
Vyšší odborná škola, 

střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. 

Čelákovice 

 

 

 

 

 

Individuální plánování průběhu  

sociálních služeb 

 

Sociální práce 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. Jana Kosíková        Vypracovala: Šárka Marušková 

 

 

 

Čelákovice 2013 

 



1 

 

Čestné prohlášení: 

 

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité 

písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné 

kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým 

porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s 

interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k 

obhajobě. 

 

                  

                                                                                                                     .………………………………. 

Malešov, 9. 5. 2013                      Šárka Marušková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Chtěla bych touto formou poděkovat paní Mgr. Janě Kosíkové za odborné vedení, 

vstřícný přístup a cenné rady, které mi poskytla jako vedoucí mé absolventské práce. 



3 

 

Obsah 

Úvod .............................................................................................................................6 

1  Cíl absolventské práce ..........................................................................................8 

1.1 Hlavní cíl .............................................................................................................8 

1.2 Dílčí cíle ...............................................................................................................8 

2  Teoretická část ..........................................................................................................9 

2.1 Stárnutí a stáří.....................................................................................................9 

2.1.1 Biologické a sociální stáří .............................................................................9 

2.2. Sociální služby ..................................................................................................10 

2.2.1. Základní členění sociálních služeb .............................................................11 

2.3 Charakteristika zařízení sociálních služeb pro seniory .......................................13 

2.3.1 Domácí péče o seniora...............................................................................13 

2.3.2 Ústavní péče ..............................................................................................14 

2.3.3 Poskytovatelé a zřizovatelé sociálních služeb .............................................16 

2.4. Standardy kvality sociálních služeb ...................................................................16 

2.4.1 Personální standardy .................................................................................17 

2.4.2 Procedurální standardy..............................................................................17 

2.4.3 Provozní standardy ....................................................................................18 

2.5. Akreditace v sociálních službách.......................................................................18 

2.5.1 Standardy kvality a jejich provázanost s individuálním plánováním............18 

2.6 Individuální plánování sociálních služeb ............................................................19 

2.6.1 Lidské potřeby a jejich naplňování .............................................................19 

2.6.2 Vznik a uspokojení potřeb .........................................................................20 

2.6.3 Maslowova hierarchie potřeb ....................................................................21 

2.6.4 Motivace ...................................................................................................22 

2.6.5 Motivy ................................................................................................................22 



4 

 

2.7 Standard č. 5 - Individuální plánování sociální služby .........................................23 

2.8. Výzkum a přínos individuálního plánování pro organizace ................................23 

2.9 Klíčový pracovník a jeho role v individuálním plánování ....................................24 

2.9.1 Pracovní pozice, funkce klíčového pracovníka ............................................24 

2.9.2 Předpoklady a kompetence klíčového pracovníka ......................................25 

2.9.3 Role klíčového pracovníka .........................................................................26 

2.10 Techniky individuálního plánování služby s uživateli, postup jak individuálně 

plánovat ...........................................................................................................27 

2.10.1 Jak se individuálně plánuje ......................................................................28 

3 Praktická část ...........................................................................................................32 

3.1 Charakteristika zařízení a popis domova pro seniory .........................................32 

3.1.1 Domov pro seniory ....................................................................................32 

3.2 Cíle výzkumu .....................................................................................................33 

3.2.1 Transformace dílčích cílů do tazatelských otázek .......................................34 

3.3 Výzkumná metoda ............................................................................................35 

3.3.1 Výzkumné techniky ....................................................................................36 

3.3.2 Strategie pro výběr výzkumného souboru..................................................36 

3.3.3 Sběr a zaznamenávání údajů......................................................................37 

3.3.4 Rizika výzkumu ..........................................................................................38 

3.4 Analýza a interpretace zjištěných dat ................................................................38 

3.4.1 DC 1: Zjistit jak senioři přijímají klíčové pracovníky, zda v nich vidí své 

důvěrníky. ...................................................................................................................39 

3.4.2 Dílčí závěr  1: .............................................................................................42 

3.5. DC 2: Zjistit, zda se senioři chtějí sami rozhodovat o průběhu ..........................43 

služby .....................................................................................................................43 

3.5.1 Dílčí závěr 2: ..............................................................................................46 



5 

 

4  Diskuse ....................................................................................................................47 

Závěr ...........................................................................................................................49 

Резюме ......................................................................................................................50 

Bibliografie .................................................................................................................52 

Přílohy ........................................................................................................................54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Úvod 

Individuální plánování průběhu sociálních služeb je v sociální práci nezbytné a 

povinnost individuálně plánovat vychází ze Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách. Pracuji v domově pro seniory a ve svém zaměstnání se se seniory denně 

setkávám. Z tohoto důvodu jsem se na tuto cílovou skupinu klientů sociálních služeb ve 

své práci zaměřila. 

Dnešní mladá i střední generace má představu, že senior potřebuje ke svému životu 

v domácím i pobytovém zařízení pouze pomoc s osobní hygienou, mít zajištěné 

stravování a ostatní služby, které jsou nezbytné pro péči o jeho osobu, pokud přestane 

být senior soběstačný. Další velice mylná představa, která často převládá mezi mladou 

generací je, že seniorům stačí jako zdroj kontaktu s okolním světem pouze rádio, 

televizor, popř. návštěvy rodiny. Když se někoho náhodně zeptáme, zda může mít 

senior životní cíl, přání, setkáme se ve většině případů s nevědomostí nebo spíše 

zápornou odpovědí. Ve stáří už přece není nic moc třeba. Člověk by si měl užívat klidu 

po prožití celého, často složitého života. Ale to je mylná představa. Každý jedinec, ať je 

dítě, ve středním věku či senior, má své cíle, potřeby, přání. Bez ohledu na věk.  Ke 

každému člověku se musí přistupovat individuálně, jsme každý jiný, jedinečný… 

Lidé v seniorském věku, kteří začínají mít zdravotní problémy a nejsou schopni se o 

sebe patřičně postarat, jsou velice vděční, že jim jejich rodiny poskytnou péči a zázemí. 

Člověk, ocitající se v této situaci, nemusí ihned odejít do pobytového zařízení, rodina 

může být schopna péči zajistit. Mladí lidé v dnešní době jsou však tak značně pracovně 

vytížení, že mnohdy nemají čas ani na své vlastní děti, natož na své rodiče nebo 

prarodiče. Nemají čas si s nimi sednout a povídat o tom, co starý člověk momentálně 

prožívá, co cítí, jaké jsou jeho myšlenky, přání… Později, když se zdravotní stav seniora 

zhorší, může být řešením této situace umístění rodiče – seniora do pobytového zařízení 

sociálních služeb, které poskytuje celodenní péči sociální i zdravotní a mělo by se stát 

důstojnou náhradou za přirozené sociální prostředí.  

Ve své absolventské práci bych chtěla poukázat na skutečnost, která vychází z mé 

praktické zkušenosti s  prací se seniory, že právě individuální plánování má 

v pobytových zařízeních nezastupitelný význam a přináší seniorům podporu a pomoc 
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po psychické i fyzické stránce. A to tím, že se sami stávají partnery v poskytování 

sociální služby, služba je jim „šita na míru“ podle jejich možností, přání a cílů. Mají 

možnost se aktivně zapojovat do života, do dění kolem sebe, stýkat se se svou rodinou 

a být i nadále její součástí. 

Čtenář této práce by se měl dozvědět, že individuální plánování sociální služby má být 

prováděno kvalitně. Přínosná je aktivita klienta samotného, v jeho zájmu by měla být 

spoluúčast na celém procesu plánování služby. Úspěch individuálního plánování závisí 

na odborných znalostech jak jednotlivých pracovníků, tak na celém pracovním týmu. 

Týmová spolupráce je pro individuální plánování služby naprosto nezbytným 

aspektem. Jak kvalitně je tato služba poskytována, závisí v konečné platnosti i na 

kvalitě a úrovni řízení každého poskytovatele sociálních služeb.  

Toto téma mě zajímá z odborného hlediska i z důvodů osobních. Seniorů v naší 

společnosti stále přibývá a práce s nimi bude stále častější. I když si to ještě nechceme 

připustit, časem se stáří bude týkat i nás samotných a je možné, že přijmeme jako 

řešení problémů spojených se stářím využití některé ze sociálních služeb.  

Cílem individuálního plánování sociální služby je spokojenost klienta a každý pracovník 

v sociálních službách by měl považovat individuální plánování za přirozenou součást 

své profese a projev odborné práce s klienty sociálních služeb.  
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1  Cíl absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl  

Cílem mé práce je zmapovat, jak vnímají senioři individuální plánování služeb, co 

konkrétně individuální plánování seniorům v pobytovém zařízení přináší, a to v rovině 

spolupráce s klíčovými pracovníky a v rovině rozhodování o vlastní osobě. 

 

1.2 Dílčí cíle 

V dílčím cíli č. 1 chci zjistit, jak senioři přijímají klíčové pracovníky, zda v nich vidí své 

důvěrníky. 

