahy (v sešitě cvičení)

2.18 Motivační strategie
Podstatné strategie systematické rehabilitace jsou – pokud jde o jejich obsah – orientovány
hlavně na podporu a stimulaci motivace klienta.
Různé techniky, jak motivovat klienta, popsal Lange (1987), který je rozděluje na souhlasné
a paradoxní. Paradoxní mají znaky zápasu v judu, jsou výzvou druhé osobě přijmout pozvání
navzdory skutečnosti, že sám klient dosud není motivován. Tyto techniky se dobře hodí
zejména pro „Ano, ale…“ a „přesně tohle jsem chtěl…“ typy klientů, nebo pro klienty, kteří
neustále opravují partnera v diskusi. V našem kontextu se omezíme na kongruentní –
souhlasné motivační strategie.
Poskytnutí naděje
V systematickém přístupu k rehabilitaci je způsob prezentace pracovníka charakterizován
optimizmem a očekáváním. Pracovník motivuje klienta, pokud jej klient podpoří: pokud bere
svá přání a stížnosti a nářky na druhé straně, vážně. V centru pozornosti je přání klienta.
Fakt, že má přání, je sám o sobě nadějný. Z toho vyplývá, že pracovník se extrémně zajímá
o přání klienta a motivační aspekty, která souvisí s přáními.
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Naději můžeme poskytovat i poukazem na pozitivní zážitky z dosavadního klientova života.
Pracovník může položit důraz na klientova přání – aktuální, i ta určující budoucnost – jako
východiska podpory, která může být pracovníkem poskytnuta. Pracovník má empaticky
připomenout, že je nablízku a k dispozici.
Naději můžeme dávat při seznamování se s klientovými zájmy, přáními a cíly do budoucna,
stejně jako poukazem na pozitivní vlastnosti klienta a vyjadřováním komplimentů, jakmile je
to možné.
To vše posiluje víru v sebe a pomáhá překonat negativní představy o sobě. Pozitivní
sebevnímání podpoří vnitřní motivaci. Uznání dobrých úmyslů klienta jej může stimulovat
k pozitivní činnosti.
Pozitivní klasifikace
Uvedené procesy jsou v úzkém vztahu s „pozitivní nálepkou“ - například poukazem na
pozitivní stránky klientova chování. Většinou míváme sklony si všímat a pojmenovávat pouze
negativní sklony.
Neznamená to, že bychom měli zlehčovat aktuální problémy, nebo označovat něco za dobré,
pokud je to špatné. Pouze se více zaměřujeme na druhou stranu mince – tu slunečnou. Ve
skutečnosti má totiž každé chování svou pozitivní stránku. Například kompulzivní jednání
svědčí také pro preciznost a pečlivost. Být tichý znamená také dávat ostatním prostor pro
jejich hovor. V různých podobách „problémového chování“ klientů se někdy dotkneme toho,
co Ofman (1992) popsal jako základní kvalitu (core quality). Píše i o tom, jak se tvá
základní kvalita může obrátit proti tobě: protože každý má sklony se hodně věnovat tomu, co
dělá dobře. To může vést k „příliš mnoho dobrého…“. Je důležité nalézt základní kvalitu i v
„problémovém chování“. Současně je přinejmenším stejně důležité nalézt a rozeznat naši
vlastní vnímavost. Ofman poukazuje na to, že se staneme „alergickými“ na určité projevy
druhých. To jen znovu komplikuje naši (ne)schopnost zužitkovat tuto základní kvalitu.
Příkladem uvedeného může být klient, který si stále stěžuje na druhého. Toto chování může
být pozitivně klasifikováno jako „jsi starostlivý a osvědčuješ velkou míru odpovědnosti“.
Prostřednictvím pozitivní klasifikace se můžeme vyhnout sporům o vliv či převahu a naopak
posílit pouto mezi klientem a pracovníkem.
Dosahování cílů
Stanovením cíle, který může být úspěšně dosažen a za jehož dosažení můžeme klienta
vzápětí ocenit, vyvolá naději na dosahování dalších úspěchů. To při opakování motivuje
klienta k podstoupení i jiných činností.
Demonstrování a společná práce
Demonstrujeme-li očekávané chování a současně pojmenováváme jednotlivé kroky/aspekty
toho, co děláme, můžeme motivovat klienta k napodobení tohoto chování. Později si může
ujasnit, zda je schopen zvládnout každý jednotlivý krok. Navíc společná práce na čemkoli,
snad i jako pokračování demonstrovaného, může být mocný stimulus.
Vyjednávání
A konečně, vyjednávání můžeme považovat za jednu z nejdůležitějších motivačních metod
(Den Hollander, 1987). Vyjednávání je „výzvou“ pro klienta k nezávislému chování a
k vlastním rozhodnutím. V průběhu vyjednávání nesmí být žádné řešení vynuceno. Také
pracovník musí dělat ústupky – i to má motivační efekt, protože klient osobně zakusí, že
může ovlivnit názory, chování a závěry pracovníka – tedy i jiných. Jak Den Hollander (1987),
tak Dröes (1991) věří, že vyjednávání je velmi významnou technikou, která motivuje klienty,
aby co nejvíce zaujímali svá vlastní stanoviska.
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2.19 Vyjednávání na podkladě dialogu
Předmětem vztahové dimenze systematické rehabilitace je dosáhnout stavu rovnoprávnosti
a jejího dalšího udržení, přičemž otevřená diskuse a vyjednávání jsou nejvýznamnější formy
sociální interakce. Proto budeme hovořit o mnoha prvcích těchto strategií, o některých více
do hloubky.
Byli to hlavně Holman a Wennink, kdo zpracovali koncept „vyjednávání v rezidenčních
zařízeních péče o duševní zdraví“ (v Holman a kol., 1991). Jejich iniciativa byla samozřejmě
inspirující; hovoříme-li o práci osobního pracovníka s chronickými psychiatrickými pacienty,
je koncept vyjednávání použit téměř vždy. Vztah mezi klienty a pracovníky v podmínkách
rehabilitačně orientované osobní péče však může být lépe popsán jako režim dialogu, než
režim vyjednávání. Nicméně, koncept vyjednávání je vhodný k dosažení souhry
v souvislostech režimu dialogu. Jak jsme ukázali na Ezermanově modelu, vyjednávání je
jednou ze strategií volby, rozhodně však ne jedinou.
Vyjednávání jako emancipační postoj
Zmiňujeme-li se o „postoji vyjednávání“, vyjadřujeme tím, že směřujeme k rovnoprávnosti.
Které ovšem dosáhneme, jen pokud si uvědomíme že:
Je velký rozdíl mezi pravomocí klienta a pracovníka;
Jak klient, tak i pracovník se musí emancipovat;
Pracovník musí zahájit vyjednávání zpovzdálí a na základě osobního kontaktu mezi lidmi,
z nichž každý má promyšlenou strukturu norem a představu o hodnotách.
S vědomím těchto podmíněností prohlásil Dröes (1991): „Posuzujeme-li či řešíme otázky
práce osobních pracovníků, je zásadní vybrat metodu jednání, která namíří potenciál
pracovníka ve směru perspektiv pacienta a jeho posilování. Metodu, která umožní pacientovi
– a dokonce jej k tomu odhodlává – zaujmout a potvrdit své stanovisko. Metodu, která
povzbudí pracovníka zakusit pocit vzájemné závislosti mezi jím a klientem. Vyjednávání je
pro tento účel vhodné.“
Vyjednávání se výborně hodí k ideálům rehabilitace. Staví na zdravých stránkách osobnosti.
Bere vážně ostatní zúčastněné. Vyjednávání konečně přispívá k emancipaci klienta.
Vyjednávání jako strategie funkčního zotavování
Vyjednávání také dobře padne do rámce funkčního zotavování se. Jak se klient učí
vyjednávat, získává dovednosti, které zvyšují jeho sociální odolnost.
Shrnutí
Ve skutečnosti vyjednávání může probíhat u libovolného subjektu, který se k němu propůjčí.
Téma může být často znovu nastoleno – definovat situaci, jednat o pravidlech – nakolik se
tyto věci týkají nezávislosti klienta, či stupně, jakým sám přispívá k udržování prostředí, ve
kterém žije, nebo chování, které ruší pracovníky, případně ostatní klienty. V průběhu
vyjednávání je důležité se přidržovat více klientových možností než toho, čím je omezen.
Znovu (snad až příliš) zdůrazňujeme skutečnost, že vyjednávání jako strategie osobně
pojaté práce musí být podloženo důkladnou analýzou možností a omezení klienta. Oboje omezení i silné stránky osobnosti subjektu - musí být zřejmé.
Při vyjednávání se můžete opřít o oblasti, kde se sám klient cítí být silný. V této souvislosti
říká Dröes: „Věnujte pozornost iniciativám subjektu. Lidé obvykle zkoušejí rozpoznat vlastní
sílu. Pokud se klient neprojevuje, převezměte iniciativu sami a pozorujte jeho reakce.
Nenechte nikoho uvíznout na mělčině slabosti, ale pomozte mu se přes tuto slabost přenést.
Zkoušejte zjistit, jak klient zakouší spolupráci s vámi v kontextu celého svého života. Kolik
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minulosti a kolik budoucnosti je obsaženo v jeho časovém horizontu? S kým vás srovnává?
Při zahájení vyjednávání jste pravděpodobně taková osobnost, jakou si vás představuje.“

Praktické zásady pro vyjednávání
Ury a Fisher (1981) vypracovali obecný přehled jednotlivých kroků procesu vyjednávání.
Mastenbroek (1990) a Dröes (1991) přehled doplnili praktickými radami pro vedení
vyjednávání. Kroky a zásady jsme shrnuli zde:
1. Nezbytnou podmínkou pro uplatnění strategie vyjednávání je klientova ochota se na
něm podílet jak ve smyslu komunikace, tak po stránce vztahové. K tomu se můžete
dobrat s pomocí strategií. Vzájemná důvěra je základem pro úspěšné vyjednávání.
2. V průběhu procesu věnujme pozornost společným zájmům. Přestože primární jsou
zájmy klienta, i pracovník vyjadřuje své zájmy. Je důležité pro obě strany, aby se klient
cítil dobře. Partneři také musí respektovat podmínky prostředí, ve kterém se právě
nacházejí: bydlení, rodinné vztahy, oddělení nemocnice, centrum denních aktivit, které
kladou požadavky a očekávání (normy a hodnoty) jak na klienta, tak na pracovníka.
Zde jsou specifické oblasti pozornosti:
- Oddělujme lidi od jejich problémů. Když pracovník pozve klienta do kina a ten
odmítne, pokládejme to za plnoprávnou volbu bez osobního vyjádření.
- Soustřeďme se na zájmy, nikoli na profesní postavení. Postavení pracovníka
spočívá v jeho snaze, aby klient rozvíjel činnosti mimo zařízení, ve kterém pobývá;
jeho zájmem je však také, aby jeho vztah s klientem zůstal nedotčen. A co jsou
zájmy klienta? Podívejme se na ně blíže. Třeba je jeho zájmem ukázat pracovníkovi
schopnost se rozhodnout, přestože z konkrétního rozhodnutí pracovník nebude
nadšen. Zájem pracovníka na zachování dobrého vztahu se může promítnout do
doporučení, že klient může (a smí) taková rozhodnutí udělat. Proto je důležité
hledat konkrétní zájmy.
3. Usilujme o pozitivní režii klimatu vyjednávání: „Netrapte se, nakonec nějaké řešení
najdeme.“
4. Buďme flexibilní v postupech: „A proč bychom se na to nevyspali?“
5. Dělejme si inventarizaci přijatých řešení a buďme přitom kreativní. Můžeme třeba
použít brainstorming. Promýšlejme všechny alternativy bez ohledu na to, jsou-li
realizovatelné, či nikoli. Potom zapracujeme nejvhodnější řešení do scénáře.
6. Přemýšlejme o řešeních, která jsou ve společném zájmu obou stran. I zde je
významným bodem pluralita řešení. Pracovník musí připravit podmínky pro možnost
volby, aniž by tedy klient musel „vzít, anebo nechat být“. Přemýšlejme v alternativách!
7. Poměřujme řešení ve vztahu ke zvoleným kritériím. Uvědomme si možnosti i omezení
klienta a vše, co s tím souvisí. Uvědomme si cíle, které byly stanoveny v plánu péče.
8. Trvejme na naplnění kritérií stanovených cílů. V podmínkách, kdy se zájmy významně
liší, je důležité, aby obě strany měly pocit, že zvolené řešení funguje a posouvá nás
dál.
9. Buďme neústupní, ale flexibilní. Proto buďme neústupní, pokud jde obsah tématu
vyjednávání, aniž bychom byli rigidní: „Opravdu bych raději, abychom šli do kina, než
abys zůstal doma; co ty myslíš?“
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10. Udržujme rovnováhu sil: „Začni, prosím, a řekni něco. Zdá se mi, že nejsi v náladě
něco podnikat.“ Tak přesouváme iniciativu (stejně jako rovnováhu sil) směrem ke
klientovi.
11. Rozhodujme; a mějme pro svá rozhodnutí vždy jasné argumenty.

Zejména při rozhodování je třeba si dát pozor na „malá ne“. Malé ne může být například
skryto v prohlášení „ano, ale“. Není to rezolutní odmítnutí a partner v konverzaci, zvláště
pokud je soustředěn na získání souhlasu, má tendenci opominout tu část „ale“. A tak
dospějeme k řešení, se kterým není protistrana spokojena. A pokud souhlasí, je to proto, aby
neztratil tvář. Později to často vede ke skrytým sabotážím, protože útok a útěk jsou postupy
lidem příliš vlastní (Polstra, 1994).
Pokud je vyjednavač naivní, nezabrání průniku vlivů, které dopadnou na obě strany
zúčastněné v jednání, jak je vidět z následujícího příkladu:
Příklad: Pracovník je přesvědčen, že „jeho“ klient by mohl rozvíjet své společenské
kontakty. Navrhuje, aby klient šel spolu s dalším na filmové představení. Hovoří o tom
spolu, ale klient nejeví přílišné nadšení. Pracovník chce vystupovat pevně a přesvědčivě,
ale začíná být podrážděný (atmosféra je negativně ovlivňována). Začíná operovat
pohrůžkami (rovnováha síly je přesouvána v jeho prospěch) a začíná být neústupný (ztrácí
flexibilitu). Podařilo se mu vyvolat dojem, že je tvrdý a nedostatečně flexibilní, namísto
odhodlané spolehlivosti a důslednosti.
Ve skutečnosti nemůže být vždy nalezeno řešení uspokojivé pro obě strany. Partneři nejsou
vždy v souladu. V takových případech můžeme uplatnit následující vodítko: použijte nejlepší
možnost, i pokud v ní nejste zajedno. Například pracovník může být uspokojen příslibem, že
klient půjde do kina příští víkend, anebo namísto toho jdou spolu na něco malého k jídlu.
Dříve, než začne vlastní vyjednávání, musí vyjednavač rozvážit strategii/způsob jednání,
pokud vyjednávání selže. Je to velmi důležité, protože je „začátečnickou chybou“
předpokládat, že vyjednávání bude úspěšné, zatímco v mnoha případech je zcela přirozené,
že se vyjednávání nezdaří.
Časté chyby v průběhu vyjednávání jsou:
- začneme vysvětlovat, kdo má v dané chvíli pravdu (je v právu)
- nesnažíme se ovlivnit atmosféru (která alespoň částečně definuje vztah pracovník –
klient)
- někdy nevnímáme vztah se spojenci jako vyjednávací. Mnohá vyjednávání proběhnou
spontánně na chodbě, při práci v kuchyni. Ostatní klienti tehdy ostražitě vnímají „závěry“
vyjednávání a v tomto smyslu pak mohou být chápáni jako spojenci. Pracovník má další
spojence ve svých spolupracovnících, se kterými společně připravoval deklarace „smyslu
a účelu“ rezidentního zařízení
- dostaneme-li se do slepé uličky, můžeme mít dojem, že se věci nedaří. Řešení však bylo
předurčeno slepou uličkou, kterou procházejí obě strany nezávisle na sobě. Přepněme z
„vyjednávání“ zpět do „otevřené diskuse“
- chybně interpretujeme klienta jako protivného a otravného. Již dříve jsme se zmínili, že
vzdor je fenomén zdraví; klient, který neústupně zastává své stanovisko, není protivný,
ale dobrý vyjednavač.
- nezaznamenáme, že je s námi nebo ostatními manipulováno. Mohou být dva typy
manipulace: pozitivní a negativní. V případě negativní manipulace z jednání protistrany
vyvozujeme podřízenost, odmítání, nebo pocity viny – to vše vlastně proto, abychom
- 54 -

-

-

posílili vlastní pozici. Při pozitivní manipulaci partnerům „posíláme pohlazení“. Negativní
manipulace vyvolává averzi; pozitivní manipulace nakonec vyústí v zklamání, protože lidé
manipulaci prokouknou – obojí je příčinou zvýšené obezřetnosti do budoucna. Došlo
k závažnému zasažení důvěry, které způsobí, že je vztah pracovníka a klienta vystaven
velkému tlaku.
věříme, že více času, stráveného přemýšlením, je příznakem slabosti a nerozhodnosti.
Ve skutečnosti je to právě časová proporce, která nám umožní být flexibilnější s ohledem
na procedurální aspekty (viz výše): nepochybně můžeme požádat o čas na přemýšlení,
nebo prodiskutování s vlastním zázemím (spolupracovníci, nebo případně rodinní
příslušníci klienta). „Nevím, zda je to nejlepší nápad, strávit příští víkend s bratrem. Chtěl
bych o tom ještě popřemýšlet, promluvit si o tom s Riou. Můžeme se k tomu ještě zítra
vrátit?“ V podobných případech mějte na mysli časovou dimenzi!
nemáme vždy body language pod kontrolou – při nepředvídaných setkáních apod.
chápeme hledání společného řešení jako formu slabosti. Pracovníci, kteří si nejsou dost
jisti sami sebou, někdy zastávají přehnaně tvrdé postoje, charakterizované mottem
„musíš jim ukázat, kdo je tady pánem…“. Slabost se mění v rigiditu, nejistota v agresivitu:
„Já tady určuji pravidla a nechci slyšet žádné výhrady!“ Podobné situace by měly vést
k opakovaným změnám v komunikačních úrovních, kde musíme věnovat pozornost jak
obsahu, tak situaci. Vyjednávání jako proces učení klienta je zaměřen na zvýšení
komunikačních dovedností. Čím více komunikačních strategií má klient ve svém
repertoáru, tím větší je i repertoár jeho projevů. A čím více možností projevu jedinec má,
tím lépe může obstát ve společnosti.