 

V dílčím cíli č. 2 chci zjistit, zda se senioři chtějí sami rozhodovat o průběhu služby. 
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2  Teoretická část  

2.1 Stárnutí a stáří 

Stáří je závěrečná etapa života, životní energie ubývá, osobnost člověka pomalu, ale 

jistě směřuje ke svému konci… Z druhé strany je stáří moudrost, pocit životního 

naplnění každého z nás. Staří lidé jsou každodenní součástí našeho života, potkáváme 

je všude. A stále více jich přibývá. Je dobré vědět, co se v lidském těle ve stáří děje po 

stránce fyzické a hlavně psychické. Potom si mladá generace uvědomí, proč jsou staří 

lidé pomalejší, zranitelnější. Staří lidé nám připomínají, co bude následovat v naší 

životní linii. Jsou viditelným příkladem, že naše mládí postupně odejde a nebudeme 

stále ve fyzické a psychické kondici. Stárnutí je zákonitý fyziologický proces, kterému se 

žádný živý tvor nemůže vyhnout. Každý by si měl uvědomit, že k tomuto bodu života 

dojde a bude se s ním muset naučit žít. Z tohoto důvodu je kapitola věnována této 

problematice.  

 

2.1.1 Biologické a sociální stáří  

Existuje mnoho způsobů, jak můžeme slovo stáří definovat. Stáří se dá nazvat 

závěrečnou fází lidského vývoje. Nejběžněji používanou větou měřítka stárnutí je 

chronologický, tedy kalendářní věk. Dalším měřítkem je věk sociální. V tomto případě 

se očekává, že se jedinec bude společensky chovat přiměřeně ke svému věku. Výraz 

,,biologický věk" se vztahuje na fyziologický vývoj daného jedince - celkový stav 

lidského organismu. 

 

Biologické stáří - označení nebo snaha postihnout konkrétní míru inovačních změn, 

změny regulačních a adaptačních mechanismů, většinou velmi těsně propojených se 

změnami způsobenými těmi chorobami, které se vyskytují převážně ve vyšším věku. 

Často se ale toto biologické stáří liší od tzv. kalendářního stáří, což jen potvrzuje 

skutečnost, že lidé stejného kalendářního stáří se značně liší a nejsou tzv. stejně staří.  

Každý člověk prožívá svůj život jiným způsobem. Některý jedinec se celý život vzdělává, 

sportuje, má spoustu zájmů, je společenský. Další člověk narozený ve stejném roce je 

uzavřený, nemá žádné zájmy a svůj volný čas tráví doma. Proto lze předpokládat, že 
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jsme rozdílní i v seniorském věku, nelze srovnávat dva jedince se stejným datem 

narození.  

 

Sociální stáří je období, které se vymezuje kombinacemi několika sociálních změn 

např. dosažení věku odchodu do důchodu. Nastávají změny ve způsobu života, 

ekonomického zajištění. Jedinec má mnohem více volného času, ztrácí společenskou 

prestiž, je osamělý. Stáří můžeme v tomto smyslu chápat jako sociální událost. 

[KALVACH, 1997 ] Lidský život prochází určitými vývojovými etapami. Každá část je 

něčím charakteristická. 

 

Sociální periodizace je rozdělena do čtyř období lidského života ,, věku".  

 

,,První věk" - období dětství a mládí. V tomto období rosteme, vyvíjíme se, člověk se 

vzdělává, připravuje se na zaměstnání, získává zkušenosti pro budoucí život. 

 

,,Druhý věk" - období dospělosti, tedy produktivní věk, pracovní a sociální. 

 

,, Třetí věk" - je část lidského života, kdy klesá zdatnost, přichází čas odpočinku, bez 

produktivní přínosnosti. 

 

,, Čtvrtý věk" - bývá často nazýván fází závislosti. Toto označení má mnoho odpůrců, 

protože to odporuje teorii zdravého a soběstačného stáří. [ KALVACH, 1997 ] 

 

2.2. Sociální služby 

Systém sociálních služeb prošel v  90. letech výraznými změnami. Vznikly nově 

poskytované služby, nové typy zařízení a hlavně nové velice potřebné metody práce 

s různými skupinami klientů. Na fungování sociálních služeb se velikou aktivitou podílí 

stát. Sociální služby však nejsou jen aktivitou státu, ale podílí se na nich také neziskové 

organizace a církev. Sociální služby jsou nezastupitelné, protože mnoho lidí by bez 

jejich pomoci nemohlo žít plnohodnotný život a začlenit se do běžné společnosti, 

uplatňovat svá práva. Byli by sociálně vyloučeni. 
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Sociální služby jsou přínosné nejen pro samotného uživatele, ale pro celou jeho rodinu, 

skupinu, do které uživatel patří. Dále pomáhají řešit mezilidské vztahy, posílit 

sebedůvěru uživatelů a pomoci vyřešit pro ně nepřekonatelné životní problémy. 

 

2.2.1. Základní členění sociálních služeb 

Pokud se člověk dostane do nepříznivé sociální situace a potřebuje pomoc, musí se 

určit, jaký druh sociální služby se mu poskytne. „Sociální služby jsou všechny služby 

krátkodobé i dlouhodobé poskytované oprávněným uživatelům, jejichž cílem je zvýšení 

kvality klientova života, případně i na ochranu zájmu společnosti.“ [MATOUŠEK, 2008, 

s. 203]  

 

Sociální služby můžeme též definovat jak v užším, tak širším pojetí. V České republice 

jsou sociální služby vykonávané a regulované státem, veřejnou správou, zároveň i 

neziskovým sektorem. V užším pojetí vedou sociální služby k udržování nebo získávání 

lidské důstojnosti a především k soběstačnosti, k sociální integraci. Širší pojetí 

sociálních služeb je chápáno jako služby poskytované státem veřejnosti (péče o děti, 

oblast školství). Širší pojetí je používáno Evropskou unií. Sociální služby jsou 

financovány z veřejných rozpočtů, jsou více závislé na politickém rozhodnutí státu.  

 

Sociální služby jsou odborné činnosti, které mají pomoci řešit každému jedinci jeho 

nepříznivou sociální situaci. Nepříznivá sociální situace může nastat z mnoha příčin, 

proto existuje mnoho druhů sociálních služeb. Sociální služby nedokážou tyto příčiny 

zcela odstranit, mohou člověku pouze pomoci, podporovat jeho vlastní aktivitu k řešení 

nepříznivé situace. Lidé mohou chodit do práce, vzdělávat se, starat se o svou 

domácnost, vše, co je v běžném životě samozřejmé do chvíle, než se dostanou do 

nepříznivé životní situace. Sociální služby by měly těmto lidem zajistit žít život 

plnohodnotně. [ HORECKÝ in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011 ] 

 

 

 



12 

 

Sociální služby se specializují „na zajištění životních podmínek pro lidi, kteří svou životní 

nepříznivou situaci neumí zvládnout samostatně, zabraňuje vzniku negativních jevů, 

podporuje a vytváří aktivity, které brání nepříznivému vývoji jedince“. [HORECKÝ in 

KOLEKTIV AUTORŮ, 2011, s. 17]  

 

Zákon o sociálních službách má tyto kategorizace sociálních služeb: 

 služby sociální péče 

 sociální poradenství 

 služby sociální prevence 

 

Rozdělení sociálních služeb dle forem:  

 pobytové služby – služby, které poskytují ubytování v zařízení sociálních služeb 

 ambulantní služby  - neposkytují ubytování, klienti sami tyto služby navštěvují, 

jsou tam doprovázeni rodinným příslušníkem nebo osobním asistentem   

 terénní služby – služby, které jsou klientům poskytovány v jejich přirozeném 

sociálním prostředí 

 

Typy sociálních služeb jsou: 

 Krizová pomoc 

 Osobní asistence 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením 

 Pečovatelská služba 

 Poradenství 

 Raná péče 

 Kontaktní centra 
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 Respitní péče 

 Centra denních služeb 

 Stacionáře a denní centra 

 Terapeutické komunity 

 Chráněné bydlení 

 Komunitní centra  

    [ KOZLOVÁ, 2005 ] 

Ve své práci se zaměřuji na seniory, proto se budu více věnovat také sociálním službám  

právě zaměřeným na tuto skupinu uživatelů.  

 

2.3 Charakteristika zařízení sociálních služeb pro seniory 

Péče o seniory se stává čím dál důležitějším problémem dnešní společnosti. Populace 

stále více stárne, seniorů přibývá. Je třeba stále více rozšiřovat služby s péčí právě o 

tuto skupinu uživatelů. 

 

2.3.1 Domácí péče o seniora 

Cílem pro seniora, který využívá sociální služby v domácím prostředí, je, aby si co 

nejdéle zachoval soběstačnost, udržel si co nejlepší kvalitu svého zdraví a integraci ve 

společnosti. 

 

Hlavním článkem v péči o seniora v domácím prostředí je rodina. Velmi důležité je, aby 

byl budován systém podpory pečujících rodin. Rodinám je třeba zajistit takové služby, 

aby byla možná domácí péče o staré lidi. Pro pečujícího je to náročné psychicky i 

fyzicky. Základní službou péče o seniory v domácí péči je pečovatelská služba. Zřizují je 

obce a neziskové organizace. Pečovatelská služba pomáhá klientům s úklidem 

domácnosti a dovážením jídla, s osobní hygienou. 
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 Po roce 1989 vznikají agentury domácí péče. Jedná se o nestátní zdravotnická zařízení, 

poskytující sociální i zdravotní péči o seniory. V sociální oblasti poskytují tyto agentury 

asistenční služby, krizovou intervenci a sociální poradenství. Denní centra pro seniory 

se specializují na aktivizační programy pro seniory. Aby se usnadnila doprava klientů do 

těchto center a klient nebyl závislý jen na rodině, nabízejí některá zařízení dovoz 

klientů. Služby tísňového volání provozují neziskové organizace a městské úřady. 