2.20 Kreativní komunikace
Lidé s psychosociálními omezeními často vymyslí neuvěřitelné způsoby jak se uživit a jak
dosáhnout příjemných prožitků. Nicméně jim komunikace s jinými lidmi často přináší
problémy kvůli kognitivním omezením. Kreativním řešením, která klienti používají, aby mohli
komunikovat s vnějším světem, musíme porozumět. Někdy je klient vězněm ve svém
vlastním světě – také kvůli komunikačním šablonám, které používá. A je na pracovníkovi
najít vchod do tohoto světa kreativním způsobem.
V průběhu tohoto procesu je důležité, že pracovník nehodnotí klientovo chování jako
„problémové“, ale snad jako neefektivní metoda zvládání , nebo jako metoda zvládání věcí,
kterou je třeba ještě vylepšit. Pokud určitý způsob komunikace, nebo určitý typ chování
samého je vnímán jako problémový, může převládnout tendence pracovat způsobem
orientovaným na problém, namísto hledání možností rozvoje. Koneckonců, klient bude vždy
mít důvody dělat to, co dělá.
Pokud pracovník zachovává tradiční způsoby práce, bude se snažit dosáhnout řešení co
nejrychleji. To však může přinést opačný efekt. Můžeme být vlákáni k použití komunikační
strategie „přesvědčování“, ve které bývají profesionálové tradičně velmi silní. Systematická
rehabilitace míní: pracujme s využitím široké koncepční osnovy, kde prvním pokusem je
snaha seznámit se s celou osobností klienta (nejen s jeho „problémy“). Měli bychom
uvažovat o nějakých nápadech až tehdy, nabydeme-li přesvědčení, že tyto nápady jsou
v souladu s myšlením, možnostmi, resp. omezeními klienta. De Bono (1979) odkazuje na
tuto metodu uvažování jako na laterální myšlení. Neobsahuje jen rozsáhlou empatii ke světu
zkušeností klienta a hledání vstupu do tohoto světa kreativním způsobem, abychom mohli
navazovat vztah (vztahová dimenze), také to znamená že pracovník by se neměl umíněně
soustřeďovat na jediné řešení (dimenze činnosti). Než však nějakou činnost zahájíme, je
moudré zvážit širokou škálu možností kreativním způsobem, třeba s využitím brainstormingu.
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Van den Berg (1997) poukazuje ve své knize o poradenství v zařízeních, orientovaných na
bydlení, že bývá pro pracovníka užitečné, otočí-li občas úhel pohledu o 1800. Svět totiž, je-li
perspektiva o 1800 otočena, vypadá zcela jinak. Tak je užitečné pro osobního pracovníka,
aby zaměřil pozornost na své vlastní možné přehmaty, na intervence, které nepoužívá, na
problémy, které klient nemá, na témata, o kterých spolu nehovořili, na chování, které klient
tak lehce neukazuje a na klienty, kteří mu nepřipadají tak zajímaví. Tímto způsobem je
konfrontován s protiklady – většinou překvapen – a rychleji může dospět k novým nápadům.

2.21

Léčky

Práce v pomáhajících profesích není lehká. Každý pracovní vztah má svůj vlastní charakter.
V každém takovém vztahu musíme vždy znovu posoudit jak omezení, tak schopnosti nejen
klienta, ale i pracovníka. To současně formuje základy produktivní spolupráce. Každý
pracovník narazí při své práci na řady léček a pastí – některé z nich probereme vzápětí.
Pracovník přeceňuje klienta
Pracovník má nepřiměřeně vysoká očekávání na klientovy možnosti. Základní princip
podněcovat klienta co nejvíce směrem k nezávislosti bude postaven na předpokladu, že
klient je schopen zvládnout samostatné jednání. S vážnými psychosociálními poruchami je to
však zřídkakdy možné. Někteří klienti, ať již z osobnostních důvodů, nebo kvůli funkčním
výkyvům, nejsou schopni domyslet důsledky svého chování. Mají nedostatečný sociální
náhled na význam jejich chování pro ostatní lidi. Jednají s ohledem na svá nutkání, pocity,
někdy vedeni psychózou a nezvažují situaci.
Zvláště klienti psychotičtí, nebo kteří nedávno psychotičtí byli, jsou-li podněcováni
k společenskému kontaktu, mohou být vystaveni nepřiměřenému tlaku. Pro ně pak únik
z kontaktu může být obranou, která je chrání před přílišnými podněty. Brát je k odpovědnosti,
jakkoli zvyšovat tlak, aby se setkávali s ostatními, může překročit únosnou mez emocionální
stimulace a i zapříčinit psychotickou epizodu.Pro psychotické jedince příliš emotivních
projevů ve formě nadměrné zainteresovanosti, přílišné kritiky a negativních vyjádření může
podnítit znovuvzplanutí psychózy. Musíme se vyvarovat „dotěrnosti“: zaplavení klienta
kontakty. Zejména klienti s výkyvy v procesech zpracovávajících informace jsou mimořádně
citliví k „přesycení“. Strach ze zaplavení vlivy z „vnějšího“ světa je často přítomen
v neobvyklé míře. Tito klienti mají největší prospěch ze starostlivě budovaných kontaktů,
přizpůsobených jejich přirozenému tempu. Tato kapitola nabízí vodítka pro budování vztahů,
která vycházejí z modelu, představeného Ezermanem.
Pracovník podceňuje klienta
Opačným pólem přeceňování je podceňování. Léčka spočívá v tom, že pracovník přebírá
„odpovědnost“ potlačením odpovědnosti klienta. Dokonce i v krizových situacích musíme
klienta volat k odpovědnosti s ohledem na jeho vlastní odpovědnost. Když se pozornost
přiblíží sebekontrole, má svůj význam, že se dovoláváme kapacit sebekontroly, které jsou
v nějaké míře přítomny v každé situaci.
Pracovník vyžaduje aktivitu
Do následující léčky může padnout pracovník, který je přesvědčen, že svou práci dělá dobře
pouze tehdy, pomáhá-li aktivně klientovi, anebo očekává od klienta, že se zúčastní na všech
činnostech. Pomáhající činnost se musí odehrávat v souladu s přáními a potřebami, ale i
schopnostmi a omezeními klienta. Nerespektuje-li to činnost profesionála, je zde reálné
nebezpečí, že z jeho vztahu s klientem se stane vztah ošetřování a patronování. Aby se
proces jednání s klientem nezhroutil, musí pracovník znát přání klienta, požadavky na
vhodnou péči pro něj a toto zahrnout do úvahy – případně přizpůsobovat v konzultacích a
vyjednáváních s klientem. Činnosti, které pracovník volí v průběhu tohoto procesu musíme
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plánovat s ohledem na to, čeho je klient schopen a co chce dělat – což by nemělo být
určováno normami pracovníka.
Předpokládá-li pracovník, že se klient aktivizuje díky jeho zaangažovanosti, bude velmi
zklamán, pokud klient nedostojí očekávání. Výsledkem bude vyhoření profesionála, nebo
vzdor klienta, protože „zdá se, že se nic nedaří“. Anebo pracovník bude považovat klienta za
natolik neklidného, že jej „nechá sama sobě“ bez ohledu na následky. Tím nechá klienta, aby
si poradil, jak umí a neposkytuje mu nadále potřebnou podporu a stimulaci.
Příklad: Dvaapadesátiletý muž vyjadřuje své přání opustit psychiatrickou léčebnu a vrátit se
domů . Na oddělení se o sebe stará nedostatečně. Nemyje se a vlasy si nechal narůst až
na ramena. Personál s ním udělal dohodu o jeho sebepéči. Koneckonců, bude to neméně
důležité, když bude žít opět doma. Navzdory této dohodě a jeho přesvědčivým slibům se
nic neděje. Konečně tým pracoviště rozhodl že, poté co pacientovi vytvořili tolik
„příležitostí“, musí být přeložen na jiné oddělení.
Jakmile se objeví překážka v provádění nějaké činnosti, podle rehabilitačních diagnostických
zásad bychom se měli ptát po příčinách této překážky. Při tom bychom se měli zaměřit jak
na příčiny na straně klienta (např. nedostatek dovedností, nebo motivace) tak příčiny, které
leží v nedostatečně efektivním vztahu mezi pracovníkem a klientem, nebo v nedostatku
přiměřených zdrojů pomoci a podpory. V uvedeném příkladě se ukazuje, že personál klienta
vystrašil okolnostmi, které budou doprovázet jeho návrat domů. Důsledkem byla nulová
motivace podílet se na činnostech, které byly na přípravu návratu zaměřeny.
Pracovník vyčkává, dokud nepřijde klient s přáním, otázkou, nebo plánem
Tato past kontrastuje s posledně uvedenou. Holman a Wennink (1984) objevili, že
vyjednávání (namísto přikazování) je tím potřebným počátečním bodem, ve kterém se rodí
vztah mezi pracovníky a klienty. Tento názor byl široce přijímán. Holman a Wennink shrnuli
režim vyjednávání do čtyř zásad pro pomáhající profese. Jedna z nich je Čekání. Pracovník
musí čekat na iniciativu klienta. Klient jako první má přednést požadavky na pomoc, kterou
očekává a pak může začít vyjednávání. Pracovník těží z klientova problému „absence
programu“.
Proč tedy tento „režim vyjednávání“ nevede k emancipaci chronických pacientů? Mohli
bychom uvést tři příčiny: Na prvním místě je třeba říci, že v období, kdy byl tento režim
vyjednávání představen, věděli jsme jen velmi málo o základní zranitelnosti někoho
s chronickým psychiatrickým klinickým obrazem. Na místě druhém: psychiatrie sama byla (a
možná ještě stále je) nedostatečně emancipující. Rehabilitační hnutí vynakládá značné úsilí
na zvýšení emancipujícího vlivu. Za třetí jsme pozorovali, že rizika vyjednávání-provyjednávání spočívají v tom, že může být založeno na skryté agendě. A pokud položíme
důraz na čekání, doprovází jej obvyklé nebezpečí, že se nestane nic.
Velmi důležitou činností v systematické rehabilitaci je pomoc klientovi formulovat jeho přání,
potřeby a plány. Pracovník může pozvat klienta, aby zformuloval otázky a přání, pracovat na
rozvoji vztahu, ve kterém je toto možné a nabízet praktickou pomoc při formulování plánů.
Hranice normalizace
Zásada „jednat co nejnormálněji“ může vyústit v to, že pracovník očekává za každých
okolností klientovy „normální“ reakce. To může být až nebezpečné. Jedná-li pracovník
přátelsky, předpokládá přátelskou odezvu patřičnou pro „normální“ (podle normy) sociální
kontakt. Je ovšem nejisté, zda přátelské jednání pracovníka je stejně pociťováno klientem
s jeho výkyvy ve styku s ostatními, a možnou nedostatečností cítit emoce jiných. Klient
s výkyvy v kognitivních funkcích může cítit přístup a emoce druhých odlišně od jiných lidí.
Další zklamání z „jednat normálně“ může být způsobeno nepřiměřeně vysokými očekáváními
a příliš entuziastickými plány. Vychvalovaná idea „normalizace okolních podmínek“ může

- 57 -

přerůst v očekávání pracovníka, že klient bude při splnění takových podmínek automaticky
normalizován. V mnoha případech má normální okolí normalizační vliv. Přesto může klient i
nadále mít omezení v ovládacích možnostech, sociálních dovednostech a kontaktech.
Opomíjení klientova požadavku pomoci
Studie Rotteveela a kol. (1988) ukázala že, (podobně, jako základní teze psychosociální
rehabilitace) je důležité se sladit s potřebami klienta dokonce i tehdy, vyznějí-li pro
pracovníka nerealisticky. Citují následující příklad:
Příklad: Žena, která prošla psychotickou epizodou, se stala velkou přítěží pro manžela a
staré rodiče. Už roky se nedokázala věnovat běžným denním činnostem. Její největší
starost je, na jakou barvu si nechat obarvit vlasy. Pracovník se pokusil zahájit vyjednávání
o realističtějších potřebách péče, ale moc daleko se nedostal. Nato navrhl volnější denní
program, nabízí trénink dovedností a pokusit se zlepšit vztahy v manželství. Přesto
neočekává úspěch.
Abychom se vyhnuli této léčce, je důležité respektovat potřebu pomoci – v případě této
klientky problém s barvou vlasů. Když toho využije pracovník jako východiska, může začít
vyjednávat, aby rozpoznal, jak mohou společně pracovat směrem k dlouhodobému cíli, třeba
krok za krokem. Přestože vyjednávací proces krok za krokem je náročný na čas, pouto, které
vzniká mezi pracovníkem a klientem je velmi hodnotné pro dosahování „realističtějších cílů“,
které pracovník vidí jako nezbytné pro klienta. Je také důležité – může například pomoci
překlenout období nevyužitého času, provést několik praktických šetření – to pak můžeme
využít třeba při stanovování splátkového kalendáře na umoření dluhů, nebo nabídneme
praktickou pomoc s údržbou domácnosti.
Nesprávné dávkování úsilí
Další pastí je nesprávný odhad úsilí, které pracovník vynakládá. Pokud chroničtí pacienti a
lidé okolo nich usoudí, že nejsou schopni něco dělat, projeví (implicitně, nebo explicitně)
touhu, aby pracovník za nevykonanou činnost převzal odpovědnost. Ten je postaven před
volbu: do jaké míry by tuto odpovědnost měl akceptovat? Může vyvinout velké úsilí a převzít
velký díl odpovědnosti, nebo bude vyvíjet omezené úsilí. V obou případech není úsilí
správně naměřeno a pouto s klientem se může vytrácet. Rotteveelova studie poukazuje na
to, že je velmi důležité si být přesně vědom kapacit (a jejich deficitu) klienta a to použít jako
východisko k činnosti. Proto je důležitá následující otázka: je v dané chvíli klient skutečně
neschopen (nedostatek dovedností) něco dělat, nebo je příčinou nedostatek vůle (potřebné
dovednosti klient má, ale nechce je použít)? A ještě jedna důležitá otázka: dokáže se klient
těmto dovednostem naučit?
Mezi omezeními a možnostmi klienta může narůstat tenze, dokonce ještě více proto, že
většinou je rozhraní mezi omezeními a schopnostmi ne zcela jasné. Jinak – kde končí
omezení a začínají možnosti? Navzdory pečlivému mapování možností a omezení je v praxi
často obtížné najít přiměřenou rovnováhu mezi převzetím odpovědnosti (za věci, které klient
ve světle svých omezení, nemůže vykonávat) a odmítnutí odpovědnosti (za to, co klient ve
světle svých možností je aktuálně schopen vykonat). To může také znamenat, že pracovník
přeskakuje mezi rolemi učitele, rádce, osobního asistenta nebo náhradního rodiče.
Pracovník mění role, jak je potřeba podle omezení a možností klienta.
Sám klient může zastávat různé role – až tím může být zmaten.
Například může být v roli „nemocného pacienta“, protože stále bere léky a pravidelně
dochází k psychiatrovi, Ale na druhé straně je společensky činný ve svépomocné skupině
klientů.
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Tato situace může přetrvávat, pokud jsou omezení jednoznačně a zřetelně oddělována od
možností. Jedním řešením pro případ možného konfliktu rolí může být pro klienta naučit se
dávat rolím jiné jméno. Souvisí to s učením akceptovat svá omezení a nedostatečnosti.
Například se může naučit porovnávat trvalé braní léků (ochrana před psychotickými stavy)
s použitím inzulinu mezi diabetiky; oboje má za cíl mobilizovat ochranu, která odvrátí
dekompenzaci a týkají se více či méně trvalých omezení – aby lidé, kteří jimi trpí, mohli,
pokud se nevychýlí z rovnováhy, fungovat normálně. Závěrem: je důležité, aby pracovník
našel způsob přiměřeného dávkování svého úsilí, aby byl schopen v něm vytrvat po dlouhou
dobu.
Pracovník se zamotá do problémů s loyalitou
Pracovníci musí průběžně dělat kompromisy s ohledem na klienta a jeho okolí. Například
může klient požádat pracovníka, zda by mu nemohl sjednat schůzku s hezkou dívkou, o
které sní jako o budoucí nevěstě. Zamýšlená přítelkyně se přitom obrátí na stejného
pracovníka - aby jí zajistil, že se zmíněný klient bude od ní držet dál. Narazí-li člověk na takto
konfliktní zájmy, je velmi obtížné uspokojit každého. Zainteresované strany se často obracejí
s žádostí nejen o porozumění, chtějí dát za pravdu. A pokud je požádáme my, aby se
pokusili porozumět druhé straně, často mají pocit, že jim dost nerozumíme.
Ještě silněji se konflikty projeví, pokud je pracovník přesvědčen, že jedna strana dostává
druhou do nevýhody a začne situaci řešit „přes jejich hlavy“. Další, často se vyskytující
situace je, když lidé z okolí klienta naléhají na jeho hospitalizaci. Obtíže této léčky spočívají
v tom, že pracovník by potřeboval spolupráci všech, kdo hledají řešení ve slepé uličce.
Obecně je úspěšnější, pracujeme-li více s pozitivními prvky, než s patologií. Měli bychom se
pokusit ponechat oběma stranám potřebnou důstojnost a přitom reagovat na požadavky
a/nebo potřeby obou stran sporu. Není-li možné uspokojit očekávání obou stran, je na místě
použít oddělení přístupů. V takovém případě jeden pracovník hájí práva klienta a jiný zájmy
jeho blízkých.
Nemůžeme rozhodně doporučit zaplést se do konfliktu o plánech, úsilí, nebo rolích s lidmi
klientovi blízkými. Zdá se, že bychom pak museli začínat s nerealistickými plány a
očekáváními. To však vůbec neznamená, že bychom museli překračovat své osobní, nebo
profesionální meze. Naopak, ale je důležité tyto hranice jasně a jednoznačně vymezit.
Pracovník je unaven klientem
Poskytovat péči lidem s chronickým onemocněním doprovázeným psychosociální
nedostatečností je, už z definice, dlouhodobý proces. Pro pracovníky je nelehké stále
balancovat mezi přáními a potřebami klienta. Nevyhnutelná rutina může přivést pracovníka
k pocitu, že nevidí žádné klientovy možnosti ani teď, ale ani do budoucna. Pracovník může
být dokonce klientem unaven. Myslí si, že všechny jeho schopnosti a síly byly vyčerpány, že
se točí v kruhu, není k ničemu apod.
Za těchto okolností již máme na mysli burn-out syndrom. Mj. jednou z nejzávažnějších příčin
vyhoření je trvalé nepřiměřeně vysoké očekávání.
Systematické a pravidelné vyhodnocování procesu poskytování péče v týmu, se
supervizorem nebo koordinátorem péče může těmto úskalím předcházet, nebo je zvrátit.
„Čerstvý názor“ spolupracovníka, případně odborníka zvenčí, je někdy nezbytný pro
stanovení nového kurzu. Tak nacházíme nové možnosti, které můžeme zužitkovat. Což nás
vede k dalšímu aspektu péče o chronické pacienty, a tím je správné načasování. Často
nezáleží ani tolik na rozeznání toho, co se kterým problémem máme dělat, ale odhad vhodné
příležitosti něco s tím problémem udělat. Je ovšem možné, že bude dlouho trvat, než se
taková příležitost naskytne.
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2.21

10 zásadních aspektů dobře fungujícího vztahu

Abychom uzavřeli tuto kapitolu, chceme shrnout nejdůležitější body, které považujeme za
zásadní pro dobrou funkci vztahu mezi pracovníkem, klientem a jeho blízkými.
1. Nemůže být rehabilitace bez vztahu (preferujeme spolupracující vztah). Fungující vztah
je základem rehabilitačního procesu.
2. Pracovník je schopen vyjádřit svou zainteresovanost vůči klientovi a těm, kdo jsou mu
blízcí. Což znamená věnovat pozornost jejich vrcholům i pádům, jejich životním osudům,
jejich problémům a potřebám. Ústřední je základní humanistický postoj: poskytování
upřímné podpory.
3. Pracovník dává do souladu své osobní zkušenosti a kvality s profesionální odborností a
zkušeností.
4. Základními principy rehabilitačně orientované péče jsou popdora, používání a přítomnost
objektu. Pracovník nabízí ochranu a bezpečí. Jedná tehdy, když to situace vyžaduje a je
představitelem vnějšího světa.
5. Vytvoření vztahu chce svůj čas. Tato investice času se vyplácí. V dlouhodobé
perspektivě jde o vratnou investici. Pracovník bere do úvahy možnost relapsu.
Prosazování změny někdy vyžaduje mnoho drobných, přechodných kroků. V průběhu
procesu je významné dávkovat úsilí tak, aby vystačilo na dlouhodobý proces.
6. Vztahová dimenze musí být v souladu s dimenzí činnosti. Máme na mysli cosi jako
„komunikativní činnost“. Také to znamená, že za slovy následují činy. V počáteční fázi
výrazná činnost, ze které má klient prospěch, někdy i materiální podpora, může zvýšit
úroveň důvěry.
7. Dát tvar kooperativnímu vztahu vyžaduje „prostor pro dialog“. Pracovník si musí být
vědom faktorů, které jsou pro přípravu takových podmínek významné.
8. Vztah může být vytvářen metodicky.
9. Pracovník se přizpůsobuje osobnímu stylu klienty a způsobu, jakým chce péči dostávat.
V průběhu procesu věnuje pozornost kognitivním nedostatečnostem a citlivocti ke stresu.
10. Přizpůsobit se také znamená přiměřené a kreativní použití osobně profesionálního stylu,
rolí a komunikačních strategií. Rehabilitačně orientovaná komunikace může být
charakterizována jako vzájemná, otevřená, motivující a přinášející naději.
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Kapitola 3

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K REHABILITACI:
METODOLOGIE

Kombinace „naděje, techniky a osobního nasazení“ (Dröes a Van Weeghel, 1994) je
nezbytnou podmínkou, abychom lidem s psychosociální nedostatečností mohli nabídnout
správnou pomoc. Základy profesionální asistence jsou formovány podle principů rehabilitace,
jak bylo popsáno v předešlé kapitole. V kapitole 2 byl smysl těchto principů rozpracován pro
profesionální použití. V této kapitole jsme načrtli první osnovu, ve které chceme sloučit
vědomosti a učení, abychom dosáhli záměrného a efektivního působení. Osnova je
metodologií procesů KoPPR.

V první části jsou popsány principy metodické práce s oporou v rehabilitačním přístupu.
Druhá část se zabývá s řídícími principy a jednotlivými fázemi KoPPR. V další části jsou
popsány tři oblasti, ke kterým můžeme zaměřit aktivity péče: přání, zranitelnost a sociální
prostředí.

3.1

Práce ve třech dimenzích a v šesti fázích

Metodologie péče je nazývána základní a procesní metodologií. Je základní, protože formy
metodologie jsou základem pro práci profesionálů. Je to procesní metodologie, protože
formuje rehabilitační procesy. Metodologie je zacílena na systematickou podporu klienta a
jeho prostředí - teď i do budoucna. Metodologie určuje tři dimenze v integrovaném
rehabilitačním přístupu: vztah, činnost a čas.

Vzhledem k složitosti, délce trvání vztahu, v němž je péče poskytována a vlastnostem
procesu zotavování se není jednoduché ukázat tento proces systematicky. Metodologie by
v tom měla profesionálům pomoci. Metodologie zahrnuje šest fází.

- 61 -

Dimenze vztahu

Dimenze služeb

Časová dimenze

Přání a
požadavky

Orientace a
vzájemné
poznávání

Intervence
(zásahy)

Šetření

Vyhodnocování a
zpětná vazba

Stanovení
cílů

Plánování

Obr. 3.1: Fáze procesu KoPPR

V každé fázi je uskutečňujeme množství činností a kroků, pro každou fázi jsou zajištěny
zdroje ve formě kontrolních listů, dotazníků a cvičení. Pro intervence a fázi uskutečňování
používáme rozdílné typy pracovní metodologie.

Použití
Metodologie je aplikována velmi rozmanitě. Může být použita k přípravě vztahu s klientem ve
vztahové dimenzi. Ve fázi činnosti pomáhá metodologie při přípravě individualizovaných
činností, ze kterých péče sestává. Třetím použitím je navrhnout úpravy prostředí s ohledem
na klientovy potřeby, třeba chráněné bydlení.

Využití metodologie KoPPR:
vytvořit vztah s klientem a jeho sociální sítí
vytvořit individuální a systémově orientované aktivity péče
vytvořit adaptované životní podmínky
podpořit a posílit sociální síť
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Vývoj metodologie KoPPR začal před více než deseti lety. Poté byla aplikována zejména
v chráněném bydlení a na odděleních psychiatrických nemocnic. Jinak řečeno, hlavně
v doméně bydlení. Tato metodologie byla popsána v knize „Living and Rehabilitation“
(Wilken, Kaiser a den Hollander, 1994). V průběhu posledních pěti let byla tato metodologie
rozsáhle vylepšena – co do obsahu, ale i užití. To umožnilo holandské školící centrum
STORM Rehabilitation, kde přiznali vývoji integrovaného rehabilitačního přístupu prioritu
v jejich výzkumném a rozvojovém oddělení. Prostřednictvím oddělení pro vzdělávání
v STORM Rehabilitation, se znalosti a učení rozšiřují jak po celé zemi, tak i v zahraničí. Nyní
pracuje v Holandsku a Flandrech cca 1000 profesionálů podle tohoto přístupu. Pro
supervidované bydlení, případový management a centra denních aktivit byly, kromě jiných,
vyvinuty samostatné aplikace. V tuto chvíli je tento přístup a metodologie předmětem
výzkumu v Institutu Trimbos (Kroon, 1997).
Východiska pro vývoj KoPPR
Základní princip, kterým jsme se řídili při vývoji KoPPR byl ten, že musí mít co nejblíže k již
existujícím osnovám pro praxi. Domníváme se, že rehabilitace není něco cizího, ale mohla
by být integrována do existujících pracovních postupů tou nejjednodušší možnou cestou.
Proto při koncipování metodologie hledáme soulad s dobře známými principy, které používají
mezi jiným v sociálních vědách a integrativním ošetřovatelství (Bouwkamp, 1983, Koene a
kol., 1980 a další). Klasický metodologický cyklus je použit i v KoPPR a sestává z fází:
diagnostika, plánování a intervence. Nicméně v KoPPR začíná metodologický cyklus
budováním funkčního vztahu. Dimenze vztahu, činnosti a času jsou do tohoto
metodologického cyklu vetkány. Další rozdíly oproti tradičním profesionálním postupům
zahrnují tzv. řídící principy – jak bylo zmíněno v první kapitole.
Tyto rehabilitační principy řídí metodologický proces. Tam, kde problém, neklid, nebo nemoc
determinuje použití nejtradičnějších procesů poskytování péče, KoPPR má odlišnou určující
strukturu. Centrem této struktury je kvalita klientova života.
Otázky, týkající se pomoci, podpory a vývoje mohou vznikat jako výsledek omezení kvality
života. Ty mohou zahrnovat:
klientovo přání zvýšit kvalitu života (kapitola 4)
psychosociální zranitelnost a její dopady na kvalitu života (kapitola 5)
kvalita sociálního prostředí v podmínkách péče o duševní zdraví (kapitola 6)
kvalita sociální sítě (kapitola 7)
Další charakteristikou metodologie je, že nabízí použitelnou metodiku, ve které se uplatňují
specifické přístupy a procedury. To zahrnuje specifické rehabilitační metodologie jako
individuální rehabilitační přístup, Libermanovy moduly UCLA a Přístup k sociální síti, stejně
jako moderní modely ošetřovatelství (Gordonová, Neumanová a další).
Poznámka závěrem: metodologie KoPPR není omezena pro použití ve specifických
podmínkách, nebo pracovištích (intra, extra, nebo semimurální). Metodologie může být
používána nejen například případovými managery a sestrami (pro komunitní psychiatrii), ale
také pracovníky rezidenčních zařízení, pracovními terapeuty, lékaři, psychology, ergo
terapeuty, sociálními pracovníky a sociálně pedagogickými pracovníky.
Nejprve popíšeme metodologické principy. Také popíšeme některé podobnosti a rozdíly
s dalšími metodologiemi. Až potom popíšeme samotnou metodologii.
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3.2

Metodologický přístup: cyklický proces

V „klasickém“ přístupu bychom nalezli následující kroky:
Stanovení problému
Stanovení hypotézy – předpokládané nejlepší řešení problému
Stanovení cíle: co chceme získat? Cíl: okolnosti nebo situace ve které problém pominul
Činnost
Dále přijde zpětná vazba. Shromáždíme informace o výsledcích činnosti. S použitím
dostupných informací určíme, zda činnost byla účinná (vyhodnocení = testování hypotézy).
Tím můžeme posoudit, zda byl předpoklad správný. Je-li to nutné, stanovíme cíl. Poté
opakujeme činnost, atd. Zde je řeč o cyklu, který, jednou odstartován, může pokračovat,
dokud proces není nějakým způsobem ukončen. Proces končí např., protože jsme dosáhli
cíle. Může skončit také proto, že klient odešel, nebo zemřel.
Takový cyklický přístup by měl být startovním bodem pro metodologii KoPPR. Rehabilitačně
orientovaná práce je průběžné zkoumání, kde zkoušíme pochopit logiku komplikované a
dynamické kombinace množství prvků:
životní osudy a zkušenosti
pocítění zkušenosti s traumatem a ztrátou
poruchy, nemoci a postižení
interakce mezi osobností, prostředím a společností
přání mezi halucinacemi a realitou
Metodologický cyklus KoPPR, jak bylo řečeno, není určen primárně problémem. V zásadě
jde o přístup plně podřízený potřebám. Což zahrnuje podporu, kterou klient (anebo
prostředí), žádá od poskytovatele péče. Výzkum v prvních dvou fázích je často zaměřen
k rozpoznání pravých potřeb a jejich vytažení na povrch. Pouze tehdy, známe-li správné
otázky, můžeme hledat správné odpovědi.
Následující příklad to ilustruje:
Paní Jensenová se nedávno přestěhovala do chráněného bydlení. Je jí 30 let a prodělala
zkušenost s rozmanitými psychotickými epizodami, jako důsledkem onemocnění
schizofrenního okruhu. Nepřetržitě si stěžuje, bývá snadno podrážděná a jen zřídka se
účastní aktivit. Hodně se trápí, je pochmurná a vztahovačná. Nejeví snahu sblížit se se
spolubydlící, ani s osobním pracovníkem. Medikamentózní léčba také neprobíhá dobře,
protože má panickou hrůzu ze všech možných vedlejších účinků léků – mnohé z nich
zakusila. Jednání s ní je složité pro celý tým.
Asi po roce a půl se pracovní tým sešel na hodnotící poradě, v průběhu které byly
zrekapitulovány mnohé možné příčiny jejího chování:
paní Jensenová bojuje se zkušenostmi se ztrátou a smutkem
paní Jensenová trpí negativními symptomy
paní Jensenová má jen málo praktických a sociálních dovedností
paní Jensenová nemá cíl ani motivaci
paní Jensenova se nemůže vyrovnat se zmatky v chráněném bydlení, zvláště večer
Realita ukazuje, že původ (problematického) chování nemůže být dohledán až k prosté a
jednoznačné příčině. Obvykle máme co dělat s dynamickým komplexem, ve kterém jsou
zastoupeny prvky, jaké třeba uvádí náš příklad a tvoří souhrn, který se liší u každého
individua. Zdá se, že mnozí lidé s chronickou duševní poruchou jsou stahováni dolů
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„ztraceným životem“: Mnoha klientům se jejich život zhroutil, veškerá naděje je pryč. „Umění
rehabilitace“ začíná snahou o pochopení dynamického komplexu, kde je i původ klientova
chování. Snažíme se skutečně porozumět. Nejlépe se to daří prostřednictvím osobního
kontaktu s klientem. To může trvat půl roku, i déle.
Postupně se zbylé návyky paní Jensenové stávaly čitelnějšími, stejně jako její vlohy, kvality a
přání. Jakmile jsme začali paní Jensenovou poznávat, naše informace byly stále přesnější.
Během procesu jsme formulovali jasné představy. Tyto předpoklady či hypotézy jsou
testovány, upravovány, cizelovány. To se daří díky hodnocení a zpětným vazbám při
zohlednění klientovy životní linie, chování a také životních podmínek.

3.3

Charakteristiky metodické práce

Pracovat metodicky – můžeme popsat jako systematické chování kde, se pracovník snaží
dosáhnout předem stanoveného cíle prostřednictvím vědomě volené metody a strategie. Zde
je pět charakteristik metodické práce.
1. Cílevědomé jednání: Jsem si jako pracovník vědom svých činů a zkouším propojit
profesionální a osobní vědomosti a zkušenosti s racionalitou a emocemi. Reaguji na
chování klienta a jeho/jejího systému, stejně jako na chování své vlastní.
2. Metodické jednání: Předem si vytvářím představu o tom, jak by měla věc dopadnout.
Jakýsi duševní obraz cesty, po které půjdeme. Například, když chci jet na výlet, potřebuji
se naučit jak jet vlakem, jak zvolit trasu, kde hledat informace (a jaké), atd.
3. Systematické jednání: Jednám podle určitého metodologického rámce. Jak se soustavně
zaměřit na osobnost klienta? Stále se držím šestifázového modelu. V některých fázích
procesu využívám pomůcky a další zdroje.
4. Strategické jednání: V dimenzi vztahu systematicky využívám role, styly, pozice a
komunikační strategie. Jednám strategicky ne pro dosažení svých cílů, ale proto, abych
klientovi pomohl s jeho/jejím cílem nebo potřebami péče. Při systematickém využívání
komunikačních strategií stále neztrácím ze zřetele otevřený dialog s klientem.
5. Jednání orientované na cíl: Zaměřuji se na předem definovaný cíl. Chci dosáhnout
určitého efektu (cíle). V rehabilitačně orientované péči je cílem to, co zlepšuje a
zpříjemňuje klientovi život. V ideálním případě je to také cíl klienta. Bostonský přístup
individuální rehabilitace dokonce toto pokládá za ústřední. Anthony a kol. z Bostonu
říkají, že bez klientova cíle již nemluvíme o rehabilitaci. Důležitou částí Bostonské
diagnostiky je také potřeba se ujistit, že klient je „schopen stanovit cíle.“ Následujeme
Anthonyho, v komplexním rehabilitačním přístupu děláme vše pro to, abychom mohli při
práci vycházet z klientových cílů. Ačkoliv máme za to, že práce směřující k tomu, aby
klient byl schopný volit své cíle, je také rehabilitace.
Možné cíle z hlediska pečujícího pracovníka:
1. Vytváření „prostoru pro dialog“ tak, abychom vytvářeli podporující vztah (dimenze vztahu)
2. Vytváření „prostoru pro činnost“, kde je příležitost pro aktivní interakci na obou stranách
(dimenze jednání)
3. Přizpůsobení se klientovu tempu a časovým perspektivám, aby se setkání a aktivity
konaly přirozeně (dimenze času)
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Veškeré úsilí napřeme k podpoře klienta, aby uskutečňoval cíle, které jsou pro něj důležité.
Což zahrnuje i objevování toho, co je pro někoho důležité i v případě, že člověk, kterého se
to týká není (ani nebude) ve stavu to sám srozumitelně sdělit (úkol pro pracovníka ve fázi
šetření). Někdy jsou cíle nejasné v důsledku dlouholetého pobytu v institucionální péči.
Někdy zůstává nejasné, co je nyní opravdu důležité v klientově životě například proto, že je
nepřetržitě psychotický, nebo protože nemáme spojení s (lidmi v) jeho prostředím. Stále
(nebo možná o to více) je důležité hledat a využívat dobré hypotézy, kvůli smyslu, který by
dotčená osoba chtěla dát svému životu.

3.4

Rozdíly

Stejné metodologické principy, které používají i v jiných metodách, využíváme i v KoPPR.
Hlavní rozdíl je v řídících principech. Zaměření péče, poskytované klasickým způsobem, je
odvozeno od „problému“. K určení, nebo vymezení problému slouží anamnéza a diagnózy.
Problémem je porucha, nebo nemoc. Lékař shrne nález do medicínské diagnózy: toto je
pacient s bipolární poruchou. Sestra vymezí ošetřovatelský problém a stanoví
ošetřovatelskou diagnózu, například v pojmech deficitu sebepéče. Psychologové využijí
k definování problému pojmy týkající se chování. Ti, kteří byli školeni pro sociální práci, se
zabývají praktickými problémy: sociální dovednosti, zacházení s penězi, atd.
V KoPPR se především zajímáme o klientovy požadavky na péči. Náš přístup je řízen
potřebou a poptávkou. Na problém je nahlíženo jako na překážku, která stojí v cestě realizaci
přání. V metodice definují přání generální cíle, překážky cíle specifické. Dokonce i pokud
klient nemá (ještě stále) žádné přání, mohou existovat překážky, které brání dosažení určité
kvality života. V rámci šetření jsou tyto překážky tříděny a analyzovány. Teprve potom jsou
určeny cíle a činnosti.
V Individuálním rehabilitačním přístupu (Bostonský přístup) je nejdůležitějším řídícím
principem klientův cíl. Bez něj žádný individuální rehabilitační proces není možný. KoPPR se
liší tím, že ještě před stanovením tohoto cíle uplatňuje předběžné řídící mechanismy. Tam,
kde je prvním krokem šetření v Bostonském přístupu určení cíle, KoPPR nabízí i další
možnosti. Tyto možnosti mohou být zaměřeny na různé typy cílů. Což mohou být cíle
orientované na rozvoj, stejně jako cíle, které mají udržet stávající situaci nebo zlepšit kvalitu
prostředí.
Dokonce i když se klientův cíl neobjeví, můžeme stále hovořit o rehabilitačním procesu.
V tomto případě pracovník poskytující péči přebírá více iniciativy. Ve všech fázích a ve všech
krocích procesu by se měl snažit klást rozvoj klientova přání do centra zájmu. Aktivně
přebíráme spoluúčast na části klientova života. Když klient není připraven spolupracovat,
děláme všechno proto, abychom mohli jeho spoluúčast rozvinout.

3.5

Řídící principy KoPPR

Pro (metodické) činnosti v rámci rehabilitačního procesu je řada základních předpokladů,
které je při vedení pracovníkovy činnosti nutné dodržovat.
Říká se jim tři řídící principy KoPPR. Klientova kvalita života je zde ústředním konceptem.
Tyto řídící principy jsou:
1. Přání udržet nebo zlepšit jeho/její kvalitu života
2. Klientova psychosociální zranitelnost
3. Kvalita sociálního prostředí, sociální sítě a potřeby pomoci/podpory, které z toho
vyplývají. Tyto různé typy požadavků jsou shrnuty v konceptu potřeb a požadavků.
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KVALITA ŽIVOTA

3 ŘÍDÍCÍ PRINCIPY

ZRANITELNOST

PŘÁNÍ

PROSTŘEDÍ

POTŘEBY A POŽADAVKY

Obrázek 3.2: Řídící principy KoPPR
Kvalita klientova života je obecný rámec, ze kterého od počátku vycházíme. Tento rámec
má dvě linie přístupu: subjektivní zkušenost s kvalitou života a objektivní kvalita života,
zjištěná šetřením. První je kvalita bytí, jak ji posuzuje klient sám. Druhá vzniká soudem
prostředí, ostatními lidmi. Z rehabilitačního pohledu je nejdůležitější způsob provádění
šetření. V rehabilitačním šetření zkoušíme pochopit, jak klient přemýšlí o kvalitě své
existence. Hledáme to, co klient považuje za důležité pro jeho/její kvalitu života, jaké jsou
jeho/její normy a hodnoty.
1

Přání zaměřená na rozvoj

Začínáme s klientovým pohledem na jeho/její kvalitu života, ze kterého odvozujeme přání a
cíle zaměřené na udržení či zlepšení tohoto stavu. Poté může být zformulována podpora
jeho potřebám. Toto je náš první řídící princip.
Je také možné začít rozhovorem, během kterého budou systematicky kladeny otázky týkající
se kvality života. Nástroj, který zde můžeme využít, je dotazník Lancashirský profil kvality
života (Van Nieuwenhuizenová, 1998). Tento nástroj lze použít u 85% klientů. Zodpovězení
otázek v profilu kvality života by mělo ozřejmit klientova přání lepší kvality života. I pokud
klient neurčí žádná jasná přání, můžeme najít indikaci potřeby péče. Potom můžeme jít dále
po této linii.
U malých skupin klientů je nutný jiný druh šetření kvality. To je jmenovitě případ, kdy je
nedostatečná klientova schopnost provést vlastní šetření. To můžeme vyvážit šetřením,
které provedou jiní. Ne kvůli nějakému zasahování do soukromí nebo všetečnosti, ale kvůli
tomu, aby každému klientovi mohla být nabídnuta šance zlepšit svou kvalitu života. Toto
šetření není založeno na osobních normách a hodnotách pečujícího pracovníka, ale na
základě objektivních kritérií.
Šetření ohrožujících situací: máme co dělat s rizikem poškození zdraví, život ohrožující
situací (jako je zanedbávání osobní péče, zanedbávání úklidu domácnosti, vážné
psychotické nebo depresivní příhody, agrese)?
Šetření kvality sociálních rolí: ptáme se na omezení v naplňování rolí (např. jedinou rolí je
být „pacientem“)?
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Žalostná situace je často ovlivněna psychiatrickou poruchou nebo psychosociálními
omezeními. Potřeba péče může být vyvozena z provedených šetření. Pokud jde o plnění rolí,
mohou být důvodem psychosociální omezení, nebo leží příčina v klientově okolí, které mu
neumožní dostatečně role naplnit. Můžeme dále pracovat se zranitelností, nebo se zaměřit
na kvalitu prostředí.
2.