Využívají je senioři ohrožení v domácím prostředí, senioři, kteří zabloudí a nemohou 

najít cestu zpět. [ KOZLOVÁ, 2005 ] 

 

2.3.2 Ústavní péče  

Když rodina přestane zvládat péči o seniora z důvodu zhoršení zdravotního stavu a 

ztráty soběstačnosti, péče se nedá zvládat ani pomocí sociálních služeb, které domácí 

péči zajišťují, musí být senior umístěn do ústavní péče. Zde má klient zajištěnou péči 

zdravotní i sociální. O klienta je zde postaráno celých 24 hodin. Přesto, že se jedná o 

sociální zařízení, je velice důležitá úzká spolupráce s rodinou seniora. Většina rodin 

dává své blízké do pobytových zařízení s určitou obavou. Pracovníci pobytového 

zařízení by se měli zapojit do spolupráce s blízkými klienta, je třeba následovat jejich 

přání, úzce je zapojit do rozhodování o budoucím životě jejich blízkého a do procesu 

péče o jeho osobu. 

 

a) Léčebna dlouhodobě nemocných ( dále jen LDN ) 

LDN jsou zařízení, která zřizuje stát, patří mezi zdravotnická specializovaná zařízení 

nemocnic. Je zde poskytnuta léčba ošetřovatelská a rehabilitační. Péče je hrazena ze 

zdravotního pojištění klienta. Původně měla oddělení LDN sloužit chronicky nemocným 

pacientům a lůžka se měla uvolňovat akutním pacientům. Klient může být na LDN 

přijat na doporučení praktického lékaře nebo přímo na doporučení nemocnice, když je 

třeba následná péče o klienta. Zdravotní stav již nevyžaduje pobyt v nemocnici, ale 

klient nemůže být ze závažného důvodu propuštěn do domácí péče. Nedostatečný 

počet míst v domovech pro seniory prodlužuje pobyt seniorů na LDN, přestože nejsou 

specializovány přímo na sociální péči. [ MATOUŠEK, 2008 ]  
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Na LDN je zajištěna sociální služba. Zde je poskytována formou spolupráce s klientem v 

oblasti kontaktu klienta s rodinou, vyřízení potřebných záležitostí klienta na úřadech, 

zajištění kontaktu s praktickým lékařem. Sociální pracovník zprostředkuje ve spolupráci 

s rodinou jeho následné umístění. [ www.dsepurkynove.cz ] 

 

b) Dům s pečovatelskou službou  

Domy s pečovatelskou službou jsou určeny seniorům, kteří jsou starší 65 let. Tato 

služba je určena většinou lidem, kteří žijí osaměle, ale jejich zdravotní stav nevyžaduje 

úplnou ústavní péči. Senioři bydlí v malometrážních bytech, ubytování je poskytováno 

na základě nájemní smlouvy pro každou ubytovací jednotku. V těchto bytech zajišťuje 

péči o klienty Pečovatelská služba. Služba nefunguje nepřetržitě, záleží na dohodě s 

klientem. Služba spočívá v dodání jídla, obstarávání nákupů, pomoci při osobní 

hygieně, úklidu domácnosti. Úkony a čas poskytování pečovatelské služby si klient 

vyjedná s poskytovatelem a obě strany ho stanoví ve smlouvě o poskytnutí 

pečovatelské služby. Domovy s pečovatelskou službou jsou zřizovány obcemi. [ 

www.dsepurkynove.cz ] 

 

c) Domovy pro seniory 

Jedná se o sociální zařízení poskytující pobytové služby klientům, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu vysokého věku. Domovy pro seniory poskytují nepřetržitou 

zdravotní péči a pečovatelskou službu, ubytování a celodenní stravu. Aby byl klient do 

pobytového zařízení přijat, musí si podat žádost o přijetí a doložit přiznáním příspěvku 

na péči. Ubytování je nabízeno na jednolůžkových až třílůžkových pokojích, což bývá 

běžným standardem. Stravování je celodenní. Jsou respektovány jednotlivé typy diet. 

Ošetřovatelská péče je poskytována pracovníky v sociálních službách. Tato služba 

zahrnuje v souladu se zákonem o sociálních službách pomoc s jídlem, hygienou, pomoc 

při přesunu na lůžko nebo vozík, zprostředkování společenského kontaktu, 

terapeutické, aktivizační a kulturní činnosti. Ošetřovatelskou  i odbornou zdravotnickou 

péči poskytují dle pokynů lékaře zdravotní sestry.  

 

 

http://www.dsepurkynove.cz/
http://www.dsepurkynove.cz/
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Je velice nutné zmínit se, že v těchto zařízeních není o klienta postaráno pouze po 

stránce zdravotní a pečovatelské. Každý klient zde má přiděleného klíčového 

pracovníka, který provádí s klientem individuální plánování služby. Klíčový pracovník 

vede s klientem dialog, stává se jeho důvěrníkem, zjišťuje, zda je klient spokojen se 

službami, snaží se služby přizpůsobit tak, aby klientovi vyhovovaly, odpovídaly jeho 

potřebám. Dojednává, jakým způsobem bude podpora a péče klientovi poskytována.   

[www.dsepurkynove.cz ] 

Je nutné si také uvědomit, že adaptace starého člověka na nové prostředí je velice 

složitý proces, proto je třeba poskytnout klientovi dostatek času, aby se smířil se 

ztrátou svého domova, změnou celého svého života a postupně si zvykl žít novým 

způsobem.  

 

2.3.3 Poskytovatelé a zřizovatelé sociálních služeb   

Aby mohly sociální služby fungovat a sloužit, musí je někdo zřizovat, financovat a 

poskytovat. „Zařízení, která poskytují sociální služby, mohou zřizovat v České republice 

obce, kraje a MPSV. MPSV může zřizovat zařízení sociální péče. Je zřizovatelem ústavů 

určité specializace s celostátní působností. Kraje mohou zřizovat sociální služby v rámci 

své samostatné působnosti ve formě svých organizačních složek, nebo jako příspěvkové 

organizace. Obce zřizují sociální služby v rámci své samostatné působnosti, buď jako 

vlastní organizační složky bez právní subjektivity, nebo jako příspěvkové organizace. 

Tyto organizace mají samostatnou právní subjektivitu.“ [MATOUŠEK, 2007, s. 12] 

 

2.4. Standardy kvality sociálních služeb 

Standardy kvality byly vypracovány ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a 

zřizovateli. Jsou tedy formulovány obecně. Úvod popisuje, jak má služba vypadat, ke 

srozumitelnosti standardu jsou použita kritéria, aby bylo možné posuzovat, zda služby 

požadavek standardu opravdu splňují. Kritéria jsou měřitelná. Standardy kvality jsou 

definovány ve vyhlášce 505/2006 Sb. Jejich úkolem je, aby při poskytování byla 

respektována a chráněna práva uživatelů služby a zároveň i lidí, kteří službu poskytují.  

[ BICKOVÁ  in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011]   

http://www.dsepurkynove.cz/


17 

 

2.4.1 Personální standardy 

Aby byly dobře a kvalitně naplněny standardy kvality sociální služby, je žádoucí, aby 

organizace disponovaly optimálním počtem pracovníků s odpovídajícím vzděláním, 

dovednostmi a osobnostní předpoklady. 

Pracovníci, kteří pracují přímo s uživateli služeb, mají být neustále vzděláváni, musí mít 

zajištěny vhodné a dobré pracovní podmínky. Velmi důležité je také zajištění 

pravidelné odborné pomoci od nezávislých odborníků např. formou supervize. 

Personálními standardy se zabývá: 

 Standard č. 9 : Personální a organizační zajištění služby 

 Standard č. 10 : Profesní rozvoj zaměstnanců 

[ JOHNOVÁ, 2002] 

 

2.4.2 Procedurální standardy 

Stanovují, jak má poskytování služby vypadat. Věnují se ochraně práv uživatelů 

sociálních služeb, cílům služeb a jejich dosahování, dopadu sociální služby na život 

uživatele, stížnostem a individuálnímu plánování sociálních služeb, kterým se zabývám 

v praktické části mé práce.  

Procedurální standardy: 

 Standard č. 1 : Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 

 Standard č. 2 : Ochrana práv a osob 

 Standard č. 3 : Jednání se zájemcem o službu 

 Standard č. 4 : Smlouva o poskytnutí sociální služby 

 Standard č. 5 : Individuální plánování průběhu sociálních služeb 

 Standard č. 6 : Dokumentace o poskytování sociální služby 

 Standard č. 7 : Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 

 Standard č. 8 : Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje  

[JOHNOVÁ, 2002] 
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2.4.3 Provozní standardy 

Stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb. Věnují se ekonomickému 

zajištění služeb, jejich dostupnosti, kvalitě. 

 

Provozní standardy: 

 Standard č. 11 : Místní a časová dostupnost poskytování sociální služby 

 Standard č. 12 : Informovanost o poskytované službě 

 Standard č. 13 : Prostředí a podmínky   

 Standard č. 14 : Nouzové a havarijní situace 

 Standard č. 15 : Zvyšování kvality sociálních služeb   

           [JOHNOVÁ, 2002] 

 

2.5. Akreditace v sociálních službách 

Akreditace potvrzuje, že organizace plní a dodržuje platné standardy v sociálních 

službách. „Akreditace je uznání způsobilosti k vykonávání určité činnosti, nebo služby. 

Opírá se o soubor kritérií, která musí každý uchazeč splnit, aby byl akreditován.“  

[MATOUŠEK, 2008, s. 23). Aby mohla být akreditace udělena, dochází k utváření 

akreditačních týmů, které provádějí šetření přímo v organizaci. Výsledky zpracovává a 

posuzuje akreditační komise, která také rozhoduje, zda bude akreditace udělena. 

Osvědčení vydává akreditační orgán. [KOZLOVÁ, 2005] 

 

2.5.1 Standardy kvality a jejich provázanost s individuálním plánováním 

Po roce 1989 došlo v České republice ke změnám ve všech oblastech. K velkým 

změnám došlo i v oblasti sociální práce. Sociální služby prošly procesem transformace. 

Občan se postupně stal subjektem, tedy klientem - uživatelem služeb. Další důležitou 

změnou bylo, že sociální služby neposkytoval pouze stát, ale začaly je poskytovat také 

neziskové organizace. Z tohoto důvodu bylo třeba zaměřit pozornost na kvalitu těchto 

služeb, na nastavení pravidel, na vzdělávání pracovníků. Proto vznikly v roce 2002 první 

standardy. Zpracovali je odborníci, kteří měli zkušenosti z praxe. Služby se měly 

přizpůsobovat potřebám uživatelů. 
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Standardy kvality jsou zpracovány obecně, protože platí pro všechny typy sociálních 

služeb. Nestanovují přesně, jak postupovat, ale poskytují odpovědnost a příležitost 

poskytovatelům služeb, aby si vybrali svůj vlastní obsah na základě svých specifik. 

Účelem standardů je, aby se poskytovatel s uživatelem domluvil na společných 

postupech a cílech poskytované služby. Základem je dobrá a srozumitelná komunikace. 

Aby bylo cíle dosaženo, po jednání se zájemcem o službu a podpisem smlouvy o 

poskytování služby, služba začíná právě individuálním plánováním poskytování služby. 

Bez standardů kvality by to však nebylo možné, protože vše je vzájemně provázáno. 

[BICKOVÁ in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011 ] 

 

2.6 Individuální plánování sociálních služeb 

Každý člověk potřebuje individuální přístup, od toho se odvíjí plnění jeho snů, cílů, 

přání a formuje se jeho život i v případě, že se ocitne v nepříznivé životní situaci a musí 

využít sociálních služeb. V těchto případech se využívá služeb individuálního plánování. 

 

2.6.1 Lidské potřeby a jejich naplňování 

Přirozeností zdravého člověka je fakt, že své jednání a chování směřuje k uspokojování 

mnoha potřeb, které mají různou podobu. Potřeby mohou být přirozené, tedy nutné k 

přežití.  Mezi tyto potřeby patří dýchání, pití, přijímání potravy, vyměšování. Pokud 

jedinec nemá hlad, žízeň a tyto potřeby jsou dostatečným způsobem uspokojeny, tak 

se jimi nezabývá. Po těchto potřebách se lidé zaměřují na vyšší potřeby  - potřeby 

seberealizace.  

Dělení potřeb: 

 biologické potřeby 

 psychické potřeby 

  sociální potřeby 

 spirituální potřeby 

 

Potřeby jsou rozděleny takto:   

Biologické potřeby - patří sem pudy, reflexy. Tyto potřeby má každý člověk. Jsou to 

funkce a reakce organismu, které jsou automatické pro organismus. Je to potřeba jíst, 
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pít, vyprázdnit se, potřeba dýchat, spát, sexuálně žít. Tyto potřeby slouží k zachování 

tělesného zdraví, k reprodukci. 

 

Psychické potřeby - jsou důležité pro vývoj a život člověka, jejich naplnění přináší pocit 

jistoty a bezpečí. Člověk chce díky těmto potřebám překonat sám sebe, umět 

odhadnout charakter a myšlenky jiných lidí a umět je ovládat, jedinec se chce umět 

orientovat ve světě. Výchozím bodem pro psychické potřeby jsou různorodé 

psychologické a duševní přístupy k životu a celému světu. Negativní pocity z 

nenaplnění těchto potřeb jsou smutek, vztek, nejistota... Z důvodů nespokojenosti 

dochází ke změnám chování člověka. Psychické potřeby jsou ovlivňovány osobností 

člověka, věkem, pohlavím.   

 

Sociální potřeby - člověk žije v určitém společenství. Má potřebu sociálních kontaktů, 

potřebuje kolem sebe jiné lidi. Přeje si být od druhých ochraňován, chce poskytnout 

ochranu, touží pomáhat, spolupracovat. Lze říci, že tyto potřeby má člověk z důvodu 

vlastnit určité prostředky a užívat finance. 

 

Spirituální potřeby  - mohou být také nazvány potřebami duchovními. Jsou to láska, 

úcta k druhým, naděje. Lze říci, že tyto potřeby provázejí člověka celým jeho životem. 

[TAJANOVSKÁ in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011]  

   

2.6.2 Vznik a uspokojení potřeb 

Potřeba je určitý stav lidského organismu, jejím charakterem je napětí a dynamická 

síla. Vzniká, pokud člověk není v pohodě a celkové životní rovnováze, něco mu chybí. 

Např. má hlad, potřebuje o něčem získat důležité informace. Pokud člověk potřebu 

dostatečně neuspokojí, dochází k jeho deprivaci, ke strádání. Měl by proto každou svou 

potřebu včas uspokojit, reagovat na ni. Pokud to zanedbá, může dojít k narušení 

celkové psychiky. Můžou nastat potíže např. socializační - osamělost, izolace, 

dezorientace, neschopnost vlastního rozhodování. U seniorů ve vyšším věku se 

projevuje porucha uspokojování sociálních potřeb a rovnováhy s prostředím.  
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Takový člověk potřebuje být zdravý přiměřeně svému věku, mít někde svůj domov, být 

obklopen svými blízkými, kteří ho mají rádi.  

 

Důležitým úkolem v sociální práci je zjistit a znát osobní cíle klienta, pomáhat 

uspokojovat potřeby, které klient má. Potřeby je třeba umět zhodnotit a pracovat 

s nimi. Pokud nejsou uspokojeny potřeby základní, nemůže člověk uspokojovat své 

vyšší potřeby. Z toho plyne, že fyzické, psychické, sociální a spirituální potřeby jsou 

spolu propojené, nedají se od sebe oddělit. [TAJANOVSKÁ in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011] 

 

2.6.3 Maslowova hierarchie potřeb  

V roce 1943 definoval a vytvořil americký psycholog Harold Maslow hierarchii potřeb 

člověka. Tyto potřeby rozdělil do pěti úrovní podle naléhavosti.  

 

Fyziologické potřeby se řadí mezi základní, člověk musí jíst, pít, spát, dodržovat 

hygienické podmínky. Pokud nejsou tyto potřeby uspokojeny, nemohou ostatní vyšší 

potřeby jedince motivovat.  

 

Potřeba jistoty a bezpečí spočívá v tom, že se člověk snaží vyhýbat nebezpečí, něčemu 

neznámému z čeho má úzkost. Tyto potřeby jsou pociťovány převážně v dětství.  

 

Potřeba sounáležitosti má velký význam v dětství. Od toho se pak odvíjí uspokojování 

této potřeby v dospělosti. Člověk chce někam patřit, mít rodinu, chce být někým 

milován. 

 

Potřeba uznání - jedná se o projevy uznání, perspektivu profesního růstu, radost ze 

zaměstnání. Jedinec si na základě ocenění vlastní činnosti průběžně stanovuje svou 

hodnotu. Potřeba seberealizace je nejvyšší potřebou jedince, uvědomění si svého já. 

Člověk potřebuje rozvinout a uplatnit své schopnosti. Chce se srovnávat s ostatními, 

má potřebu estetické tvořivosti a prožitků jako specifického pohledu na život.  
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2.6.4 Motivace 

Motivace jsou procesy, které ovlivňují sílu, zaměření, trvání chování. Jedná se o 

psychologický proces, který vede k určité aktivizaci organismu. Směřuje jednání a lidské 

chování k dosažení určitého cíle. Lze ji také definovat jako souhru skutečností, které 

podporují člověka, aby něco konal. Motivace působí na jedince během každodenních 

činností.  

 

Potřeby, které navozují motivy, mohou být vrozené, nebo se mohou rozvinout během 

života. [TAJANOVSKÁ in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011]  

 

2.6.5 Motivy 

Bez motivů by člověk nemohl žít, lidský život by nebyl prožit plnohodnotně. „Motivy 

jsou síly, které vedou člověka k jednání. Lze je také charakterizovat jako duševní 

projevy, které aktivizují lidské chování, směrují člověka na určitý cíl. Motivy mohou být 

vědomé a nevědomé. Jsou to pohnutky určitého chování, reakcí, jednání člověka 

zaměřené na uspokojování určitých potřeb.  