Psychosociální zranitelnost klienta

Druhý řídícím principem je psychosociální zranitelnost klienta a potřeby, které z ní vyplynou.
Zranitelnost je výsledek interakce mezi nemocí, poškozeními, neschopnostmi a sociálními
nedostatečnostmi. Zranitelnost má také co dělat se zjitřeným vztahem mezi silnými
stránkami a slabostmi.
Souvislosti šířeji vysvětlujeme v kapitole 5. Cíle v tomto směru zahrnují:
a. udržení rovnováhy a stability
b. získání větší stability
c. lepší zacházení se zranitelností: zlepšení dovedností v zvládání.
3.

Kvalita prostředí

Třetí řídící princip se týká kvality klientova prostředí. Zabývá se kvalitou sociálního prostředí
a sociální sítě. Sociální prostředí, ve kterém klient žije, pracuje, učí se/studuje, nebo relaxuje.
Sociální síť zahrnuje osoby ze všech možných prostředí, se kterými přijde do kontaktu, a
kteří mají pro klienta určitý význam.
Prostředí a síť musí splňovat tři požadavky:
1. Mají podporovat klientovu autonomii a nabízet dostatečný prostor pro využití jeho
dovedností;
2. Mají nabízet klientovi dostatečnou podporu.Tak může být kompenzována jeho citlivost
vůči stresu;
3. Mají pomoci klientovi dosáhnout pozice, ve které bude schopný naplňovat své sociální
role.
Je-li to nutné, prostředí nebo síť kompenzuje klientova osobní omezení (např. nedostatek
komunikačních nebo sociálních dovedností).
Pokud je plnění jednoho – nebo všech – těchto požadavků přítomno nedostatečně, pak je
klientova kvalita života ohrožena, nebo se zhroutí. Nastane-li taková situace, může to vést
k neodkladnému jednání ze strany poskytovatelů péče. Činnost služeb podle třetího řídícího
principu je primárně orientovaná na prostředí.

3.6

KoPPR: velký a malý cyklus

Ponoříme se hlouběji do šesti fází procesu. Zaměříme se na individuální vztah mezi klientem
a pečujícím pracovníkem. První fázi upotřebíme při novém kontaktu mezi klientem a
pracovníkem. Následujících pět fází může, jak bylo již řečeno, být považováno za cyklický
proces, který trvá nějaký čas (časová dimenze). Níže se výslovně zajímáme o aktivity a
dimenzi činnosti: řízení rehabilitačních činností. Tímto způsobem rozlišujeme mezi „malým
cyklem“ a „velkým cyklem“. Malý cyklus se uplatní např. v práci orientované na problém.
Analyzujeme problém, určíme cíl a pracujeme na řešení problému. A to vše se odehrává
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v relativně krátkém časovém období. Velký cyklus je více orientován na dlouhodobou
perspektivu. Je podřízen průběžnému hledání nejvhodnějších plánů do budoucna. Velký
cyklus určitě vyžaduje více času. Během tohoto procesu je malý cyklus používán
k odstranění nebo zmenšení překážek, které stojí v cestě přáním nebo klientově kvalitě
života.

DLOUHODOBÝ A KRÁTKODOBÝ CYKLUS KoPPR
Orientace
a vzájemné
poznávání

Přání

Otázka
Šetření
Problém jako
překážka

Stanovení
cílů

Malý cyklus:
Řešení problému

Plánování

Intervence

Hodnocení
a zpětná
vazba
Dlouhodobý: směřující k rozvoji
Obr. 3.3: Malý a velký cyklus

Pro každou fázi vysvětlíme kroky a činnosti a upozorňujeme na zdroje, se kterými můžeme
pracovat - pro tuto knihu jsme vybrali jen některé jako příklady. Pro rozsáhlejší shrnutí
odkazujeme na knihu cvičení, která k dispozici samostatně.
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3.7

Orientace a vzájemné poznávání

V první fázi procesu klademe důraz na to, aby vše začínalo s oporou v dimenzi vztahů.
V této fázi mohou být významné tyto čtyři individuální kroky:
1.
2.
3.
4.

Doporučení klienta;
První kontakt;
Položení základů budování vztahu;
Vzájemné poznávání; podmíněné tím, co považuje klient za důležité (pravidla, přání,
postřehy týkající se jeho/její kvality života).

S dobrým doporučením je kontakt mnohem snazší. Doporučení znamená cestu, která
předcházela prvnímu kontaktu. Zahájení práce s klientem bez úvodu, když o pomoc sám
nežádal, se velmi liší od zahájení práce s dobře připraveným klientem.
Cílem je kontakt a položení základů pro budování vztahu. Konečným cílem je realizace
pracovního vztahu. První fáze je zaměřena na vybudování vzájemné důvěry. Pokud je tvá
práce orientována na problém, seznamovací fáze je krátká a k věci. Obsahuje rychlou
orientaci v problému a dotazy, týkající se péče. Funkčnost je důležitější než vztah. Nejvíce
prostoru zabírá jednosměrná snaha pracovníka: chce vědět čím víc o klientovi, zatímco klient
se dozvídá o pracovníkovi jen velmi málo.Co nejrychleji se práce zaměřuje na problémy a
domluvení léčebných aktivit.
Když pracujeme rehabilitačním, na rozvoj orientovaným způsobem, hodně času investujeme
do vybudování vztahu. Jedná se o vytvoření „prostoru pro dialog“, ve kterém musí být dost
místa pro změny. Tak se už první fáze opravdu odehrává na úrovni vztahu. Lidé navzájem
poznávají světy jiných lidí, jejich normy, hodnoty a zájmy. Tato činnost také poskytuje
pracovníkovi příležitost poznat přání klienta a jeho potřeby péče.
Práce v dimenzi vztahu byla podrobněji vysvětlena v předchozí kapitole.
Zdroje:
Následující můžeme využít jako zdroje nebo pomůcky:
Vypracování klientova profilu;
Prohlížení fotografií z rodinného nebo prázdninového alba;
Vyplnění významných biografických událostí;
Vyplnění seznamu hodnot a zájmů;
Komunikační a vztahový profil.

3.8

Fáze šetření

3.8.1 Úvod
Informace potřebné k efektivní rehabilitaci jsou shromažďovány souběžně s rozvojem
vztahu.
Pro fázi šetření je charakteristické shromažďování, třídění a rozbor informací. Zkoumáme a
analyzujeme. Předpokládáme, že shromažďování informací je funkční a praktické: hledáme
ukazatele k jasným cílům. Funkční znamená i to, že se zaměřuje na to, jak funguje klient
nebo jak funguje prostředí. „Fungování“ posuzujeme i ve vztahu k (žádoucí) kvalitě života.
V této fázi je důležité odkrýt ty správné potřeby. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je
dialog s klientem a osobami, které jsou pro něj důležité. Kromě tohoto dialogu nebo jako
rámec k němu lze použít například dotazníků nebo přehledů (viz. 3.8.5).
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Klient může mít přání a potřeby v určité oblasti. Přání nebo potřeby mohou souviset
s kvalitou života, zranitelností a kvalitou prostředí. Základním předpokladem poskytnutí péče
je existence poptávky po péči (=požadavek pomoci, nebo podpory) nebo potřeba péče
(=potřeba pomoci, nebo podpory). Rozdíl mezi požadavkem a potřebou je ten že,
požadavkem může být něco, co se klientovi líbí, když pracovník pomáhající profese dělá, a
potřeba je něco, co je opravdu nezbytné. Potřeba může být identická s přáním nebo
požadavkem pomoci, ale může být i odlišná. Obojí však považujeme za legitimní k tomu, aby
odpovídající reakcí byla nabídka péče a podpory.
Má-li klient jasný požadavek nebo cíl, bude vodítkem ve fázi šetření. Má-li dejme tomu cíl:
„Příští rok chci studovat na univerzitě práva.“ a chce s tím pomoci, pak se šetření ubírá
zvláště k vyhledání faktorů usnadňujících dosažení tohoto cíle, nebo naopak tomu bránících.

3.8.2 Pět kroků
Abychom měli jistotu, že fáze šetření bude co nejefektivnější, nejprve určujeme řídící princip:
potřeba související s rozvojem, potřeba péče na základě psychosociální zranitelnosti, nebo
potřeba související s kvalitou života v daném prostředí.
Pořadí činností se v této fázi může měnit v závislosti na řídícím principu.
Obecně se šetření skládá z pěti částí:
1. Ujasnění si jaké potřeby a požadavky klient má. Pokud požadavky nejsou, nebo jsou
zcela jasné, pak současně s budováním vztahu hledáme i přání a potřeby.
2. Ujasnění si schopností a omezení klienta ve vztahu k nezávislé realizaci potřeby.
3. Ujasnění si toho, co klient považuje za důležitou podmínku k realizování svého přání
(osobní kritéria – personal criteria)
4. Ujasnění si, které jsou nejpotřebnější a nejvytouženější faktory podpory, nebo zdroje.
5. Ujasnění si, jaké možnosti a omezení klientova prostředí jsou v přímém vztahu s kvalitou
života, kterou klient považuje za žádoucí.

Osobní
kritéria

Životní domény

Osobní domény

Bydlení

Osobní péče

Práce

Zdraví

Učení se

Účel a smysl

Volný čas/rekreace

Sociální vztahy

možnosti a překážky
Obr. 3.4: Šetření v různých rehabilitačních doménách

Následující odstavce vysvětlují údaje, které jsou důležité v různých krocích.
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Hodnoty

1.

Shromažďování údajů o potřebách a požadavcích

Když shromažďujeme údaje, nejprve hledáme výchozí bod, nebo řídící princip. Dva primární
řídící principy jsou: požadavky na služby, které se dotýkají přání, směřujícího k rozvoji
(kapitola 4) a potřeba péče v souvislosti se zranitelností (kapitola 5).
Navíc se můžeme zaměřit na prostředí, kde se jako řídící princip uplatňují otázky
soustřeďující se na kvalitu sociálního prostředí a sociální sítě (kapitola 6).
Vodítko: použij nejméně dva řídící principy! Ve většině případů existuje souvislost mezi
informacemi sesbíranými z různých zdrojů. Není zapotřebí sbírat údaje dvakrát. Práce
probíhá efektivně, pokud se řídí heslem: ne více informací, než je potřeba, ne méně, než je
nezbytné.
Hledáme co nejrychleji požadavky, které klient klade na zdravotní služby - obecně je
nazýváme požadavky na péči a znamená to potřebné zdravotnické služby. Konkrétně to
může být: individualizovaná rehabilitační péče, sociální služby, nebo léčení. Pokoušíme se
formulovat co nejzřetelněji klientovy požadavky, které klade na služby, poskytující péči a
které jsou založeny na přání nebo potřebě péče. Někdy je to velmi jednoduché, jindy je
potřeba vynaložit určité úsilí k ujasnění si toho, co je aktuální potřebou. Někdy je důležitou
součástí rehabilitace pomoci klientovi předložit správné požadavky. Profesionál se často
musí držet zpátky, aby nereagoval, dokud požadavek na něj kladený není zcela zřejmý.
Práce zaměřená jak na klienta, tak na jeho potřeby se pak odvíjí od jeho požadavků.
Lze rozlišit sedm typů požadavků nebo „otázek péče“:
1. Otázky zaměřené na vyřešení problému. Například: „Budete mě léčit?“, „Zbavíte mě
tohoto konfliktu?“ a „ Pomůžete mi, aby mě méně trápily hlasy?“
2. Otázky zaměřené na převzetí odpovědnosti. Například: „Budete uklízet můj dům?“,
„Postaráte se o mé finance?“ a „Budete se starat o mé prášky?“
3. Otázky zaměřené na ochranu. Například: „Mohu zde zůstat?“, „Vyhodíte mě, když se
zblázním?“ a „Mohu zůstat bydlet v chráněném bydlení?“
4. Otázky zaměřené na podporu. Například: „Budete se mnou chvíli mluvit?“, „Pomůžete mi
s nakupováním?“, „Mohli bychom někdy mluvit s mojí tchýní společně?“, „Pomůžete mi
napsat doporučující dopis k přijímacímu pohovoru?“
5. Otázky zaměřené na rozvoj. Například: „Naučíte mě, jak se peče chleba?“, „Naučíte mě,
jak lépe zacházet s mými hlasy?“, „Naučíte mě říkat ne?“, „Vyškolíte mě na
administrativního asistenta?“
6. Otázky zaměřené na zprostředkování nebo koordinaci. Například: „Pomůžete mi vrátit se
zpátky do práce?“, „Pomůžete mi vymyslet jak najít jiné možnosti bydlení?“, „Můžu si být
jistý, že lékaři, psychiatři a sociální pracovníci koordinují péči, kterou od nich dostávám?“
7. Zvláštní kategorii tvoří otázky, které nepocházejí přímo od klienta, ale z jeho okolí (třetí
řídící princip: otázky ze sociálního prostředí/sítě). Například: „Pomůžete nám oběma,
abychom spolu vycházeli?“, „Pomůžete nám, pokud se bude s Johnem něco dít?“ ,
„Pomůžete nám pro otce najít pečovatelku?“
Otázky mohou mít trojí záměr: vybrat si, získat, udržet ( Anthony a kol. 1987). První tři typy
otázek směřují převážně k „udržení“. Ovšem požadavek podpory může směřovat i k rozvoji.
Otázky týkající se rozvoje mohou dále zahrnovat požadavek na informovanost stejně tak
jako požadavek pomoci s dosažením určitého cíle. To je důležitý rozdíl, protože otázky
zaměřené na informovanost souvisí s fází rozhodování. Klient chce objevit, jaké jsou
možnosti a k tomu potřebuje informace. Jakmile jsou tyto informace dosažitelné a vybere si,
pak může začít realizace přání v dosažení cíle.
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2.

Shromažďování údajů o možnostech a omezeních

Kromě objasňování nedostatečností a omezení je důležité poukázat na silné, zdravé stránky
klienta zrovna tak, jako na slabosti nebo obtíže, které prožívá. Máme v úmyslu zapojit silné,
zdravé stránky klienta a nechat klienta co nejvíce dělat to, co zvládne sám. Existuje několik
zdrojů, které můžeme použít, abychom ukázali možnosti i omezení. Nehledáme je však
pouze u klienta, ale i na straně prostředí (krok 5). Výzkum ukázal, že nacházíme pět
důležitých aspektů, které přispívají k rehabilitaci nebo procesu zotavování: motivace, statut,
dovednosti – na straně klienta a společenská a materiální podpora – na straně prostředí .
Také se nazývají 5 „pilířů rehabilitace“, dohromady tvoří základ, díky němuž může klient
fungovat samostatně, nakolik je to možné. Abychom věděli, kde je zapotřebí rehabilitačně
orientované podpory, musíme sledovat kvalitu těchto pilířů. Jako další krok můžeme vyvíjet
činnosti, které směřují k posílení pilířů. Při hodnocení hledáme stejně tak silné jako i slabé
stránky, možnosti, ale zároveň i omezení.
A. Motivace. Hodnotíme motivační a ne-motivační faktory. To zahrnuje jak vnitřní tak vnější
faktory. Bostonský přístup jmenuje následující vnitřní faktory: nutkání něco změnit,
přesvědčení, že změny budou pozitivní, přesvědčení, že nositelem těchto změn je
jedinec a přesvědčení, že ho ostatní podpoří. Sociální a materiální zdroje jsou součástí
vnějších faktorů. Motivace je to, jak klient sám reaguje na tyto motivující podněty.
B. Status. Status se týká významu, který jedinec přisuzuje osobním aktivitám a sociálním
rolím. Hodnotíme osobní aktivity a sociální role a načrtáváme jejich význam pro klienta a
prostředí.
C. Dovednosti. Ukazujeme dovednosti, které jsou k dispozici a které jsou nezbytné
v souvislosti s realizováním přání nebo zlepšují schopnosti zvládat stres. Lze je rozlišit
na dovednosti emocionální, kognitivní, praktické a sociální.
D. Společenská podpora. Hledáme mezi lidmi, kteří by mohli být „přirozeným zdrojem“
podpory – co pro klienta znamenají.
E. Materiální podpora. Zohledňujeme materiální faktory, které mají význam pro žádoucí
kvalitu života. To zahrnuje finance, ubytování, dopravní prostředky, zásoby
v domácnosti, pracovní materiály apod.
3.

Shromažďování údajů o osobních kritériích

Osobní kritéria jsou normy, hodnoty a podmínky, které pokládá klient za důležité ve své
současné situaci nebo v budoucnosti. Soustředíme se na přání a potřeby, která pocházejí
z různých životních a osobních domén. Osobní kritéria zpřesňují tyto přání a potřeby.
Ukazují, jak klient smýšlí o své situaci a do jaké míry je klient schopen specifikovat své
potřeby. Osobní kritéria také pomáhají zjistit schopnost klienta si je uvědomit.
Klient může mít přání nebo požadavky ve vztahu k :
žádoucí životní situaci (v oblasti bydlení, práce, studia, volného času);
žádoucí podpoře;
žádoucímu vztahu s pracovníkem;
tempu probíhajících činností nebo k časové perspektivě, ve které se uskutečňuje plán.
Rozlišujeme tři dimenze rehabilitace: dimenzi vztahu, dimenzi činnosti a dimenzi časovou.

- 73 -

4.

Shromažďování údajů o nezbytných podporujících faktorech nebo zdrojích

Důležité podporující faktory mohou být určeny na základě rozboru možností a limitů klienta.
Myslíme tím, že vždy není zprvu možné přesně určit, co klient nebo jeho síť potřebuje. Někdy
se to vyjasní později během procesu.
5.

Shromažďování údajů o možnostech a omezeních prostředí

Ve čtvrtém kroku jsme sbírali informace o podpoře, kterou klient potřebuje k dosažení
zamýšleného cíle. Hledáme podporu, kterou může poskytnout „přirozená“ sociální síť nebo
obvyklé sociální služby. Pokud jsou tyto možnosti vyčerpány, potom se služeb, poskytujících
péči využívá jako zdroje této podpory. Dále rozlišujeme mezi sociálními a materiálními zdroji.
Jinými slovy: hledáme možnosti a omezení prostředí. Kromě toho zaměřujeme sběr
informací na doménu, která se vztahuje k přání/potřebě : bydlení, práce, učení, volný čas.
Navíc je také důležité znát možnosti služeb i jejich limity. Jiný aspekt se soustřeďuje na
požadavky, které klade na klienta prostředí, např. požadavky, které klade určitá práce na
zaměstnance. V chráněném bydlení jsou podmínky pro přijetí k ubytování atd.