 

Typologie motivů dále pracuje se zájmy, cíli, ideály a zvyky. 

 

Zvyk - tendence vykonávat za určitých okolností nějakou činnost 

 

Ideály - vzorové cíle, např. ideál životního partnera 

 

Cíle - uvědomělý směr aktivity, když chceme něčeho dosáhnout, něco vykonat. 

 

Zájmy - získaný motiv, který se projevuje kladným vztahem člověka k předmětům nebo 

činnostem, jež ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové.“                  

[TAJANOVSKÁ in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011, s. 212 ] 
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2.7 Standard č. 5 - Individuální plánování sociální služby 

V poskytování služby je individuální plánování služby klíčovým standardem, jak popisuji 

na začátku mé práce. Individuální plánování je v podstatě kontraktem mezi službou a 

uživatelem, a to v tom smyslu, že si klient sám určí jak má služba vypadat, aby mu byla 

s podporou pracovníků „ ušita na míru“. Jeho smyslem je tedy poskytování služby v co 

největším zájmu klienta a přizpůsobení se jeho požadavkům, možnostem a 

podmínkám. Standard č. 5 je rozdělen do několika kritérií. 

 

Poskytovatel sociálních služeb má mít vytvořen systém komunikace, aby si pracovníci 

týmu, kteří se podílejí na poskytování služby, předávali důležité informace o 

poskytované službě a o jednotlivých krocích, vedoucích k dosažení cílů klienta. [HAICL 

in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011 ]  

 

2.8. Výzkum a přínos individuálního plánování pro organizace 

Význam individuálního plánování pro organizaci je v samotném nastavení kvality 

sociální služby, napomáhá kvalitu udržet. Dále můžeme říci, že přínos je v účinnosti a 

efektivitě. Individuální plánování přináší do organizace pravidla ve formě směrnic, 

metodik a pracovních postupů. Slouží také jako nástroj kontroly uvnitř organizace. 

Klient se na celém procesu individuálního plánování podílí, je do tohoto procesu 

začleněn, proto může kontrolovat, jak realizace služby probíhá. Kontrolu provádějí 

zároveň pracovníci, kteří sledují, zda je služba poskytována v souladu s osobními cíli 

klientů. Velice důležitá je v organizaci týmová práce. Touto cestou si pracovníci sdělují 

důležité informace a rozdělují kompetence. Je také posilována osobní odpovědnost 

těchto pracovníků. Individuální plánování přináší organizaci odborný tým, který 

disponuje  dovednostmi a vědomostmi, které využívá  při plánování služby  a při práci s 

uživateli.  

 

Smyslem Individuálního plánování služby je vést klienty k udržení samostatnosti, 

soběstačnosti a zapojení do běžného života – to vše s podporou služby. 
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2.9 Klíčový pracovník a jeho role v individuálním plánování 

Klíčový pracovník je zaměstnanec poskytovatele, který je určen klientovi k 

individuálnímu plánování průběhu sociální služby. Dále je jeho úkolem vyhodnocování 

průběhu služby.  Klíčového pracovníka vybírá do této pozice management organizace. 

Klíčový pracovník je zaměstnanec, který má tuto činnost v náplni práce, je pro tuto 

činnost speciálně vyškolen a dále se v této činnosti vzdělává. Pro klienta je ve většině 

případů důvěrníkem a partnerem pro plánování a průběh služby. Klient se na klíčového 

pracovníka obrací v případě žádosti o pomoc, řešení různých problémů. Při výběru 

vhodného klíčového pracovníka je důležité, aby si klient a pracovník byli sympatičtí a 

byli schopni spolu komunikovat. Pokud by tomu tak nebylo, je lepší osobu klíčového 

pracovníka změnit. [VÍTOVÁ in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011] 

 

        2.9.1 Pracovní pozice, funkce klíčového pracovníka 

Klíčovými pracovníky se mohou stát pracovníci, kteří s klienty denně pracují, jsou s nimi 

v přímém kontaktu. Mohou to být pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, 

terapeuti. Klíčový pracovník má pro organizaci funkci velvyslance, zástupce pro jednání 

s uživatelem o podobě a rozsahu individuálně poskytované sociální služby. 

 

„Klíčový pracovník v rámci své činnosti: 

 

a) pomáhá uživateli při formulování potřeb a osobních cílů, formulování priorit, 

podporuje uživatele k využití vlastních lidských zdrojů pro naplnění potřeb a dosažení 

těchto cílů 

 

b) projednává s uživatelem poskytování služby, podpory a péče (inventura průběhu 

služby), ověřuje spokojenost a potřebnost dojednané podpory, domlouvá případně jiné 

řešení.“ [VÍTOVÁ in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011, s. 116] 

 

Individuální plánování mezi uživatelem a klíčovým pracovníkem probíhá formou 

dialogu. Setkávají se spolu, dojednávají rozsah poskytování sociální služby, hledají míru 

individuální podpory. Dojednávají také způsob poskytování a zapojení vlastních zdrojů 
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uživatele. Klíčový pracovník je zodpovědný za individuální plán a jeho realizaci, musí 

umět komunikovat a individuálně plánovat i s uživateli, kteří mají sníženou schopnost 

komunikace, nebo vůbec nekomunikují.  Z každého jednání přenáší do týmu informace 

a tyto informace projednává s týmem, protože realizace dosažení cíle je týmovou prací. 

 

2.9.2 Předpoklady a kompetence klíčového pracovníka 

Aby mohl pracovník vykonávat funkci klíčového pracovníka, musí mít určité dovednosti 

a znalosti. Musí se neustále vzdělávat, získávat praxi a výcvik v individuálním plánování. 

 

„Co má klíčový pracovník znát: 

 

 poslání poskytovatele 

 hranice služby 

 cíle služby 

 principy plánování služby 

 lidské potřeby 

 způsoby zjišťování potřeb a osobních cílů 

 metody, postupy a proces plánování služby 

 cílovou skupinu a její specifika 

 práva uživatelů 

 povinnosti poskytovatele 

 rozdíl mezi podporou a péčí 

 filozofie kvality sociálních služeb“ 

[VÍTOVÁ in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011, s. 117] 

 

Nutné je dodržování etického kodexu sociálních pracovníků. Některé velice citlivé 

informace získané od klienta klíčový pracovník nepřenáší do týmu, mohou zůstat pouze 

mezi uživatelem a klíčovým pracovníkem. 
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2.9.3 Role klíčového pracovníka 

Klíčový pracovník zastává u poskytovatelů sociálních služeb většinou tyto role: 

 Poradce - umí posoudit, zda poskytovaná služba dokáže uživatelům nabídnout 

podporu v dojednaném rozsahu. Přenáší do realizačního týmu klientovy 

naplánované cíle. 

 

 Pomocník při vyhledávání potřeb a osobních cílů uživatelů. Mnozí uživatelé 

nedokážou posoudit své potřeby a vyhledat své osobní cíle. Klíčový pracovník tyto 

potřeby dokáže identifikovat a zajistit tak potřebnou podporu. 

 

 Terapeut - uživatel má možnost vést s klíčovým pracovníkem individuální 

rozhovor, svěřit se s problémy, které má, což má terapeutický účinek a klientovi se 

uleví. Důležitý je partnerský přístup k uživateli, vhodné dojednání, podpora a 

realizace služby pro uživatele. Uživatel by se měl zapojit vlastní aktivitou do 

realizace svých osobních cílů, klíčový pracovník ho k tomu motivuje a podporuje 

ho. 

 

 Zprostředkovatel informací - klíčový pracovník přenáší informace mezi realizačním 

týmem a uživatelem. Uživatel se dozví informace o poskytovaných službách, 

možnostech podpory. Pro tým je pracovník velkým zdrojem informací o potřebách 

a osobních cílech uživatelů. 

 

Co říci k pozici klíčového pracovníka závěrem? Klíčový pracovník zastává více rolí 

najednou. Aby mohl fungovat  a  plnit své úkoly vyplývající z jeho role, potřebuje okruh 

lidí, se kterými je přínosná a konstruktivní spolupráce. Na prvním místě jsou to 

uživatelé služby. Velice důležitá je spolupráce s rodinnými příslušníky uživatele. 

Nezastupitelnou skupinou jsou spolupracovníci klíčového pracovníka. Tito 

spolupracovníci jsou na různých pracovních pozicích. Spolupráce je také navazována s 

dobrovolníky a externími specialisty. Základem spolupráce s tímto okruhem osob je 

dobrá a profesionální komunikace. [VÍTOVÁ in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011] 
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2.10 Techniky individuálního plánování služby s uživateli, postup jak 

individuálně plánovat  

Aby se mohl klíčový pracovník s uživatelem služby na poskytování služby a jejím 

obsahu domluvit, musí s ním vést dialog. Existují různé techniky, které lze při dialogu 

použít: 

 

 Rozhovor 

Tato technika se při plánování služby používá v případě, že uživatel komunikuje a 

dokáže hovořit o svých potřebách. Rozhovor s uživatelem vede klíčový pracovník. 

Pokud klient nekomunikuje, vytváří si klíčový pracovník pomocí různých technik či 

metodik o potřebách uživatele hypotézy. 