3.8.3

Shromažďování informací

„Profil klienta“ je používán ke shromáždění a utřídění informací. V praxi se ukázalo, že
může být užitečným nástrojem ve většině situací.
Profil klienta můžeme využít:
jako nástroj šetření
jako kontrolní seznam k ověření toho, zda jsme shromáždili všechny potřebné
informace
jako spis klienta k přehlednému soustředění všech informací
Je důležité si uvědomit, že posledně jmenovaná funkce profilu klienta není nikdy skutečně
kompletní, protože život běží a potřeba specifické informace se může měnit, objeví-li se jiné
přání nebo potřeba.
Můžeme vycházet z různých zdrojů informací:
informace od samotného klienta;
informace od členů rodiny nebo dalších blízkých;
informace z instituce, kde byl klient léčen předtím;
specializované informace z psychiatrických a psychologických vyšetření;
informace od case managera, pozorování spolupracovníků.
Při shromažďování informací z třetí ruky je potřebné svolení klienta. Klient má právo vidět
písemné záznamy, které se o něm vedou. Při plné spoluúčasti klienta si klient vede svůj
vlastní „profil klienta“.
Ze shrnutí možných zdrojů informací se zdá, že shromažďování informací není taxativně
práce pouze jednoho profesionála. V multidisciplinárním týmu (a to je většina případů),
spolupracovníci jiných profesí také shromažďují nebo nabízejí informace o klientovi. Pokud
existuje case manager nebo osobní asistent, pak je to osoba, která hraje při sbírání
informací ústřední roli.
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PROFIL KLIENTA
kontrolní přehled
Obecné informace
Údaje o klientovi
Údaje o lékaři / terapeutovi
Údaje o důležitých osobách
Údaje o medikaci
Jiné údaje

I

Životopis
Životopisné informace
1.

životní okolnosti (dětství, dospívání, dospělost)

1.1.

prostředí, ve kterém klient vyrůstal

1.2.

vzdělání

1.3.

práce a jiné aktivity (včetně sociálních rolí v minulosti)

1.4.

životní okolnosti po odchodu od rodičů

2.

životní události

3.

dosavadní zdravotní péče

4.

nadání a získané dovednosti

5.

osobní hodnoty

6.

jiné informace

7.

přání související se životopisem

II

Síť, role a aktivity

1.

Popis sociálního prostředí, sociální sítě klienta a jeho rolí a aktivit v prostředí a síti

2.

Popis aktivit nebo sociálních rolí, které vytvářejí klientovu osobní identitu nebo jeho
statut

3.

Popis motivačních faktorů

4.

Informace o sociální síti

5.

Přání, která souvisí se sociálním fungováním

6.

Přání pocházející ze sociálního prostředí/sítě
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III

Vztah a komunikace

1.

Popis stylu sociálního chování a povahy klienta

2.

Popis, jak se klient vidí (mínění, které má klient sám o sobě)

3.

Popis toho, jaké názory má klient na ostatní (odborníci, příbuzní, další důležité osoby
sociální sítě) a jak s nimi vychází

4.

Komunikační dovednosti a slabiny

5.

Sociální dovednosti a slabiny

6.

Emocionální dovednosti a slabiny

7.

Komunikační strategie, které klient často používá

8.

Přání související s tím, jak klient chce, aby se s ním jednalo a přistupovalo se k němu

9.

Přání související s komunikačními dovednostmi

10.

Přání související se vztahy

IV

Praktické dovednosti

1.

Sebeobsluha

2.

Péče o domácnost

3.

Organizování dne (plánování, dodržení schůzek)

4.

Mobilita (používání vlastních nebo veřejných dopravních prostředků)

5.

Telefonování

6.

Zacházení s penězi a dokumenty

7.

Odborné dovednosti – dispozice pro pracovní činnost

8.

Technické dovednosti (telefonování, používání PC apod.)

9.

Schopnosti učit se a styl učení

10.

Dovednosti pro volný čas

11.

Jiné důležité dovednosti:

12.

Přání související s rozvojem dovedností

13.

Nezbytné/žádoucí zdroje související s procvičováním dovedností
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V

Psychosociální zranitelnost

1.

Psychiatrická porucha

2.

Psychologická narušení, poruchy

3.

Citlivost vůči stresu (faktory stresu)

4.

Tělesná postižení a nedostatečnosti

5.

Vedlejší účinky léků

6.

Vzorec relapsu

7.

Strategie a dovednosti vedoucí ke zvládání stresu

8.

Potřeba zvýšené pozornosti / podporující a ochraňující faktory vztahující se
ke zranitelnosti

9.

Přání klienta vztahující se k zvládání stresu a zranitelnosti

10.

Plán rozeznávání varovných signálů (krize)

VI

Kvalita života
Stanovení kvality života v následujících oblastech

1.

Životní situace

2.

Rekreace – socializace

3.

Zdraví

4.

Finanční situace

5.

Rodinné vztahy

6.

Ostatní vztahy

7.

Bezpečí

8.

Nálada

9.

Sebeocenění, sebehodnocení

10.

Práce, vzdělání, denní aktivity

11.

Život obecně

12.

Přání související s udržením nebo zlepšením kvality života

VII

Cíle klienta

1.

Krátkodobý souhrnný plán klienta

2.

Dlouhodobý souhrnný plán klienta (perspektiva do budoucna)

3.

Specifické cíle

4.

Žádoucí prostředky, podpora nebo jiné zdroje vztahující se k specifickému cíli

5.

Další informace
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3.8.4 Výsledky fáze šetření
Poté, co shromáždíme všechny potřebné údaje, musíme je utřídit tak, aby poskytovaly jasný
přehled o přáních, cílech a potřebách péče klienta. Důsledky psychosociální zranitelnosti,
které se manifestují sníženou výkonností v jedné či více oblastech, musí být „přetlumočeny“
do jednotlivých překážek nebo problémů.
Potřeby péče můžeme určit na základě utříděných informací. Jako s prvními začínáme
s potřebami, které klient nebo jeho příbuzní otevřeně i/nebo přeneseně vyjadřují. Další
potřeby mohou určit profesionálové na základě provedeného šetření. V tuto chvíli nastává
čas pro dialog, během kterého klient a odborník mohou porovnat svoje představy o
klientově potřebě péče – zda se shodují – a snažit se dojít ke společnému vyjádření
potřeb péče.
Potřeba není vždy konkrétní. Klient se často vyjadřuje v náznacích. Potřebujete čas
k prozkoumání potřeb a jejich vytitrování. Potřebujete čas, abyste poznali klienta a jeho
způsoby vyjadřování. Potřebujete čas na dialog, během kterého potřeby vyjdou najevo.
Je velmi důležité rozlišovat mezi potřebami, které uvádí klient a potřebami péče, jak je
hodnotí odborník.
Vzhledem ke skutečnosti, že interakce mezi klientem a odborníkem je obousměrná,
ovlivňují se navzájem. Vždycky existuje riziko, že jeden bude doplňovat potřeby toho
druhého (namísto toho, aby jej to nechal vyjádřit).
Potřeba vyrůstá z nedostatku schopností či dovedností, anebo z neschopnosti dobře
působit v určitých sociálních rolích. Potřebu lze stručně charakterizovat jako rozpor mezi
situací existující a žádoucí, který neumí klient sám překonat. Potřeby mohou být
způsobeny různými faktory. Klientova schopnost dalšího rozvoje může být omezena
vlivem prostředí. To je případ, kdy klient dejme tomu chce navštěvovat šachový klub, ale
v okolí jeho bydliště žádný není. Kromě toho může při vzniku potřeb péče hrát roli
klientova psychosociální zranitelnost. Psychosociální zranitelnost sama o sobě není
problém, ale ovlivňuje schopnosti jednat, například se projeví neschopností cestovat
dopravním prostředkem do města, kde je šachový klub. Nebo v neschopnosti
společensky se stýkat s ostatními lidmi. Potřeba může být také vyjádřena zmenšením
nebo překonáním překážky. Posledně uvedený význam může měnit potřebu v cíl.
Údaje bychom měli systematicky utřídit. Výsledkem fáze hodnocení by měl být přehled přání,
schopností, překážek, potřeb podpory a preferovaných a/nebo nezbytných zdrojů. Analýza
nám má poskytnout odpovědi na následující otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaká jsou klientova přání?
S jakými překážkami se klient setkává a jaký je jejich původ? Jaká je souvislost mezi
těmito překážkami?
Jaké jsou klientovy požadavky na péči ve vztahu k přání nebo zranitelnosti? S jakými
překážkami potřebuje pomoci nebo podpořit?
Co považuje klient za důležité při naplňování přání (do čeho se pustit, jak to lze
podpořit, jaké zvolit tempo, apod.)?
Jaké jsou vlohy, dovednosti klienta (silné stránky a motivace, na kterou se mohou
sociální nebo zdravotní služby napojit)?
Jaké jsou upřednostňované nebo nezbytné zdroje/prostředky?

Abychom dostali adekvátní odpovědi na tyto otázky (a na jejich základě formulovali cíle), je
nutné porovnat navzájem mezi sebou informace z pěti zmíněných kategorií. Například přání
klienta porovnáme s příležitostmi, které jeho prostředí může nabídnout. Klient se chce
například stát pilotem, ale zdá se že nesplňuje potřebné požadavky pro letecký výcvik.
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Přání by mělo také odpovídat klientovým dovednostem a limitům. Například: někdo chce
bydlet na lodi v jenom z překrásných kanálů v Amsterodamu, ale zdá se, že vzhledem k jeho
příjmům to není možné. Nebo klient chce být soustružníkem. Sociální dovednosti a pracovní
kázeň jsou jeho silné stránky, avšak léky, které užívá způsobují, že jeho jemná motorika není
zcela v pořádku - což by mohlo vést k nehodě při práci se strojem.

Léčky, se kterými se můžeme ve fázi šetření setkat
1. Nepracujeme s klientovým přáním jako se základním východiskem;
2. Klientovo přání je sice základním východiskem, ale není dále zkoumáno;
3. Klientovo přání je doslova akceptováno, nevěnujeme pozornost možným skrytým
významům, a tak přehlédneme, kde může být skutečné přání. Zejména tam, kde došlo ke
zkušenosti se zklamáním (opakovaným), zaslouží si situace hlubší zkoumání obsahu
přání a jeho významů pro klienta;
4. Zapomeneme prověřit a zformulovat požadavky na péči;
5. Shromažďujeme pouze informace pouze o určitém přání, ne o možných dalších
potřebách péče;
6. Nejsou shromážděny informace o klientových schopnostech. Shromáždili jsme pouze
informace o jeho omezeních a problémech.
7. Přehlížíme členy rodiny a další pro klienta důležité lidi;.
8. Psychopatologie je viděna jako definitivní a nepřekonatelná překážka.

3.8.5

Zdroje ve fázi šetření

Ve fázi šetření můžeme používat různé zdroje a pomůcky, dosud jsme se zmínili jen o
některých. Vybrané zdroje obsahuje kniha cvičení, která je každoročně publikována STORM
Rehabilitation.
Informace shromážděné pomocí manuálů a dotazníků mohou být vyjádřeny v klientově
profilu. Anebo je možné v klientově profilu naopak odkazovat na manuály a další zdroje, kde
můžeme najít významné informace.
Lancashirská škála kvality života je instrument, který pomáhá získat lepší obraz kvality života
(Van Nieuwenhuizen, 1998).
Škály požadované a poskytnuté péče (The Care Demand Scale and the Care Supply Scale)
jsou vhodnými nástroji při sbírání přehledu informací o potřebách péče - tyto pomůcky
vyvinul Bert van der Werf (van der Werf, 1995).
Camberwell škála šetření potřeb (The Camberwell Scale for Needs Assessment (CAN, 1993)
a Shepherdův inventář potřeb (The Shepherd Needs Inventory) pocházejí z Anglie – tyto
formuláře mohou být také důležitým zdrojem informací při doprovázení klienta.
BeBI je německého původu a je pomůckou pro určení potřeby péče (Van Nieuwenhuizen
and Van Wijngaarden, 1995).

- 79 -

Lepší obraz o dovednostech můžeme získat s pomocí Biltsského inventáře praktických a
sociálních dovedností (The Biltse Inventory of Practical and Social Skills - BIPS) od Wilkena
(1987).
Pomůckou pro rychlé prozkoumání důležitých aspektů sebeobsluhy a sociálních funkcí je
REHAB (Hall and Baker, 1980).
Nástrojem k získání lepšího obrazu o určité funkčních poruchách je Klasifikace
intelektuálních a dalších psychologických poruch (The Classification of Intellectual and other
Psychological Disorders - CIPS) (Hoek, 1987).
Do oblasti sociálních rolí může pomoci vnést světlo Groningenské škála sociálních
nedostatečností (The Groningen Social Disabilities Scale) (Wiersma a kol, 1990) a
Groningenské dotazníky na sociální chování (The Groningen Questionnaires for social
behaviour) (Van der Lubbe, 1995).
Šetření v klientově sociální síti může pomoci Maastrichtská analýza sociální sítě (The
Maastricht Social Network Analysis) (Baars a Uffing, 1990).
Je šikovné užít formuláře pro získání lepšího obrazu o klientových přáních, hodnotách,
osobních kritériích a cílech.
Navíc můžeme vypracovat takzvané profily vždy pro určité oblasti klientova fungování. Tyto
následující mohou být použity tam, kde chceme přesáhnout profil klienta:
1.
2.
3.
4.

Profil schopností a omezení
Profil zranitelnosti
Komunikační a vztahový profil
Profil přání a potřeb

Na závěr bychom měli posoudit „připravenost“ (schopnost stanovit cíle rehabilitace)
s použitím pomůcek individuálního přístupu k rehabilitaci (viz 3.11).
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3.9

Fáze vytýčení cíle

V této fázi se rozhodujeme podle toho, o které cíle usilujeme (budeme záhy usilovat).
Podkladem pro volbu jsou výsledky, které jsme získali ve fázi šetření.
V metodologii KoPPR můžeme rozlišovat mezi cíli celkovými a specifickými.

3.9.1

Celkové cíle

Celkový cíl má následující charakteristiky:
Celkový cíl směřuje k tomu, čeho chce klient dosáhnout v jedné nebo více životních
doménách (bydlení, práce, učení se, volný čas). Je určen pro každou životní doménu,
pokud je to vhodné.
Celkový cíl směřuje k získání nebo udržení žádané situace.
Celkový cíl je středně, nebo dlouhodobý. Dává klientovi perspektivu do budoucna.
To také znamená, že celkový cíl je již z definice pozitivní.
V celkovém cíli je co nejpřesněji pojmenováno místo, osoba nebo časové období.
Příklady celkových cílů jsou: Chci mít vlastní dům do 2 let. Chci zůstat žít v tomto typu
bydlení pro mne co nejpříjemnějším způsobem. Chci jít do kursu keramiky s Judith v
sociálním centru „Paljas“. V příštím roce se chci stát členem tenisového klubu.
Není vždy nutné, aby byl celkový cíl příliš určitý. Na začátku procesu rehabilitace nemusí být
perspektiva budoucnosti ještě konkrétní.
Příklad. Klientka chce bydlet samostatně, ale v tuto chvíli neví kde a jak. Celkový cíl v
doméně bydlení je zprvu: Chci bydlet samostatně do 3 let. Celkový cíl v doméně volný
čas může být definován přesněji : Chci se zapojit do činnosti květinové třídy v sociálním
klubu „Slunečnice" do 3 měsíců.
Mezi širokou, celkovou perspektivou (která je někdy charakterizována jako naděje nebo
fantazie) a realitou, která je na pozadí přání, je cesta, která je důležitá a někdy i důležitější
než skutečné dosažení samotného cíle.
Specifické cíle ještě mohou nabývat podobu pátrání, tudíž se zahájí další šetření. Například
to může znamenat vypracování osobních kritérií a soustředění informací o schopnostech a
omezeních. Pokud se objeví v celkovém cíli příslovce či přídavná jména jako „nezávislý",
„příjemný", „víc" stejně jako ve výše zmíněných příkladech, je důležité vyvinout maximální
snahu k ozřejmění, co měl klient na mysli.
Příklady:
„Samostatně”pro mne znamená;
Bydlet v bytě s dalším spolubydlícím;
Sám si nakupovat;
Uklízet si svůj dům;
Pomoc jednou týdně od agentury domácí péče.
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„Bydlet příjemně” pro mne znamená:
Že ostatní lidé jsou ke mně příjemní;
Že nemám příliš mnoho povinností v domácnosti;
Že mohu užívat vlastní místnost;
Že Ginnie zůstane mým osobním pracovníkem.
„Víc sociálního kontaktů” pro mne znamená:
Že znám nejméně tři lidi;
Podniknu něco zábavného mimo dům aspoň jednou týdně.
Jestliže celkový cíl směřuje k „získání", pak hovoříme o cíli, zaměřeném na změnu, nebo na
vývoj. Jakmile je tento cíl blíž určen místem a časem, pak mluvíme o jasném rehabilitačním
cíli. Ve všech ostatních případech nazýváme cíle „rehabilitačně zaměřený cíl“: celkový směr
je určen, bude jej však třeba více konkretizovat v průběhu rehabilitačního procesu.
Celkový cíl funguje jako maják při konzultacích a poskytování podpory.

KVALITA ŽIVOTA
Přání
Osobní pohled klienta

Osobní dlouhodobý cíl

Překážky:

P1
P2
P3
_____________________

Specifické cíle

Příprava plánu

Obr. 3.7: Metodické kroky od přání k cíli
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S1
S2
S3
___________________

3.9.2 Specifické cíle
Specifické cíle jsou zaměřeny na zmenšení, kompenzaci nebo překonání překážek na cestě
k realizaci celkového cíle. Kromě toho mohou směřovat k dílčím cílům nebo mezikrokům na
cestě k celkovému cíli.
Někdy musíme ještě před určením specifických cílů stanovit priority a provést nutné volby.
•

Priority. Měly by být stanoveny priority: které potřeby jsou důležitější než jiné. Význam je
o to větší, setkáme-li se s více překážkami, anebo s komplexem překážek. Jeden cíl by
pak měl být stanoven jako řešení překážky, nebo souboru překážek. Doporučuje se
přiřadit velkou prioritu těm potřebám, které jsou vysoko na klientově žebříčku, neboť ty
jsou nejvíce vybaveny motivujícími faktory.

•

Volby. Někdy je důležité si ujasnit, které potřeby péče se chystáme řešit a kterým se
nebudeme věnovat. Tato volby může souviset s limity při poskytování péče. Například:
nedostatek zaměstnanců, chybějící vybavení, nedostatek finančních prostředků.