 

Techniky, které se dál používají: 

 Pozorování uživatele v reálné situaci 

Tato technika spočívá v tom, že pozorujeme klienta v jeho přirozeném prostředí. 

Z chování klienta a z činností, které provádí, se dá udělat představa o tom, jaké 

budou jeho potřeby. 

 Empatická fantazie 

U této techniky se klíčový pracovník vcítí do pozice a situace uživatele. 

Představuje si, co uživatel v dané chvíli vyžaduje nebo co mu naopak vadí. Z 

těchto poznatků lze vypracovat potřeby, které by klient mohl mít. Hypotézy 

pracovník projednává v týmu. 

 

 Imaginární rozhovor 

Technika, ve které vedl pracovník ve své fantazii s uživatelem služby rozhovor. 

Pracovník musí uživatele znát delší dobu. Představuje si, co by uživatel 

odpovídal, kdyby komunikoval. Z odpovědi, které si ve své fantazii vytvoří a 

zpracuje, vytvoří  pro uživatele potřeby. Vše konzultuje v týmu. 

 

 Analýza uspokojení potřeb 

Technika již nespočívá ve fantazii, imaginaci. Klíčový pracovník si z odborné 

literatury napíše seznam lidských potřeb dle psychologů.  
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Potom seznam prostuduje, zjistí, zda a jakým způsobem jsou jednotlivé potřeby 

uživatele naplněny. Pokud nejsou některé potřeby naplněny, projedná tento 

problém pracovník s týmem. 

 

 Modelový rozhovor pracovník - pracovník empatik 

Tato technika se často používá při supervizi. Jeden pracovník představuje 

uživatele, další klíčového pracovníka. Mezi oběma probíhá dialog. Pracovník 

představující uživatele zaujme obvyklou tělesnou pozici uživatele a reaguje na 

otázky klíčového pracovníka. Po ukončení dialogu pracovníci zkoumají, co 

klient potřebuje. 

 

 Rozhovor s referujícími osobami a studiem dokumentace 

Touto technikou je možné se dozvědět o potřebách uživatele. Mohou to být 

informace získané z rozhovoru s rodinou či blízkými osobami uživatele. 

Nejdříve necháme osoby hovořit volně, později klademe otázky.  

 

Zjišťování potřeb u klientů, kteří nekomunikují je zajímavá a zároveň náročná oblast v 

plánování služby. Pracovníci nemusí mít vysoké odborné znalosti. Důležitá je empatie, 

vnímání pracovníka. [ HAICL in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011]   

 

          2.10.1 Jak se individuálně plánuje   

Aby mohl klíčový pracovník začít s uživatelem individuálně plánovat, musí vědět, 

jakým způsobem se to provádí. Individuální plán je písemně zpracován klíčovým 

pracovníkem, který je uživateli služby přidělen.  Výsledný plán je výsledkem jejich 

spolupráce. Každá organizace má odlišnou formu zpracování individuálního plánování.  

 

Body individuálního plánování: 

 

 Sběr dat 

 Mapování 

 Přání 

 Potřeby 
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 Zdroje vnitřní, vnější 

 Rizika 

 Osobní cíle uživatele 

 Hodnocení míry dosažení osobního cíle uživatele 

 

Sběr dat 

Aby mohl klíčový pracovník s uživatelem začít pracovat, musí znát informace o osobě 

uživatele. Mezi tyto informace patří rodinná a osobní anamnéza, zápisy, vztahy, důležité 

životní události uživatele, odkud uživatel přichází. Informace klíčový pracovník získává 

od sociálních pracovníků, od rodinných příslušníků, z denního kontaktu s uživatelem.  

 

Mapování 

Takto se získávají vypozorované informace získané od rodinných příslušníků uživatele. 

Dále lze tyto informace o uživateli získat od kolegů, kteří je předají klíčovému 

pracovníkovi. Tyto informace se týkají toho, co uživatel rád dělá, co ho těší, o čem rád 

mluví. Mapování slouží pro vyhodnocení přání, zdrojů potřeb uživatele. Nutno dodat, že 

mapování je velice důležité u verbálně nekomunikujících a imobilních klientů. 

 

Přání 

Přáním se nazývá uživatelovo verbální sdělení. Do individuálního plánu se má přání 

uvést tak, jak bylo vysloveno v 1. osobě. Je důležité, aby klíčový pracovník uměl 

rozlišit co je přání a potřeba uživatele. 

 

Potřeby vyslovené i nevyslovené 

Když má uživatel přání a vysloví ho, klíčový pracovník má za přáním hledat potřebu 

uživatele. Pracovník by se měl zaměřit na všechny potřeby - biologické, psychologické 

sociální i speciální. 

 

Zdroje 

Každá osobnost má v sobě své vlastní vnitřní zdroje, ze kterých by měl v životě čerpat. 
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,,Rozlišujeme zdroje: 

 Vnitřní (čím uživatel disponuje). Jsou to vnitřní motivy - např. vztah k 

příbuznému, vztah k přírodě. 

 

 Vnější - tyto zdroje vychází z okolí uživatele. Může to být příbuzný, příroda, 

hudba. Pokud vnější zdroje odpovídají vnitřním zdrojům, může být uživatel 

snadněji motivován, jeho potřeby jsou uspokojovány a cíle snadněji 

pojmenovány.“ [MERHAUTOVÁ in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011, s. 140]  

 

 Rizika 

Uživatelé sociálních služeb mohou mít různé druhy hendikepů. To však 

uživatele nesmí omezovat v uspokojování jejich potřeb. V  životě se každý 

člověk setkává s určitými riziky, spojenými s každodenním životem. Záleží však 

na tom, zda jsou přiměřená, tzn., že nevyžadují nějaká zvláštní preventivní 

opatření, nebo rizika zvýšená, vyžadující jistou prevenci nebo krizový plán. 

Klíčový pracovník musí umět u uživatelů služby rizika definovat a rozpoznat 

jejich aktuální míru. To v praxi znamená vypracování preventivních opatření, 

nebo krizového plánu, v závislosti na výšce rizika. Tato opatření jsou  

navrhována klíčovým pracovníkem a schvaluje je  manažer a vedení organizace. 

 

Osobní cíle uživatele 

Aktuální cíle uživatele jsou výsledkem mapování jeho přání, jsou definovány zdroje a 

rizika. Cíl je realizován činnostmi a aktivitami. Musí být pro uživatele přiměřený, 

reálný a dosažitelný a měřitelný. Musí se stanovit, kdo se bude na určitých konkrétních 

krocích podílet a jak. Je důležité vycházet z týmové spolupráce a předávání informací. 

Všechny osoby, které se na naplnění cílů podílejí, koordinuje klíčový pracovník. 

V individuálním plánování se nehodnotí cíle, ale jednotlivé body individuálního 

plánování. Hodnotí – li se míra naplňování osobního cíle uživatele, uživatel a klíčový 

pracovník se zaměří také na správnost určení a naplňování potřeb. Zamýšlí se nad tím, 

zda byl cíl správně definován, jak byl realizován a s jakým úspěchem. 

[MERHAUTOVÁ in KOLEKTIV AUTORŮ, 2011]  
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Individuální plánování má význam z pohledu ošetřovatelského, výchovného a 

terapeutického. Je to plánování zaměřené na člověka. Jeho smyslem a cílem je  podpora 

silných stránek a možností člověka. Individuální plánování přináší uživatelům pomoc a 

podporu po stránce fyzické a hlavně psychické, tedy duševní. Uživatelé mají možnost se 

plně aktivně zapojovat do života a být součástí běžného světa.  
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    3 Praktická část 

Praktická část mé práce je zaměřena na individuální plánování služby v Domově 

Barbora v Kutné Hoře. Zařízení jsem si zvolila záměrně. V tomto zařízení pracuji a 

chtěla jsem zjistit, co zde individuální plánování služby seniorům přináší ve spolupráci 

s klíčovým pracovníkem a v rovině rozhodování sami o sobě. Dále mě zajímalo, jak 

senioři své klíčové pracovníky přijímají, zda k nim mají důvěru.  

 

V této kapitole stručně popisuji zařízení Domov Barbora, ve kterém budu výzkum 

provádět, transformační tabulku, ve které uvádím hlavní cíl a dílčí cíle, transformaci 

dílčích cílů do tazatelských otázek, výzkumnou metodu, výzkumné techniky, strategie 

pro výběr výzkumného souboru, rizika výzkumu.    

 

3.1 Charakteristika zařízení a popis domova pro seniory  

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb, existuje jako samostatná 

příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 1994. Zřizovatelem je od 1. 1. 

2003 Středočeský kraj. Organizace se zaměřuje na dvě cílové skupiny klientů. První 

cílovou skupinou klientů jsou senioři, s kapacitou 58 lůžek. 

 

Druhou skupinu klientů tvoří osoby se zdravotním postižením s kapacitou 43 lůžek a 

chráněné bydlení se 13 lůžky. Služba chráněného bydlení byla zřízena v roce 2010. 

Služby jsou poskytovány celoročně. 

 

3.1.1 Domov pro seniory 

Domov poskytuje klientům stravování, ubytování a úkony péče ve dvou budovách. Jsou 

zde jedno, dvou a třílůžkové pokoje. Každý pokoj je vybaven sociálním zařízením, 

polohovacím lůžkem, nočním stolkem, křesílky, stolem se židlemi, rozhlasovým a CD 

přehrávačem a  televizorem. Na každém pokoji je zaveden telefon a signalizační zvonek 

pro přivolání personálu. 