Důležité kritérium je, že specifický cíl by měl být dosažitelný. V principu by úspěch měl být
jistý! Také z tohoto důvodu vybírejte pro začátek specifické cíle, které mohou být v krátkém
termínu úspěšně realizovány.
Formulujete-li specifický cíl, použijte následující kritéria:
Specifický cíl může být směřován k výběru, získání, nebo udržení žádané situace;
Specifický cíl je zaměřen krátkodobě/střednědobě;
Specifický cíl je formulován srozumitelným jazykem;
Specifický cíl je formulován konkrétními a ověřitelnými termíny. Specifický cíl by měl
být objektivní. Doporučujeme používat slova v činném rodě. Pojmenovat konkrétní
úkony, místa, osoby, nebo čas. Popsat, co má být dosaženo – jaké znalosti, postoje
nebo dovednosti. Při tom užívejte klientovy výrazy s činnými slovesy jako: Jsem
připraven, mohu, udělám atd. Tato aktivní slovesa jsou lepší než pasivní výrazy jako:
Vím, měl bych atd. Předkládejte co nejkonkrétnější kritéria, minimum požadavků a
nároků.
Příklady:
Klient Petr: Spolu s mojí osobní pracovnicí Janet docházím k psychiatrické sestře v denním
stacionáři jednou měsíčně;
Klientka Roumiana: Spolu s mojí sociální pracovnicí připravím 3 jídelníčky na večeři v
příštích 2 týdnech;
Do 1 měsíce sama zjistím, jak cestovat veřejnou dopravou z Prahy do Brna;
Jsem schopen určit, když je stres před víkendem neúnosný;
Klientka Anna: můj neklid je na takové úrovni, kterou zvládnu.
V posledním případě je možné, že „zvládnutí“ není dost objektivní. V tomto případě mohou
být formulovány (osobní) kritéria, která dále objasní „stupeň zvládání". Také můžeme
připravit tzv. stresovou křivku nebo žebříček neklidu. Co je ještě zvladatelné, a co není, se
určí podle škály 1 - 10. Je-li specifický cíl takto diferenciován, dá se jednodušeji vyjádřit do
konkrétních činností ve fázi plánování. Kromě toho, takové formulace umožňují zjistit ve fázi
hodnocení, zda byl cíl dosažen. Jinými slovy: proces rehabilitace je více proorganizován a dá
se lépe řídit .
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3.9.3 Dílčí (specifické) cíle ve vztahu k činnostem
Dílčí cíle jsou v přímém nebo nepřímém vztahu s následujícími záměry:
1. Zkoumání provádíme tak, abychom získali dobrý základ pro volbu (cíl orientovat se v
situaci nebo sbírat informace) = proces, kterým se dostáváme k celkovým a/nebo dílčím
cílům;
2. Řešení, nebo omezení vlivu překážek, nebo problémů (cíl zaměřený na problém);
3. Vytvoření nových dovedností, nových zájmů, nových společenských kontaktů atd., ve
spojení s jednou ze čtyř životních domén (cíl zaměřený na rozvoj);
4. Zlepšení kvality sociálního prostředí nebo sociální sítě (cíl orientovaný na prostředí/síť)
Dílčí cíle mohou být zaměřeny na:
1. Kompenzaci klientových omezení; nebo
2. Zkvalitnění dochovaných schopností klienta.
Formulace dílčích cílů, stejně jako celkového cíle se uskutečňuje za co největšího zapojení
klienta a jeho blízkých. Základní premisou v každé fázi KoPPR je: Co největší účast klienta.
Tedy také ve fázi stanovování cílů. Preferované pořadí je: Klientem samotným, s klientem,
ve prospěch klienta.
Je důležité a v zájmu kvality vztahu i činností spjatých s poskytováním péče, aby došlo ke
shodě ohledně dílčích cílů. Tak, na základě vzájemné důvěry, můžeme začít postupovat
směrem k cílům. Jestliže se vyskytnou rozdílné názory na překážky a cíle, které mají být
specifikovány, pak je vhodné přistoupit k otevřené diskuzi. Jestliže terapeut musí užít
facillitační komunikační strategii, pak bude důraz ve fázi stanovení cíle ležet více na: „ve
prospěch klienta”, než „klientem”. V tom se bude pokračovat i při formulování cílů. Cíl, který
je stanoven klientem, bude v „ich“ formě (1.os.j.č.). Cíl, který je stanoven společně s
klientem, bude ve třetí osobě j.č. (on/ona).
Příklady specifických cílů jsou:
1. Zjistit, jaké jsou v Sofii sportovní příležitosti (hledání cíle v doméně rekreace)
2. Společné nakupování (cíl zaměřený na prostředí nebo na rozvoj v doméně bydlení)
3. Ujistit se, že Burt nebude tak zaměstnaný, že by se nemohl dívat na televizi (stejná
doména)
4. Pomoci Arthurovi vyřešit problémy v zaměstnání (cíl zaměřený na problém v doméně
práce)
5. Chci se během šesti měsíců naučit cestovat vlakem (cíl zaměřený na rozvoj v doméně
sociálních vztahů)
6. Oddělení bude mít do deseti měsíců demokraticky fungující radu klientů (cíl zaměřený na
prostředí v doméně bydlení)
7. Centrum denních aktivit bude do roka schopno zabezpečit výběr jídel dle přání klientů (cíl
zaměřený na prostředí v doméně denních aktivit)
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8. Podpora rodiny pana Jensena převzetím péče o něj během víkendů (cíl zaměřený na
sociální síť v doméně sociálních vztahů)
Dílčí cíle by měly být v principu dosažitelné. Toto je důležité kritérium. Chceme si být jisti
úspěchem na 95%. Proto je tak důležité udělat pečlivé šetření, abychom věděli, že cíl je
reálně dosažitelný. Je moudré nebýt příliš ambiciozní. Pět malých úspěchů je lepší, než
jeden velký neúspěch.
Doporučuje se neformulovat více než pět dílčích cílů na jeden celkový cíl, aby se nám celý
proces nevymkl z rukou a zůstal zvládnutelný. V praxi práce na dvou dílčích cílech vyžaduje
více než dost pozornosti a energie od klienta i profesionála (ů).

3.9.4 Začínáme klientovým cílem
Jestliže má pacient vlastní cíl, bereme ho jako výchozí bod. Budeme předpokládat, že to je
samostatně stanovený cíl a že reprezentuje přání.
Ve skutečnosti je jedno, zdali je tento cíl realistický, či nikoliv. Je důležitější vědět, zda
vznikly požadavky ve vztahu k cíli. Jestliže je počátečním bodem klientův vlastní cíl, vracíme
se automaticky do fáze šetření cyklického procesu. Tím, že procházíme touto fází, klademe
důraz na hledání správných dílčích cílů. Tímto způsobem získáváme dosažitelné nebo
proveditelné cíle. Konečný cíl může být totožný s cílem požadovaným klientem na začátku
procesu. Může to však být také jiný cíl.
Například: Johaniným cílem bylo nalézt placené místo učitelky do tří měsíců. Šetření
však ukázalo, že cíl nebyl dosažitelný z několika důvodů. Po fázi šetření bylo rozhodnuto
uchovat tento cíl jako celkový cíl, ale změnit časový horizont na jeden rok. S pomocí
osobního pracovníka byl stanoven postup a jako první krok se začalo s hledáním praxe.
V rámci rozhodování, zdali je klient připraven stanovit si dosažitelný cíl, je možno udělat
takzvané šetření způsobilosti. Tato metoda je součástí Individuálního rehabilitačního přístupu
(Henkens a Luyten, 1999). Dovednosti jsou stanoveny na základě dosaženého skóre v pěti
oblastech.
Pocit potřeby změny
Snaha, úsilí
Uvědomění si okolí
Vědomí vlastní identity
Potřeba individuální odborné pomoci
Potřeba změny souvisí se stupněm spokojenosti klienta se svojí součastnou situací a
činnostmi, kterým se věnuje. Ale je také možné, že potřeba vychází z okolního prostředí:
například, když se klient musí přestěhovat, neboť oddělení se uzavírá.
Určitým úsilím jsou překonávány okolnosti, zmíněné v 3.10.1. Velká snaha po změně
znamená, že klient si je vědom nezbytnosti změny, očekává, že je možná, a že je schopen
ve své snaze po změně získat podporu.

- 85 -

Uvědoměním si okolí je míněn stupeň, nakolik je klient schopen podat reálný popis lidí,
míst a činností v minulém, současném a chtěném prostředí pro bydlení nebo práci. Cílem je
zjistit, zda má klient dostatečné povědomí o faktorech, kterými prostředí působí. Čím více
toto vědomí má, tím lépe je možno stanovovat cíle týkající se chtěného vnějšího prostředí
nebo se rozhodovat o možných alternativách.
Oblast vědomí vlastní identity zahrnuje hlediska jako je popis osobních hodnot, zájmů,
zážitků a schopnost volby. Platí zde obdobně jako u předešlého bodu: Čím lépe si klient umí
vybrat cíl, který chce realizovat a sám se pro něj motivovat, tím větší šance je, že dojde k
realistickému výběru a klient se bude snažit cíl naplnit.
Poslední oblastí je potřeba individuální odborné pomoci. Snažíme se získat obraz
klientovy potřeby odborné podpory a pokud existuje, zvažujeme, jaký způsob pomoci by byl
pro klienta nejvhodnější.
Každému faktoru je přiřazena hodnota mezi 1 (nízká) a 5 (vysoká). Pokud klient získá
vysoké ohodnocení pro několik faktorů, pak to ukazuje na jeho připravenost stanovit si
rehabilitační cíl. Poté rozhodujeme, co je třeba k dosažení tohoto cíle a je připravujeme plán.
V případě velice nízkého hodnocení je třeba použít aktivit zvyšujících „připravenost“ klienta.
Například uvědomění okolí v doméně bydlení může být zvýšeno tím, že vezmeme klienta na
projížďku několika okolními čtvrtěmi. V případě nízkého hodnocení v „potřebě individuální
odborné pomoci“ můžeme věnovat čas zlepšování vztahu s klientem.

3.9.5 Klient a profesionálové mají rozdílné cíle
Je možné, že klient stanoví cíl, o kterém si pracovník myslí, že není dosažitelný. Dokonce i
po diskuzi se názory klienta a pracovníka na cíl stále liší. K podobné situaci může dojít i se
zainteresovanou rodinou. Rodina může mít rozdílný názor než klient nebo pracovník. Je
důležité rozkrýt argumenty, které jsou v pozadí tohoto stavu. Někdy se všechny strany
shodují v názoru na cíle, ale liší se v pohledu na pořadí jejich důležitosti. V hrubých rysech
považují všichni diskutované cíle za důležité, ale každý z nich shledává jeden cíl důležitějším
než ostatní. Někdy se neshoda týká termínů dosažení cíle. Například klient může pociťovat,
že doba dvanácti měsíců k dosažení cíle je příliš dlouhá. Rodina si přitom myslí, že to je
optimistický odhad. Pro profesionály je ale důležité, že cíle jsou stanoveny, jsou v podstatě
dosažitelné a vedou ke konkrétním a proveditelným rehabilitačním aktivitám. Jestliže existují
názorové rozdíly, je možno formulovat odděleně cíle klienta, rodiny a pracovníka. Není
dobré, jsou-li klientovy cíle formálně stanoveny jako závazné a pracovník v praxi naplňuje
své vlastní skryté cíle. To může vést k napětí v rehabilitačním procesu, protože klient má co
do činění se skrytou agendou rehabilitačního pracovníka.
Je také možné, že zhoršená nebo omezená kognitivita klienta zabraňuje hovořit o cílech.
Klient si nemusí uvědomovat možnost nového nástupu psychózy, pokud se mu nedostane
správné pomoci. Příklad cíle profesionála v této situaci je: Ochránit klienta před přílišným
stresem, aby nedošlo k návratu psychózy.

3.9.6 Začínáme s cílem zaměřeným na zásah v krizi nebo léčbu
Jako začátek je možno zvolit řešení vážného nebo akutního problému. Tento problém může
být uveden klientem samým, ale také okolím nebo poskytovateli péče. Příklady: akutní návrat
psychózy, nebezpečí sebevraždy, agresivita ke členům rodiny, vážné sebezanedbávání. Zde
začínáme zásahem na základě závěru, že je reálná potřeba péče, aby nedošlo k ohrožení
kvality života nebo rozpadu sociální sítě klienta.
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V takovém případě zásahy směřují ke stabilizaci a normalizaci situace. Jestliže se klientovi
může dostat pomoci v jeho vlastním prostředí, celkový cíl se může týkat zachování životního
nebo pracovního prostředí. Pokud je klient hospitalizován, máme aspoň tuto perspektivu pro
začátek: návrat do jeho prostředí. V první fázi jsou dílčí cíle zaměřeny na podchycení
problému. Když je dosaženo dostatečné stabilizace, zaměříme dílčí cíle více na kroky
nezbytné k návratu klienta do jeho vlastního prostředí.
Léčebné cíle považujeme za dílčí cíle, protože usilují o zmírnění omezení klienta, nebo jejich
vyřešení. Celkový cíl zůstává v principu vždy rehabilitačně zaměřeným cílem. V akutních
situacích, kde dominuje to, co je pro klienta v tu chvíli nejlepší, není obvykle prostor věnovat
pozornost klientově dlouhodobé perspektivě. Jakmile se rýsuje dlouhodobý rehabilitační
kontakt, je úkolem case managera, nebo osobního pracovníka, do jehož péče je klient
svěřen, oživit klientův původně definovaný celkový cíl. To je něco, na čem stojí za to vytrvat:
„Je možné, že se svět dočasně zhroutí, ale my půjdeme dál za vytčeným cílem“. A pokud
dosud neexistoval vztah při poskytování péče, může být řešení akutního problému začátkem
vztahu postaveného na důvěře a dalšího rehabilitačního procesu.

3.9.7 Výsledek fáze stanovení cíle
Výsledkem fáze stanovování cílů jsou v každém případě cíle. K cílům můžeme dojít těmito
způsoby:
cíle vyplývají přímo z klientových přání;
vyplývají z potřeb péče a zranitelnosti klienta. Cíl je pak zaměřen k dosažení situace,
kdy jsou požadavky pokryty péčí;
vyplývají přímo ze klientova sociálního prostředí/sítě a šetření jeho zranitelnosti.
Příklad cílů vycházejících z přání klienta:
Z diskuze mezi klientem Frankem a jeho osobním pracovníkem Sjaco vyplynulo, že Frank
trpí nedostatkem sociálních kontaktů mimo domov, přestože o ně opravdu stojí. Frank dříve
hodně chodil bruslit a chce s tím znovu začít. Vybral si bruslařský klub v blízkém městě Tilburgu. Aby se tam však dostal, musí cestovat hromadnou dopravou. To je však problém,
vezmeme-li v úvahu, že ji už dlouho nepoužil.
Celkový cíl je vyjádřen takto: „Do tří měsíců chci být schopen jednou týdně samostatně
cestovat do bruslařského klubu.“
Dílčí cíl je: „ Naučit se samostatně cestovat do Tilburgu hromadnou dopravou.“
Příklad cílů vycházejících z potřeby péče:
Gerda stále vyvolává konflikty v obytné místnosti a tím působí sobě i ostatním mnoho stresu.
U Gerdy jsou shledány následující omezení:
1. Problém s kontrolou podnětů, pro který reaguje impulzivně na emoční stimuly z okolí.
2. Důsledkem toho je, že má problém s užitím sociálních dovedností.
Z profilu klienta se zdá, že dřívější terapie a trénink byly neúspěšné ve zmírnění vlivu této
nedostatečnosti. Je vyvozen závěr, že se jedná o poruchu struktury osobnosti. Přitom je také
zjištěno, že problémy pramení i z okolního prostředí - ostatní účastníci konfliktů nemají
dostatečnou schopnost čelit Gerdinu chování.
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Celkovým cílem pro chráněné bydlení bude: „Poskytnout obyvatelům atmosféru bezpečí a
komfortu.“
Následně jsou zformulovány další konečné cíle: „Pracovníci ochrání Gerdu (a skupinu) před
těmito konflikty včasným zásahem do průběhu roztržky“. Hovoříme pak o kompenzačním cíli
– v životní doméně je poskytnuta náhrada. V tomto případě se jedná o osobně orientovaný
cíl stejně jako zaměřený na okolí.
Příklady cílů vycházejících z požadavků sociálního prostředí/sítě klienta, nebo jako
výsledek šetření kvality:
•

Audit kvality v chráněném bydlení zjišťuje, že zdá být možné zlepšit pocit bezpečí
obyvatel i míru jejich zapojení do činnosti zařízení.
Organizace vyjádřila cíle v obou bodech: „Realizace větší bezpečnosti v domě, aby
obyvalelé byli spokojeni“ a „zvýšení spoluúčasti obyvatel tak, aby měli větší slovo při
organizování činností a programu chráněného bydlení.“

•

Klientova rodina tvrdí, že již nemají dosti sil, aby se celý týden sami starali o bratra. V
diskuzi s case managerem je dohodnuto, že se bude hledat dobrovolník z Dobrovolnické
služby, aby doprovodil dvakrát týdně klienta do bazénu.
Cíl je formulován jako: „Nalezení dobrovolníka, který půjde s panem Benzingem dvakrát
týdně do bazénu.“

Léčky při formulování cílů:
1. Cíle jsou formulovány s oporou v pohledu výlučně profesionálů. Nebo není jasné, čí
názor byl při vyjádření cíle uplatněn;
2. Klientovo přání je přímo zahrnuto do cíle, zatímco skutečné potřeby zůstávají
skryty. Riziko spočívá v tom, že pracovník nebude schopen připravit cíle, které by
byly uskutečnitelné v určitém časovém období, použije-li klientovo přání doslovně;
3. Konečný cíl je negativně formulovaný: „Nemít již žádné problémy se sousedy“;
4. Dílčí cíle nemají souvislost s celkovým cílem. Například: celkovým cílem je udržet
chuť k dobrovolné práci, zatímco dílčí cíl se zabývá zlepšením dovedností
k domácím pracem.
5. Cíl (dílčí) je formulován - dosáhnout větší náhled klienta, zatímco ostatní cíle nejsou
reálné vzhledem ke klientovým omezením. Například: Klient má kognitivní
nedostatečnost, která mu nedovoluje náhled získat.
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3.10 Fáze plánování
Plány připravujeme na základě stanovených cílů, aby bylo jasné jak a jakou konkrétní
činnost budeme vykonávat k naplnění cílů. Mělo by být řečeno, kdo se bude věnovat jaké
činnosti a do jaké míry mají být splněny. To vše je popisováno ve fázi plánování a začíná
nabývat konkrétní podoby v rehabilitačním plánu. Pro tyto plány můžeme používat různé
názvy: plán péče, prováděcí plán, plán osobního vedení.
Způsob, jakým uspokojujeme potřebu péče klienta, je vyjádřen v plánu péče. Zde
potřebujeme využít informace, získané ve fázi šetření, abychom věděli, co klient může dělat
sám a co budou zajišťovat poskytovatelé péče. Důležitým principem rehabilitace je, že se co
nejvíce přizpůsobujeme schopnostem klienta. Pouze v případě, že se jedná o omezení,
jejichž řešení není v silách klienta, vyplyne pro nás potřeba konkrétní péče, kterou musíme
naplnit. Částí procesu zotavování se klienta je, že se sám musí naučit objevovat (znovu
objevovat) své vlastní schopnosti.
Vyjma lidí s organickou duševní poruchou, má každý potenciál k zotavování se, učení a
rozvoji osobnosti. Vždy, když reagujeme na požadavek na péči, měli bychom nechat
dostatečný prostor klientovi, aby se sám naučil tento potenciál využívat. Pokud zjistíme při
analýze schopností a omezení klienta, že má dostatečnou schopnost učit se, nejlepší
odpovědí na potřebu péče je zaměřit se na rozvoj klienta.
Pak bychom například na otázku: „Uklidili byste mi dům?“ odpověděli nabídkou výcviku v
domácích pracech.
Při plánování činností spojených s péčí, musíme realisticky zvážit možnosti poskytnutí péče.
Žádná služba, nabízející rehabilitační péči, nemůže vyřešit vše. Někdy proto, že poskytovatel
péče má příliš málo příslušných zařízení. Někdy proto, že některé potřeby by neměly být
řešeny v rámci péče o duševní zdraví. Požadavek, aby byl klient znovu zařazen do
pracovního procesu, není věcí péče o duševní zdraví. Tento požadavek může být lépe
splněn pracovní agenturou. Je-li požadována, může být rehabilitační službou poskytnuta
specifická konzultace (viz kap. 8). Jak má být potřeba uspokojována, by se mělo řídit
principem triády. Potřeby, které mohou být uspokojovány - přirozenou cestou - sociální sítí,
by tam také měly být ponechány. Tento fakt by měl být vyjádřen v plánu činností.

3.10.1 Obecné /dlouhodobé a specifické/krátkodobé plány
V metodologii rozlišujeme mezi dlouhodobým a krátkodobým plánem. Dlouhodobý plán má
dvě formy. V první řadě může být plánem k dosažení celkového cíle, který popisuje všechnu
péči v doménách, kde je péče žádána. To znamená, že dlouhodobý plán může popisovat
činnosti týkající se léčení a rehabilitace, stejně jako aktivity v doménách bydlení, práce,
učení, volného času. Je to všeobsahující plán, ve kterém jsou souhrnně popsány všechny
služby. Takový plán slouží jako nástroj pracovníkovi pověřenému koordinací péče. Pro
klienta může sloučit jako úplný přehled všech pečovatelských aktivit.
Do průběhu provádění plánu mohou být zapojeny nejrůznější disciplíny. V tom smyslu může
být plán považován multidisciplinárním. Realizace také může probíhat na různých místech. A
tak není v celkovém plánu nutno vypracovávat detailní přehled poskytovaných služeb. To
uděláme v krátkodobých plánech, týkajících se péče, nebo služeb.
Za druhé se celkový plán může zabývat pouze jednou doménou, například bydlením.
Výchozím bodem plánu je pak konečný cíl zaměřený na výběr, získání nebo udržení
požadovaných podmínek bydlení. V plánu jsou zahrnuty všechny činnosti poskytnuté
podpory, které se týkají vytčeného cíle.
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Krátkodobé plány péče nebo služeb se zabývají jedním nebo více dílčími cíli. Cíli, které
jsou zaměřeny na zmenšení nebo odstranění jedné nebo více překážek, nebo obsahují
aktivity, které jsou podstupovány k dosažení určitého cíle.
Můžeme používat I další názvy: plán péče, plán kroků k vytvoření „nášlapných stupňů”, nebo
plán činností. Plán činností nebo plán jednotlivých kroků je charakterizován vymezením
určitého časového úseku, ve kterém je činnost postupně - krok za krokem - prováděna. Plán
péče je obecně zaměřen na aktivity, které nějaký čas trvají. Plán léčby může být také
považován za krátkodobý plán kromě toho, že je zaměřen na zlepšení psychopatologických
symptomů a funkčních nedostatečností. Zvláštním typem léčebného plánu nebo akčního
plánu je takzvaný plán časných varovných příznaků. Tento plán který je zaměřen na udržení
rovnováhy mezi silnými a slabými stránkami osobnosti a jeho cílem je vyhnout se relapsu.
Metodologie týkající se tohoto plánu je vysvětlena v kapitole 5.
Plány jsou vodítkem pro klienta a/nebo pracovníka, provádějícího plán. Klient dostává něco,
co mu má pomoci koncentrovat se na způsob, jakým bude dosaženo jeho/jejích osobních
cílů. Profesionál dostává něco, co mu může pomoci koncentrovat se na způsob, jakým má
pomáhat klientovi. Plán je důležitým ukazatelem směru. Zvláštní pozornost bychom měli
věnovat časovým fázím a stanovení rychlosti provádění. Plán péče by měl být co nejlépe
sladěn s tempem a časovou perspektivou klienta. Jestliže zahrnuje plán jednotlivých kroků,
kroky by měly být dosažitelné jeden z druhého – tedy ne příliš velké.
Metaforu nášlapných stupňů můžeme použít jako vodítko:
Nášlapné stupně
Abychom dosáhli cíle, musíme se dostat na druhou stranu řeky. Přes řeku je možno
přejít přes kameny, položené do říčního koryta. Tyto kameny nemohou být příliš
daleko od sebe, jinak bychom spadli do vody.
Ve většině případů bude plán sestaven profesionálem, který bude hrát důležitou roli při jeho
naplňování. Jestliže zahrnuje spolupráci mezi více disciplínami nebo spolupráci se třetí
stranou, pak se budou všichni zúčastnění přímo podílet na společném sestavováním plánu,
nebo alespoň na diskuzích o něm.
Je vždy lepší, pokud jsou plány péče/činností připravovány důsledně spolu s klientem, avšak
ne vždy a ne v každé situaci je to možné. Někteří klienti mohou mít vážná omezení a pak je
jediným výsledkem diskuzí o plánu zmatek. S hotovým plánem péče musí být samozřejmě
vždy klient seznámen. Klient by měl také (podle právního hlediska) být vždy přizván
k průběžným aktualizacím plánu a měl by je odsouhlasit.
Plán můžeme charakterizovat i jako pracovní plán pro profesionály. Metodologie zůstává
stejná. V tom případě je to však pracovní dokument, ve kterém pracovník vysvětluje použitou
pracovní metodu, kterou bude používat a který slouží jako pomůcka, k níž se můžeme
obracet při realizaci plánu.
Pracovní plán se může týkat i stanovení vztahové dimenze: (Jak mohu vytvořit fungující
vztah s klientem?), stejně jako dimenze činnosti: (Jaký styl bych měl zvolit při práci se
svěřeným klientem?).

3.10.2 Obsah plánu péče
Plán péče vyplývá logicky z toho, co jsme již učinili v dosavadních fázích. Celkové cíle, jejich
shrnutí a představa, jak budou řešeny, dílčí cíle – to vše by měl plán zahrnovat. Pokračujeme
aktuálním plánem: Jak s tím v praxi naložíme?
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Plán musí být proveditelný. Je nemožné realizovat 20 cílů, proto musíme stanovit priority.
Radíme vám, abyste formulovali několik celkových cílů a nejvíce 5 specifických problémů a
upřesnili dílčí cíle, vyplývající z těchto problémů.
Je také doporučováno připravit si plán spolupráce s klientem, založený na určitém počtu
fixních položek.

V plánu péče mohou být zahrnuty tři body:
•

Činnosti

•

Dohody

•

Potřeba zvýšené pozornosti

Aktivity popisujme co nejkonkrétnějšími výrazy a ověřitelným chováním.
Například: Návštěva denního centra „Slunečnice“
Příklady dohod jsou:
Klient navštíví jednou týdně sociálního pracovníka.
Nebo: Osoba pověřená případem bude v zájmu klienta pro něj hledat lepší ubytování.
Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat tématům, kvůli kterým není třeba okamžitě
jednat, ale které jsou přesto důležité a měly by být sledovány.
Například: Věnujte pozornost narůstajícímu stresu. Pečujte o pana De Vries, když
příliš zanedbává svoji osobní hygienu.
Přidělování činností by mělo být jasné a konkrétní, aby bylo jasné, jaká činnost bude
probíhat a kdo se jí bude věnovat. Může být také naznačeno kdy, v jakém časovém úseku
bude vykonávána a kde. Nazýváme to 4K (kdo, kdy, kde, kolik času). Můžeme přidat páté
písmeno: P - zastupující „proč“. Jestliže se jedná o klientův plán, je dobré naznačit cíl každé
aktivity.
Například: (klient s Korsakovým syndromem) Každý den v 9 hod dopoledne s vámi
konzultant projde denní plán, abyste věděl, co se bude dít a v kolik hodin.
K činnostem pracovníků rehabilitačních služeb mohou být do plánu zahrnuty činnosti klienta,
jeho rodiny i dalších osob. Pak je důležité, aby aktivity různých lidí účastnících se procesu
byly jedna s druhou sladěny. To platí pro dimenzi vztahovou, dimenzi činností, stejně jako
pro dimenzi času.
Plán činností může mít také instruktivní charakter. To znamená, že může sloužit jako druh
návodu, kde je vysvětleno, jak provádět aktivity, například jak vyčistit kryt sporáku.
Na dalších stránkách nalezneme příklady standardních formulářů pro dlouhodobý plán a pro
plány krátkodobé/specifické.
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DLOUHODOBÝ PLÁN PÉČE
Jméno klienta:
Adresa:
Osobní pracovník/case manager:
Datum vyhotovení plánu:
Datum vyhodnocení:
Sestaven

c klientem

c pracovníkem

c společně

doména:
Celkový cíl:

Překážky/předmět zvýšené pozornosti

Dílčí cíle

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Co je nutné k dosažení dílčích cílů?
Činnost klienta

Činnost profesionálů

Činnost dalších/
sociální síť klienta

Dílčí plán 1.

Dílčí plán 2.

Dílčí plán 3.

Připravte samostatný olán péče pro každou doménu, ve které je zpracován celkový cíl!
Činnosti potřebné pro dosažení dílčích cílů mohou být zpracovány v krátkodobém plánu péče, nebo plánu služeb. Mohou být
použity i další plány: dlouhodobý plán péče, plán kroků (nášlapné stupně).
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KRÁTKOODOBÝ PLÁN PÉČE
(plán péče ke splnění dílčího cíle/dílčích cílů s ním souvisejících)
Jméno klienta:
Adresa:
Osobní pracovník/case manager:
Datum vyhotovení plánu:
Datum vyhodnocení:
Dílčí cíl(e)
Řídící princip:
Co je důležité pro klienta ve vztahu k cíli(ům)?

Nezbytná podpora a ostatní zdroje
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Činnost klienta (co, kde, jak, kdy/období)

Činnost case managera/osobního pracovníka a dalších profesionálů
(co, kde, jak, kdy/období)

Činnost dalších osob (co, kde, jak, kdy/období)

Dále k řešení:

(například: dohody, potřeba zvýšené pozornosti, poznámky)
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KRÁTKOODOBÝ PLÁN PÉČE
(plán kroků/„nášlapných stupňů“ k dosažení dílčích cílů)
Jméno klienta:
Adresa:
Osobní pracovník/case manager:
Datum vyhotovení plánu:
Datum vyhodnocení:
Cíl(e), kterých má být dosaženo

Co je důležité pro klienta ve vztahu k cíli(ům)?

Nezbytné k dosažení cíle(ů):
1.
2.
3.
4.
5.
kroky

Jak?

Kdo?

krok 1:

krok 2:

krok 3:

krok 4:

krok 5:

Potřeba zvýšené pozornosti

Zkontroluj:
Ë Jsou kroky přiměřeně vzdálené? („nášlapné stupně“)?
Ë Jsou kroky dosažitelné? Jsou činnosti splnitelné? Jsou přítomny zdroje (aktuálně/reálně dosažitelné)?
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Kdy?

Pokud jde o pracovní plán pro profesionály, obsahuje použitou pracovní metodologii a
zvolené strategie.
Příklad:
Paní Smith dává najevo, že by ráda zůstala v (co nejklidnějších a nejpříjemnějších)
podmínkách chráněného bydlení (klientův celkový cíl). Pracovní tým se snaží se jí
vyhovět a zaměřuje své úsilí k udržení stávající situace (celkový cíl týmu). Skutečnost,
že paní Smith bývá někdy vyděšená a pak se uchyluje do své postele, byl
vyhodnocen jako problém. V profilu klienta je uvedeno, že paní Smith byla týrané dítě
– její otec ji bil a v důsledku toho se bojí mužů. Je tedy možné, že klienti mužského
pohlaví i mužská část personálu je zdrojem jejího napětí. A je to nejpravděpodobněji i
důvodem toho, že jako svého osobního pracovníka si vybrala ženu.
Když se uchýlí do své postele a nic se neděje, začne být lítostivá a postupně se stává
podezřívavou. A pak již ztrácí důvěru ve své okolí a rozvine se paranoidně
psychotická epizoda. Paní Smith řekla své osobní pracovnici, že nechce upadnout do
této sestupné spirály. Cíl byl vyjádřen jako: „Chci být uvolněnější a méně se bát.“
(Samozřejmě je možné cíl formulovat i jako pomoc paní Smith vypořádat se se svým
strachem). Po zvládnutí úkolu vyjádřit cíl, je zapracován do plánu péče. Osobní
pracovnicí paní Smith je Marieke, která vtělila do plánu následující činnosti a
připravuje pro jeho uskutečňování plán kroků. Nejprve nabídne paní Smith navštívit
klub šití, kde se scházejí ženy z chráněného bydlení. Tak je paní Smith stále sociálně
aktivní, a přitom v prostředí, které je pro ni bezpečné. Bude-li to paní Smith
vyhovovat, pak ji osloví pracovní terapeutka Erica, poskytne jí všechny potřebné
informace s nabídkou zařadit se do činnosti klubu.
Co?
Jak?
Kdo?
Kdy?

= pozvání do klubu šití
= dotazy osobní pracovnice na pocity paní Smith při nejbližším rozhovoru
= osobní pracovnice Marieke a činnostní terapeutka Erica
= tento týden (Marieka) a 14 dnů s Ericou

Kromě toho se Marieke snaží získat od paní Smith při osobních setkáních více údajů
o incidentech, které vedly k tomu, že pociťuje napětí a strach (šetření). To pak může
být doplněno v profilu klienta a i ostatní pracovníci pak mohou být ve střehu, pokud
jde o faktory, spouštějící stres. Jinými slovy: tyto informace lze použít při přípravě
dalších aktivit, které souvisejí s problémem. S ohledem na to, že jde o citlivé a
mimořádně osobní sdělení, Marieke si chce být jista, že bude mít dost času se tomu
věnovat. Do plánu navrhuje příštích 6 měsíců na vypořádání se s úkolem.
Co?
Jak?
Kdy?
Kde?

= získání informací o faktorech, spouštějících stres
= prostřednictvím individuálních rozhovorů Marieke s paní Smith
= příštích 6 měsíců
= v pokoji paní Smith (na „domácí půdě“)

Příklad nám ukazuje kompenzační typ péče. Služba pomáhá paní Smith zůstat bydlet
v prostředí, které si sama vybrala, se zaměřením udržet stávající situaci. Zdá se vhodné
věnovat se problému v rámci osnovy celkového cíle – jmenovitě strach paní Smith. Jeho
zvládnutím bychom měli zabránit tomu, aby se situace paní Smith dále zhoršovala.
Pracovníci jsou vedeni k tomu, aby podpořili paní Smith v udržení stávající situace. Na jedné
straně připravujeme činnosti, které nás mají ujistit, že potřebná rovnováha nebude narušena,
na druhé straně, pokud nebudou účinné, musíme být schopni obnovit původní stav co
nejlépe.
V plánu péče zaměřeném na prostředí – například typ bydlení, nebo centra denních aktivit, je
plán pojímán tak, abychom klientovi vytvořili podmínky, ve kterých se může co nejlépe
projevovat. Existují-li překážky, cílem navržených činností je vyřešit je. Příkladem může být
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předpoklad, že tenze paní Smith může být snížena i tím, že bude jíst u jednoho stolu jen se
ženami. A pokud je tendencí zařízení, aby společně stolovali obyvatelé obou pohlaví,
pravidla budou uzpůsobena ku prospěchu paní Smith.
Léčky, týkající se rehabilitačních plánů
1.

Plán neprobíhá tempem, klientovi přirozeným. Žene-li plán příliš klienta kupředu,
proces bude pravděpodobně stagnovat. Pracovník by měl poznat, že důvodem
není nedostatek klienta, ale jím chybně provedená šetření. Signály (často
neverbální), které na to upozorňují, bychom měli správně chápat. Také se může
jistě stát, že naopak pracovník postupuje pomaleji, než by si klient přál. Což ale
obecně bývá čitelnější, protože klient na rozpor sám upozorní. Někdy, pokud má
pracovník dojem, ža postupují příliš rychle, rozhodne se zpomalit a zpřehlednit
situaci. A je také možné, že klient chce tempo zrychlit, ale pracovník je toho
názoru, že je namístě zvolnit. Tak vzniká napětí mezi dimenzí vztahovou, dimenzí
činnosti a dimenzí časovou. Vztah klienta a profesionála se ocitá pod tlakem,
pokud se pracovník dostatečně nepřizpůsobí tempu klienta. I když na druhé straně
může mít pracovník dobré důvody ke zpomalení, předvídá-li, že z vysokého tempa
vzniknou potíže. To vše je podmíněno důvěrou, kterou má klient k pracovníkovi a
zda bude kladen větší důraz na vztah, anebo na činnost.

2.

Plánování a stanovení cílů se vzájemně překrývá. Často je totiž činnost, která je
připravena pro klientův plán, ve skutečnosti způsob, jak dát cílům konkrétní
podobu. Například: Cíl: „Naučit se samostatně jezdit vlakem.“ Činnost: „Vím, jak si
připravit trasu a nalézt pro ni potřebné vlakové spojení.“ Ve skutečnosti jsou
pojmenované činnosti dílčími cíli, které vyplynuly ze dvou zádrhelů: Charles
vlastně neví, jak cestovat z místa A do B, bojí se, že nenajde cestu na nádraží a
tak by se mohl octnout ve špatném vlaku. Tyto dílčí cíle by tedy mohly být
přepsány jako činnosti (v formuláři plánu kroků):
1. V sobotu odpoledne půjdu s case managerem Jobem na nádraží.
2. Job mi vysvětlí, jak najít nástupiště a časy, kdy odjíždí vlak z A do B.
3. V neděli půjdu sám na nádraží a zjistím si, jak se dostat z C do D atd.

3.

Plán péče je zcela ve službě nejobecnějších variant, nebyly vypracovány žádné
dílčí plány. Nebezpečím zde je, že se pak plán stává pouhou byrokratickou
formalitou – vznikla „v pláči a za skřípění zubů“, aby zmizela v hlubinách šuplíků
psacího stolu. Pokud plán vzniká pouze z důvodů eticko legislativních, nebo
z potřeby profinancování služby, prosíme o co nejnezbytnější text. V KoPPR by
rámec – plán měl být funkční pomůckou, která je významným nástrojem ve fázi
uplatňování, stejně jako ve fázi hodnocení. Plány, které byly vyhotoveny, by proto
měly být používány, aktualizovány a být v pracovním šanonu hned jako první.

4.

Jsou připraveny jen plány dílčí. Může pak dojít ke zmatku, máme-li na mysli
vícečetné cíle a činnosti a jim odpovídající plány, které probíhají souběžně. Klienti
i profesionálové v takovém případě neví, kde jim hlava stojí a ztrácejí přehled o
situaci. To nastává při nedostatečné koordinaci a/nebo chybí-li dlouhodobý plán.
Dlouhodobý plán je k tomu, aby soustředil menší plány v rehabilitačně
připraveném rámci pro klienta. A je posláním koordinátora péče zajistit, že jsou
plány vzájemně dobře sladěny.

5.

Plánované kroky jsou příliš velké. Plán končí ve vodě a klient i profesionál jsou
mokří.
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3.10.3 Výsledky fáze plánování
Výsledky fáze plánování by se měly promítnout přinejmenším do dlouhodobého plánu péče.
K doplnění je vhodné vypracovat krátkodobé plány, které jsou vyjádřením dílčích cílů a
zahrnují v sobě výsledky. Výsledky jsou v souladu se zaměřením cíle:
• Šetření
• Vyřešit, minimalizovat, nebo předcházet
• Rozvíjet
• Zvýšit kvalitu sociálnho prostředí/sociální sítě
V plánu by měly být uvedeny rozvoj dovedností, zájmů a sociálních rolí jako hlavní cíle. Dále
by plán měl zahrnovat kompenzování funkční nedostatečnosti – například se zabývat
otázkami ochrany, péče apod. V plánu také může být směs různých směrů a orientací.
Výsledkem fáze plánování také může být pracovní plán pro ty, kteří zajišťují péči. Pracovní
plán by se vždy měl opírat o dlouhodobý/krátkodobý plán klienta, nebo o plán zaměřený na
prostředí, případně síť klienta.

3.10.4

Zdroje pro fázi plánování

Jako zdroj pro plánování můžeme využívat různé typy plánů.
1. Dlouhodobý plán společný pro všechny domény;
2. Dlouhodobý plán pro jednu z domén;
3. Krátkodobý léčebný nebo osobní plán pro jeden dílčí cíl, nebo soubor souvisejících plánů
(nejsou organizovány krok za krokem);
4. Krátkodobý plán ve formě plánu kroků (který je také krok za krokem rozložen).
Individuální plán přinejmenším obsahuje:
Jméno klienta
Jméno koordinátora péče (case manager/osobní pracovník)
Datum, kdy byl plán vyhotoven
Celkový cíl a jeden či více dílčích cílů
Činnosti (včetně 4K)

3.11 Fáze uskutečňování
Fáze uskutečňování se týká aktivní části KoPPR procesu. Činnosti, které byly navrženy ve
fázi plánování, nyní nabývají formu každodenní praxe. Co vzniklo v plánu, je teď uplatněno
v průběhu páté fáze cyklu KoPPR.