 

Aby se mohli klienti setkávat, mají k dispozici společenskou místnost, která je často 

využívána.  
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Senioři mohou svůj volný čas využít podle svých zájmů, přání a možností. Ve všedních 

dnech mají možnost účastnit se individuální a skupinové aktivizace. Klientům jsou 

nabízeny tyto aktivity: cvičení paměti (např. luštění křížovek, řešení kvízů), čtení knih 

na pokračování, videoprojekce, zpěv a poslech hudby, společenské stolní hry (karty, 

šachy, dáma, člověče nezlob se), procvičování jemné motoriky, dechová cvičení, vaření, 

ruční práce s vystavováním výrobků, procházky do centra Kutné Hory a okolí, výlety do 

vzdálenějších lokalit (návštěva rodiště klientů, výstavy v zahradnictví), divadelní a 

hudební představení ( děti ze základních a mateřských škol, profesionální představení, 

taneční zábavy), besedy o kultuře a literatuře, posezení u kávy či čaje a dobrého 

zákusku ( tzv. kavárničky) s hudbou, setkávání při opékání špekáčků v zahradě domova 

a další aktivity. 

 

Mimo uvedených činností, které připravují pedagogové volného času se sociálními 

pracovnicemi a pracovníky přímé péče, senioři rádi využívají možnosti fyzioterapie. 

Fyzioterapii pro ně zajišťují fyzioterapeuti na svém pracovišti nebo přímo v pokojích 

klientů. Klienti mohou přes léto využívat bazén a bezbariérovou terasu. Obyvatelé 

domova také mají možnost navštěvovat bohoslužby v domácí ekumenické kapli, která 

slouží věřícím různých vyznání. [VÝROČNÍ ZPRÁVA, 2011] 

 

3.2 Cíle výzkumu 

Hlavní cíl Zmapovat, jak vnímají senioři individuální plánování 
služby, co konkrétně jim individuální plánování služby přináší, a to v 
rovině spolupráce s klíčovými pracovníky a v rovině rozhodování sami 
o sobě. 

Dílčí cíl č. 1 Zjistit, jak senioři přijímají klíčové pracovníky, zda v nich vidí své 
důvěrníky. 

Dílčí cíl č. 2 Zjistit, zda se senioři chtějí sami rozhodovat o průběhu služby. 
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3.2.1 Transformace dílčích cílů do tazatelských otázek 

Přehled tazatelských otázek, které se vztahují k dílčím cílům 

Dílčí cíl 1 Zjistit, jak senioři přijímají klíčové pracovníky, zda v nich vidí své 

důvěrníky. 

 Otázka č. 1 Co oceňujete na svém klíčovém pracovníkovi? 

Otázka č. 2 Co všechno jste ochoten ( ochotna ) říci svému klíčovému 

pracovníkovi? 

Otázka č. 3 Jakým způsobem se vám klíčový pracovník snaží vyhovět 

ve vašich cílech? 

Otázka č. 4 Jak se cítíte, když za vámi klíčový pracovník přichází za 

účelem rozhovoru? 

Otázka č. 5  Víte, jaké má klíčový pracovník úkoly? Pokud ano, jaké to 

jsou? 

Otázka č. 6 Vyhovuje vám, jak s vámi klíčový pracovník hovoří a 

pracuje?  

Dílčí cíl 2 Zjistit, zda se senioři chtějí sami rozhodovat o průběhu služby. 

 Otázka č. 7 Víte, že si sami můžete rozhodovat o průběhu sociální 

služby?  

Otázka č. 8 Co vám nejvíce vyhovuje v tom, že si sám můžete 

poskytování služby s klíčovým pracovníkem naplánovat? 

Otázka č. 9 Jak dlouho a jak často byste chtěl, aby probíhal rozhovor 

s klíčovým pracovníkem? 

Otázka č. 

10 

Rozhodujete se o průběhu služby sami, nebo vítáte 

pomoc klíčového pracovníka? 

Otázka č. 

11 

Jakým způsobem si plníte vaše přání a cíle? 

Otázka č. 

12 

Co vám přináší v osobním životě, že si můžete o průběhu 

služby rozhodovat sami? 
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3.3 Výzkumná metoda 

Z důvodu cíle, který jsem si zvolila, použiji výzkumnou metodu kvalitativní. Jako cílovou 

skupinu klientů, se kterou budu pracovat, seniory. Senioři si rádi povídají, vypravují své 

příběhy ze života. Právě v jejich vyprávění se dají najít odpovědi na otázky, které by 

mohly být pro můj výzkum přínosné, a pomohou mi lépe seniorům porozumět. 

 

V rozhovoru jsem použila jak uzavřené, tak otevřené otázky. Na otevřené otázky se 

seniorům lépe odpovídá. Svou odpovědí dovedou vyjádřit své pocity, myšlenky, 

prožitky a svá přání, což je smysl individuálního plánování služby. Otevřené otázky jsou 

pro ně srozumitelnější a mohou v odpovědi lépe vyjádřit svůj názor a postoj. 

„Záměrem výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za pomoci celé řady 

postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí 

sociální realitu.“  [ ŠVAŘÍČEK, 2007, s. 17 ] 

 

Kvalitativní výzkum se využívá v mnoha nejrůznějších oborech – sociologii, 

zdravotnictví, psychologii, pedagogice… Popisuje individuální nebo sociální problém a 

vytváří obraz o problému, který je zkoumán a o jeho vysvětlení. 

Kvalitativní výzkumnou metodou se vyhledávají a analyzují všechny informace, které 

pomáhají vyjasnit výzkumné otázky. Ten, kdo výzkum provádí, pracuje přímo v terénu, 

seznamuje se s novými lidmi. Analýza dat a sběr dat v kvalitativním výzkumu probíhají 

v delším časovém úseku. [ HENDL, 2005] 

 

Za kvalitativní výzkumné metody bývají považovány výzkumy, jejichž výsledky nejsou 

dosaženy pomocí statistiky a kvantifikace. Výzkumník si vybere problém, téma a 

stanoví si základní otázky. Hledá na tyto otázky odpověď, provádí analýzu informací.  

Mezi výhody kvalitativního výzkumu patří zkoumání problému v přirozeném prostředí, 

umožňuje navrhování teorie, sledování procesů. 

 

Mezi nevýhody například patří, že sběr dat a analýzy jsou časově náročné, získané 

znalosti nemusí být přínosné pro jiné prostředí a výsledky mohou být ovlivněny 

osobními preferencemi výzkumníka. [ HENDL, 2005 ] 
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Základními technikami pro získávání dat jsou pozorování, dotazování, rozhovor, sběr 

dokumentů.  

 

3.3.1 Výzkumné techniky 

Ve výzkumné části své práce jsem použila výzkumnou techniku individuálního 

osobního rozhovoru podle návodu. 

 

Individuální osobní rozhovor – „při osobním dotazování jde o interakci mezi tazatelem 

a dotazovaným, ve kterém se tazatel snaží získat od dotazovaného informace, které 

pomohou odhalit to, co je v mysli dotazovaného jako vzpomínka, zkušenost, znalost, 

očekávání a hodnocení prožitků, které tyto skutečnosti doprovázejí.“  [SURYNEK, 2001, 

s. 82] 

 

Rozhovor podle návodu – rozhovor vychází z předem připravených otázek, které jsou 

tazateli při rozhovoru pokládány. „ Návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo 

témat, jež je nutné v rámci interview probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně 

dostane na všechna pro tazatele zajímavá témata. Je na tazateli, jakým způsobem a 

v jakém pořadí získá informace, které osvětlí daný problém. Zůstává mu i volnost 

přizpůsobovat formulaci otázek podle situace. Rozhovor s návodem dává tazateli 

možnost co nejvýhodněji využít čas k interview. Pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale 

dovoluje dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti“. [ HENDL, 

2005, s. 174] 

 

3.3.2 Strategie pro výběr výzkumného souboru 

Mé pracovní zařazení v Domově Barbora Kutná Hora je pracovník v sociálních službách 

v přímé péči. Kolegyně vedly a vedou často diskusi o tom, jestli má pro seniory 

individuální plánování služby vůbec nějaký přínos a zda mají senioři zájem 

spolupracovat při individuálním plánování. Zda jen neplní přání pracovníků, kteří to 

mají v náplni své práce a povinnost individuálního plánování služby vychází ze zákona o 

sociálních službách. Dalším velice častým bodem diskuse je, zda si klient vytvoří ke 

svému klíčovému pracovníkovi nějaký vztah a dokáže se mu svěřit se svými problémy a 
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starostmi. Chce senior své problémy řešit právě přes osobu svého klíčového 

pracovníka? Většinou z těchto diskusí vyplyne stejný závěr. Dle mých kolegyň – 

pracovnic v přímé péči - individuální plánování služby klientovi mnoho nepřináší. Spíše 

si s  klíčovým pracovníkem jen povídají, ale nesnaží se pro svůj cíl nic udělat. A pokud 

ano, tak pouze minimum činností, byť by zdroje na straně klienta byly.  