3.11.1

Vyvážená péče

Způsob, jakým uplatňujeme zamýšlenou činnost, záleží na požadavcích na péči, potřebách
péče, zjištěných omezeních, povaze podmínek, ve kterých je péče poskytována (žije klient
samostatně, nebo v psychiatrické léčebně, v péči dominuje pracovní rehabilitace, nebo jde o
drop-in centrum atd.) a také na představách pracovníků o péči a v neposlední řadě i na jejich
znalostech a dovednostech.
V následujících kapitolách představíme řadu pracovních metod, které mohou být využity ve
fázi uskutečňování.
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Znovu zdůrazňujeme, že rehabilitační proces se odehrává ve třech dimenzích: v dimenzi
vztahů, činnosti a dimenzi času. A tyto dimenze by měly být ve vzájemném souladu.
Nezáleží na tom, jak pečlivě je to vymezeno ve fázi plánování – ve fázi uskutečňování
zjistíme, že se věci odehrávájí vždy trochu jinak, než byly naplánovány. Jinými slovy, tzv.
synchronizace tří dimenzí je kontinuální činnost.
Pokud péče probíhá na různých místech a prostřednictvím různých odborností, obsah
různých plánů péče by také měl být sladěn. A nakonec: individuální plány by měly být
v rovnováze s plány zaměřenými na prostředí a sociální síť.

3.11.2 Zdroje a výsledky
Nejdůležitějším zdrojem pro fázi uskutečňování je plán, který je výsledkem fáze plánování.
Ten je hlavní osnovou pro provádění aktivit. Jako doplněk můžeme použít zdroje, které
přináleží různým metodám práce.
Výsledkem fáze uskutečňování jsou samotné aktivity poskytnuté péče, které by měly
bezprostředně reagovat na potřeby klienta a měly by být výrazem dobře zaměřené péče.
Dobře zaměřenou péčí míníme: charakter zásahů z pohledu služeb, poskytujících péči.
Zaměření péče může mj. směřovat k:
•
•
•
•
•

léčbě psychiatrické poruchy;
převzetí věcí, které klient (dosud) nemůže vykonávat sám – například v oblasti osobní
hygienické péče, řešení problémů, souvisejících s psychosociální zranitelností, postarat
se o klientovy zájmy a hájit je;
nabídka podpory tam, kde klient potřebuje pomoc – například nabídka individuální péče o
zachování dovedností k vedení domácnosti, finančního managementu;
učení a rozvoj – například učení novým dovednostem;
přizpůsobení, podpora a koordinace sociálního prostředí a sociální sítě, včetně
klientových očekávaných a potřebných zdrojů.

Dále uvádíme přehled různých typů intervencí, péče i osobní asistence.

- 98 -

- 99 -

Léčky ve fázi uskutečňování
1. Pracovník péče se příliš koncentruje na provádění plánovaných činností
(obsahová úroveň) a ztrácí z obzoru vztah s klientem (vztahová úroveň).
Například: Case manager Anne podporuje klientku Letku, která vykazuje
periodické výkyvy maniodepresivity. Jedním z Letčiných dílčích cílů je: „Jsem
schopna vyjít jen s příjmem sociální podpory.“ Anne vyvíjí na Letku tlak a
poukazuje na možnosti, které by jí nabídl finanční manažer. Letka začíná být
rozzlobená a zdá se, že její spolupráce s Anne je ve slepé uličce. V poslední chvíli
si Anne uvědomila, že Letka již měla za poslední rok dva case managery, pokaždé
se spolupráce zhroutila a Letka ukončila kontakt. Anne se tedy přizpůsobuje a
přechází z úrovně činnosti do úrovně vztahů. Omluvila se Letce za to, že „příliš
tlačila na pilu“.
2. Pracovník si dost nevšímá motivačních projevů a rolí klienta.
Například: (pokr.) Anne si uvědomuje, že se zaměřila na to, co se Letce nedařilo,
ale ignorovala to, co jí šlo dobře. Když si pro sebe dělá „motivační analýzu“, zdá
se, že Letka velmi dobře pečuje o své květiny – vyslovila jí za to uznání. O něco
později se Anne ptá Letky, zda by se nechtěla starat o květiny v místním denním
centru v době prázdnin. Letka tím byla nadšena – a navíc: získává tím novou
sociální roli a určitý status v denním centru. Po 6 měsících byl v centru pro Letku
vyčleněn rozpočet, aby se jim starala o květiny.

3.12 Fáze hodnocení a zpětné vazby
Informace shromažďujeme a zaznamenáváme v průběhu celého procesu. Zpětná vazba
umožňuje klientovi i pracovníkům služeb ověření kvality procesu a kontrolu, zda dosahujeme
stanovených cílů – to se odehrává ve fázi hodnocení. Hodnocení není samoúčelné. Výsledky
hodnocení, nebo i šetření jsou používány jako zpětná vazba pro některou (nebo i více)
předešlou fázi. Cílem zpětné vazby je provést tolik zpřesňujících korekcí, kolik je třeba.
Rozlišujeme mezi dvěma typy hodnocení: hodnocení zaměřené na proces a hodnocení
zaměřené na cíle/výsledky. V hodnocení zaměřením na proces hodnotíme tři věci: vztahovou
dimenzi, dimenzi činnosti a dimenzi času.
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3.12.1 Kritéria
Hodnocení pracuje s využitím kritérií šetření/kvality. Tři otázky, dobře známé z cyklu kvality
teď můžeme použít jako vodítko:
1. Stalo se to, na čem jsme se dohodli?
2. Cokoli se stalo, udělali jsme to dobře?
3. Dosáhli jsme toho, čeho jsme chtěli dosáhnout?
Z hodnocení by mělo jsně vyplynout, zda očekávané výsledky (klientovy i ty, které pro něj
byly očekávány) byly dosaženy. Hodnocení je totiž úzce spjato se zásadou, že průběh
rehabilitace směřuje k očekávaným výstupům klienta nebo pro klienta ('na výstupy
orientovaný'). Podle Anthonyho (1992) bychom měli rozlišovat následující:
Snížení příznaků poruchy nebo psychického utrpení.
Získání kontroly nad/vyřešení kritických a nebezpečných problémů; zajištění osobní
svobody
Zpřístupnit různé (přiměřené) typy služeb
Osobní rozvoj
Naplňování sociálních rolí
Rovnost příležitostí
Autonomie a právo na sebeurčení
A teď bychom měli hovořit o různých přístupech, které mohou sloužit jako kritéria
posuzování.
Za prvé: v rámci, vymezeném tématem kvality života, bychom měli znovu vyplnit profil
klientovy kvality života. Tak bychom měli systematicky vymezit, zda klientova kvalita života
dosáhla zamýšlené úrovně, anebo ne.
Také klientova osobní kritéria bychom měli používat jako kritéria posuzování. Hodnocení se
zaměří plně na klienta, pokud jako měřítka, zda jsme dosáhli cílů, použijeme klientova
osobní kritéria. V průběhu hodnocení pak také zjistíme, zda stupeň rozvinutí klientových
osobních kritérií je dostatečný. A pokud není, mohou být upraveny/doplněny.
Poskytovatelé služeb by také měli hodnotit z pohledu vlastních kritérií kvality, která zahrnují
postoje organizace i jednotlivých profesionálů – osobní kritéria pracovníka, poskytujícího
péči. Pracovník má svůj pohled na kvalitu péče stejně jako na očekávané výsledky jeho/její
činnosti.
K doplnění lze použít měřítka kvality, platná pro tým, nebo vedení organizace, účelná mohou
být i měřítka profesní organizace, nebo svépomocné organizace (klientů, příbuzných).
Z metodologického pohledu můžeme hodnotit s použitím následujících kritérií:
Vztahová dimenze: Jaká je kvalita vztahu? Zůstává neměnná, vzrostla v posledním
období? Jaká byla kvalita komunikace? Použili jsme přiměřené komunikační strategie?
Volili jsme dobře odpovídající role? Jaký byl vztah mezi aspekty osobními a odbornými?
Dimenze činnosti: Probíhaly činnosti v souladu s požadavky kvality? Byl plán připraven
tak, aby dobře odrážel očekávání, potřeby, schopnosti i omezení? Bylo možno udržet,
nebo zvýšit kvalitu pěti pilířů? V případě plánů týkajících se prostředí, nebo sítě: je kvalita
prostředí/sítě udržena, případně zlepšena? Můžeme mluvit o prostředí „bohatém na
vitamíny“ à la Warr?
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Časová dimenze: Jaký byl timing činností – včetně těch, které byly zaměřeny na dimenzi
činnosti a času? A co rychlost? Dokázali jsme tempo sladit s možnostmi a časovou
perspektivou klienta(ů)?
Mezi názory různých stran může vznikat napětí. Je důležité, abychom rozdíly v názorech
vždy diskutovali – rozdíly samozřejmě jsou a budou, ale příliš velké rozdíly mohou vést
k neodvolatelným potížím. Měřítka pro hodnocení se týkají očekávání, která byla kladena na
uskutečňování, nebo na osobní vedení. Tato očekávání ovlivňují komunikaci vždy a hrají
svou roli ve vztazích obecně. Celý proces péče může být narušen, pokud jsou diference
v očekáváních příliš velké. Proto objasněním (hned zpočátku) různých typů měřítek, se
kterými pracujeme a diskuzí o nich přispějeme k jejich pochopení, vzájemnému souhlasu a
jejich přijetí. Tak se lze vyhnout možné stagnaci v cyklickém procesu KoPPR.

3.12.2

Hodnocení cílů

Podařilo-li se nám úspěšně vytýčit cíle, stanovili jsme cíle, za kterými stojí klient i pracovník a
kromě toho byly formulovány tak, aby bylo možno je průběžně posuzovat. A přestože jsme
zatím nedosáhli celkového cíle, (množství) dílčích cílů by již mělo být splněno, anebo
alespoň bychom měli být na dobré cestě k jejich splnění.
Když je cíl zaměřen na výběr, získání, nebo udržení, ovlivní to i hodnocení.
Při hodnocení se pokusíme zodpovědět následující otázky:
1.
2.
3.
4.

Zformulovali jsme cíle dobře?
Dosáhli jsme jich?
Pokud jsme cíle dosáhli, co při tom hrálo rozhodující roli?
Pokud jsme cíle nedosáhli/dosáhli jen částečně, které faktory jsou toho příčinou a
jakou roli tyto faktory přesně sehrály?

Někdy po hodnocení musíme cíle přehodnotit – vracíme se do fáze stanovování cílů.
Můžeme při tom narazit na otázky, které se týkají charakteru překážek (příčin neúspěchu) a
tyto otázky vyžadují objasnění (vracíme se až do fáze šetření). To vše musíme podstoupit,
abychom se ujistili, že jsme přispěli k optimalizaci situace, ve které klient může uskutečňovat
svá přání a je možno pečovat o jeho potřeby.
Naznačený proces je vodítkem pro promýšlení, stejně jako pro návaznou činnost. V praxi se
různé fáze nebo kroky mohou vzájemně překrývat – hodnocení se můžeme věnovat
v průběhu i v závěru předem odsouhlaseného období.
Jak ukazuje obr. 3.1, výstupy fáze hodnocení používáme ke zlepšení kvality výsledků
ostatních fází. Vycházíme z předpokladu, že kvalitu je vždy možno dále zlepšovat. Zpětná
vazba může vést k přehodnocení informací a následně cílů, činností i výsledků. Také
můžeme upravit činnosti, abychom udrželi již získanou situaci. Jakmile dosáhneme
celkového cíle, měli bychom rozhodnout o stanovéní nového dlouhodobého cíle, kterým je
udržení dosaženého stavu.
Za další – všechny uvedené informace můžeme využít při aktualizování profilu klienta a/nebo
plánu péče. Cyklus KoPPR začíná znovu od začátku.
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Další metodou, kterou můžeme použít při hodnocení cílů, je Škála dosažení cílů (Goal
Attainment Scaling – GAS). V Holandsku je tato metoda používána zejména v Amsterdamu
(Hermanides, Dekker a Nusselder, 1996). Při této metodě procházíme spolu s klientem
mnoho oblastí dotčených problémů. Cíle jsou rozděleny do tří úrovní podle možných
výstupů: „významně zaostávající za očekáváním“, „očekávaná úroveň“ a „přesah očekávání“.
Při hodnocení pak určujeme, které úrovně jsme dosáhli a vše aktualizujeme.
Význam GAS je největší, pokud pracujeme s konkrétními, na úkol zaměřenými a dobře
posuzovatelnými cíli. Plán je krátký a konkrétní. Při hodnocení je brzy jasné, čeho jsme
dosáhli. GAS pomáhá profesionálům stejně jako klientům pracovat metodicky při udržení
zvoleného směru práce. Náš poznatek je, že nejlépe je GAS použitelný u krátkodobých cílů –
které se stávají „hodnotnějšími“ tím, že jsou vloženy přímo do celkového plánu péče, který
nabízí dlouhodobé perspektivy. Přesto je důležité splnit hodnocení jak procesu, tak cílů.
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Hodnotící formulář GAS
Reg. č. 25

Formulář str. 1
Datum: 1. 3. 1995

Koordinátor péče:
Rehabilitační pracovník:

Klient:

Hodnocené období:

1. březen – 1. červen 1995

Stupeň dosažení
cílů ve vztahu
k ukazatelům

Škála 1
Váha = 9
Úroveň = 1

Škála 2
Váha = 8
Úroveň = 1

Škála 3
Váha = 8
Úroveň = 1

Škála 4
Váha = 6
Úroveň = 1

Životní doména

Osobní péče

Finance

Denní činnosti

Sociální síť

Okruh problémů

Lékový
management

Hospodaření
s penězi

Trávení času

Přátelé

a.1. Úroveň
významně nižší
než očekávaná

Užívá
předepsané léky
jen nepravidelně

Klient neposkytl
informace o
nakládání
s penězi

Dochází do
centra denních
aktivit
nepravidelně

Problémy nebylo
možno
prodiskutovat

b.3. Očekávaná
úroveň

Užívá léky
dvakrát týdně
v přítomnosti
rehab. prac.

Klient sdělil
potřebné
informace 3x
v průběhu
hodnocemí

Jednou týdně
dochází do
centra denních
aktivit

O svých potížích
si 3x probluvil
s rehabilitačním
pracovníkem

c.5. Úroveň
významně vyšší
než očekávaná

Užívá léky sám,
aniž by byl
upozorňován

Týdně předkládá
potřebné
informace

Dochází do
centra
pravodelně 2x
týdně

Každý týden
probere s r.p. co
je třeba

Cíl

Užívání léků
v souladu
s ordinací

Odpovědné
hospodaření
s penězi

Zařadit se do
stabilního
denního rytmu

Stabilní vztahy s
přáteli

Ukazatel

stupeň a způsob,
jak klient užívá
léky

četnost informací
o nakládání
s penězi

četnost klientovy
docházky do
centra denních
aktivit

stupeň
otevřenosti –
nakolik hovoří
s přáteli o
problémech

Frekvence pozorování
Formát pozorování
Zdroje informací

dvakrát týdně
návštěva doma
r.p., klient

jednou týdně
návštěva doma
r.p., klient

jednou týdně
návštěva doma
r.p., klient

jednou týdně
návštěva doma
r.p., klient

Hodnotící skóre

3

3

5

1

Obr. 3.13: Příklad formuláře hodnocení podle GAS metody
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Léčky ve fázi hodnocení
1. Významnou pastí může být stav, kdy hodnocení proběhne převážně z pohledu
poskytovatelů péče bez toho, aby se do hodnocení dostatečně zapojil klient a/nebo
jeho rodina.
2. Variací na téma v bodě 1. je stav, kdy hodnocení probíhá důsledně podle měřítek
pracovníka. To nastane, pokud při stanovování cílů nejsou dostatečně využita
klientova přání a jeho osobní kritéria.
3. Hodnocení směřuje k výsledkům a vůbec, nebo jen málo se zabývá procesem.
Důležitost procesu je předurčena hned dvěma ukazateli:
•

Klientův vztah k pracovníkovi a

•

Zda služby dostatečně přizpůsobily své tempo klientovi. Je moudré zahrnout
časovou a vztahovou dimenzi (které spolu s dimenzí činnosti tvoří tři dimenze
rehabilitačně orientovaného přístupu) do protokolu jako trvalé téma k hodnocení.

3.12.3

Zdroje pro fázi hodnocení

Pro dobré hodnocení potřebujeme informace. Za prvé považujeme plán péče za ústřední
dokument pro posuzování: jsou zde uvedeny cíle, stejně jako činnost, kterou jsme uplatnili
při poskytování péče. Za druhé, potřebujeme informace o tom, jak probíhají činnosti.
Potřebujeme vědět zda – anebo jak moc – jsme se přiblížili k cílům, stejně jako informace o
procesu. Z toho vyplývá, že v průběhu fáze uskutečňování bychom všechny tyto informace
měli systematicky shromažďovat. Pak nepotřebujeme více informací, ale ne méně, než je
nezbytné.
Je rozumné využít dostupných zdrojů pro zprávu o rehabilitaci: protokoly, seznamy kritérií,
průběžné formuláře. Závěry hodnocení by pak měly být uvedeny na formuláři hodnocení.
I v průběhu fáze hodnocení můžeme používat nástroje, se kterými jsme pracovali už ve fázi
šetření, např. Profil kvality života. Tímto způsobem můžeme vidět rozdíly mezi situací na
počátku a dnes objektivněji a „standardizovaněji“.
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Komunitní služby
pro duševní zdraví

Zaměřeno na

PORUCHY

NEDOSTATEČNOSTI
funkce a struktura

PŘEKÁŽKY
činnosti

problémy v psychických a/nebo problémy s prováděním
fyzických funkcích
dovedností

Léčba
cíleno na potřeby spojené s udržením a zlepšením
zdraví
(zmírnění symptomů a duševního utrpení)

Učení/zotavování se
cíleno na potřeby spojené se zlepšením dovedností a
zmenšení vlivu omezení a překážek

nabídka léků
krizová intervence
bezpečí/ochrana
psychoedukace
(např. UCLA-modul)
psychoterapie

HANDICAPY
začlenění
problémy s naplněním
sociálních rolí

asertivní vyhledávací služby
prevence relapsu
mangement symptomů
pomoc při úmrtí blízké osoby
příprava plánu časných
varovných příznaků
kognitivní terapie
lékový management
(např. UCLA-modul)

nácvik dovedností:
komunikační dovednosti
praktické dovednosti
pracovní dovednosti
sociální dovednosti
pomoc při úmrtí blízké osoby
podpora výběru, získání a
udržení optimálních a
odpovídajících podmínek pro
bydlení;
služby pro trénink bydlení;
podporované bydlení;
samostatné bydlení (HC)
podpora výběru, získání a
udržení optimálních a
podpora při uplatňování
odpovídajících podmínek pro
denní aktivity.
dovedností potřebných pro
práci, volný čas, nebo
služby denních aktivit;
vzdělávání se
podporované zaměstnání
pracovní koučování, potřebná
pomoc, nácvik
podpora výběru, získání a
podpora při uplatňování
udržení optimálních a
sociálních dovedností;
odpovídajících sociálních rolí;
podpora příbuzných a dalších
poučení a pomoc ve vztahu
významných osob;
k intimitě a sexualitě
psychoedukace a poradenství

Podpora denních aktivit a osobní péče

podpora při uplatňování
praktických dovedností,
potřebných pro osobní péči a
péči o domácnost

cíleno na potřeby spojené se zlepšením kvality života
v doménách bydlení a osobní péče

Podpora denních aktivit:
- práce
- volný čas
- vzdělávání
cíleno na potřeby spojené s udržením nebo zlepšením
kvality každodenních činností

Podpora sociálních vztahů:
podpora sociální sítě
cíleno na potřeby spojené s udržením nebo zlepšením
kvality sociálních vztahů
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