Cílem výzkumného šetření, a tedy i cílem celé práce  je tedy zjistit, jak vnímají senioři 

individuální plánování služby, co konkrétně jim přináší, a to v rovině spolupráce 

s klíčovými pracovníky a v rovině rozhodování sami o sobě, jak přijímají klíčové 

pracovníky. 

 

Rozhovor vedu se 6 informanty. Výzkum provádím na zakázku Domova Barbora Kutná 

Hora. Je zde 58 seniorů. 10 % seniorů, tedy 6 informantů, je dostačující počet pro 

přehled výzkumu. Informanty jsem rozdělila podle závislosti na péči do 3 skupin. 

Z každé skupiny jsem vedla rozhovor se dvěma informanty. 

 

Výzkum provádím poprvé a věřím, že mi přinese mnoho nových poznatků a zkušeností 

pro práci v sociálních službách. Jako výzkumný soubor jsem si zvolila seniory Domova 

Barbora Kutná Hora, protože s nimi pracuji a z mého týmu spolupracovníků vzešel 

podnět, co individuální plánování seniorům přináší, co si myslí a jaký mají názor. 

 

Organizaci může můj výzkum posloužit ke standardu č. 15, ale také nám může potvrdit, 

jak Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb, plní svůj veřejný 

závazek, který deklaruje. 

 

3.3.3 Sběr a zaznamenávání údajů 

Údaje od informantů jsou získávány na základě kvalitativních individuálních rozhovorů. 

Rozhovory jsem prováděla po předchozím souhlasu informantů na jejich pokoji.  

Považovala jsem za důležité, aby informanti otázkám rozuměli. Velice důležité bylo si 

získat důvěru informantů. Vysvětlila jsem důvody mé práce, měli jsme na rozhovor 

zajištěné soukromí a dostatek času. Záznamy rozhovorů - přímé citace - jsem si ručně 

zaznamenávala do archu s připravenými otázkami za přítomnosti informanta, na tomto 
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postupu jsme se předem dohodli. Informanti mohli vyjadřovat i své emoce, povídat si o 

tématech, která zdánlivě s rozhovorem nesouvisela. Délka rozhovoru byla v průměru 

40 minut. Výzkum jsem prováděla v lednu a únoru 2013. 

 

3.3.4 Rizika výzkumu 

Jako velké riziko výzkumu si uvědomuji, že senioři se mnou nebudou chtít pracovat na 

výzkumu. Všichni byli v úvodu mého šetření informováni, k čemu bude můj výzkum 

sloužit a z jakého důvodu ho provádím. Měli časovou rezervu promyslet si, zda budou 

chtít spolupracovat. 

 

Tato skupina klientů je velmi složitá, tazatelské otázky, které jim budu klást, mohou být 

srozumitelné pro mě, ale oni je chápat nemusí, protože oslovení senioři mohou být 

postiženi různými stupni demence. V tomto případě je zde nutnost empatického 

přístupu  a nutnost vnímání nonverbálního projevu dotazovaného seniora. 

 

3.4 Analýza a interpretace zjištěných dat 

Cílem výzkumného šetření, a tedy i cílem celé práce, je tedy zjistit, jak vnímají senioři 

individuální plánování služby, co konkrétně jim přináší, a to v rovině spolupráce 

s klíčovými pracovníky a v rovině rozhodování sami o sobě, jak přijímají klíčové 

pracovníky. 

 

Hlavní cíl výzkumu jsem rozdělila do dvou dílčích cílů dále (DC 1, DC 2) a 12  

tazatelských otázek (dále jen TO 1 -12). Rozhovory jsem vedla celkem s 6 informanty. 

Informanty jsem si rozdělila  podle závislosti na péči do 3 skupin a z každé skupiny jsem  

vedla rozhovor se dvěma informanty. Ve své interpretaci cituji pro názornost pouze 

některé informanty. 

 

Informanty jsem označila písmeny A, B, C, D, E, F. 
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Struktura výzkumného souboru: 

Stupeň II - středně těžká závislost Informanti  A, B 

Stupeň III - těžká závislost Informanti  C, D 

Stupeň IV - úplná závislost Informanti  E, F 

 

3.4.1 DC 1: Zjistit, jak senioři přijímají klíčové pracovníky, zda v nich vidí  

       své důvěrníky. 

 

TO 1: Co oceňujete na svém klíčovém pracovníkovi? 

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, jak senioři vnímají osobu svého klíčového 

pracovníka. Zda ho vidí z pozitivní, nebo spíše negativní stránky. Převážná část 

informantů vnímá osobu klíčového pracovníka pozitivně. Jejich hodnocení lze rozdělit 

do dvou kategorií: 

 Ocenění povahových vlastností klíčového pracovníka – senioři oceňují přístup 

klíčových pracovníků k jejich osobě prostřednictvím právě povahových 

vlastností  těchto pracovníků. Cituji informanty B a E: 

B: ,, Je vstřícný, příjemný, vždy září jako sluníčko.“ 

E: ,, Veselý, pohodový – nikdy není špatně naladěn, nezkazí žádnou srandu.“ 

 Ochota klíčového pracovníka řešit pohotově problém nebo přání seniora – 

pokud nastane nečekaná situace a klient potřebuje vyřešit nějakou záležitost, 

svěří se klíčovému pracovníkovi a ten se snaží seniorovi co nejrychleji pomoct. 

Cituji informanty A a F: 

A: ,, Je příjemný, kdykoliv něco potřebuju, hned mi to pomáhá zařídit. Je to moje pravá 

ruka.“ 

F: ,, Přesnost a dochvilnost, pravdomluvnost, co slíbí, to splní. To je pro mě směrodatné. 

O co ho požádám, to vyřeší.“ 
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TO 2: Co všechno jste ochoten (ochotna) říci svému klíčovému pracovníkovi?  

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, zda jsou senioři ochotni svěřit se např. se svým 

problémem. Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že všichni senioři jsou ochotni se 

svému klíčovému pracovníkovi svěřit hlavně se svými problémy a starostmi. Lze to 

rozdělit do dvou kategorií: 

 Senioři, kteří nemají svou rodinu ani nikoho blízkého – senioři přicházejí do 

pobytových zařízení z důvodu osamocení, neschopnosti postarat se sami o 

sebe. Nemají svou rodinu a ani osobu, na kterou by se mohli v případě nouze 

obrátit. Cituji informanty A a C: 

A: ,, Řeknu mu všechno, nikoho jiného vlastně nemám.“ 

 

C: ,, Řeknu mu všechno, protože nemám svou rodinu a nemám to komu říct, co mě 

trápí, tak to je.“ 

 Senioři s pocitem, že by svými problémy rodinu obtěžovali –  senioři mají 

představu, že jejich blízcí mají své starosti a senior by je zatěžoval, kdyby se jim 

svěřil.  Cituji informanta E: 

E: ,, Řeknu mu všechno, mluví se s ním lépe než s mojí rodinou, mladí mají své starosti, 

nechci je obtěžovat“. 

 

TO 3: Jakým  způsobem se vám klíčový pracovník snaží vyhovět ve vašich cílech? 

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, jak senioři vnímají pomoc klíčového pracovníka při 

plnění jejich přání a cílů. Většina informantů odpověděla, že klíčový pracovník klientům 

vždy pomůže při plnění přání. Způsoby lze shrnout do jedné kategorie: 

 Rada klíčového pracovníka – poskytne radu, jak mají při plnění svých přání 

postupovat. Pokud senioři  nejsou schopni si určité věci nebo úkony zařídit 

z důvodu špatného zdravotního stavu nebo vysokého věku sami, klíčový 

pracovník to zařídí sám, nebo s pomocí kompetentních osob. Cituji informanty 

E a A: 

E: ,,Když si něco přeju, řeknu mu o tom a snažíme se to nějak vyřešit. To víte, jsem už 

hodně stará a sama bych si přání, která mám, nedokázala sama splnit.“ 
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A: ,, Poprosím ho, když mám nějaké přání, nebo nastane problém a on mi ho pohotově 

pomůže vyřešit. Když to nejde hned, řešíme to postupně.“ 

 

TO 4: Jak se cítíte, když za vámi klíčový pracovník přichází za účelem rozhovoru? 

Tímto dotazem jsem chtěla zjistit, jaké pocity prožívají senioři, když za nimi má klíčový 

pracovník přijít za účelem rozhovoru. Převážná část oslovených informantů se na 

klíčového pracovníka těší. Jeden informant odpověděl, že někdy ho rozhovor 

s klíčovým pracovníkem unavuje, protože se jeho zdravotní stav občas zhorší. 

Odpovědi informantů jsem zařadila do dvou kategorií: 

 Senioři se na rozhovor s klíčovým pracovníkem těší – klíčový pracovník přichází 

za seniorem v pravidelných časových intervalech, aby si s ním pohovořil o  

individuálním plánování služby. Senioři se na svého klíčového pracovníka těší, 

protože mu během tohoto rozhovoru sdělí své problémy.  Ale nejen problémy, 

ale i své radosti, co je u nich nového. Senioři, kteří rodinu ztratili a nemají 

nikoho blízkého, berou klíčového pracovníka jako člena rodiny. Cituji 

informanty A a F: 

A: ,, Velice se na něho těšíme od rána, velice hezky se s ním povídá.“ 

F: ,, Řeknu to jedním slovem – těším se.“ 

 Senioři vnímají příchod klíčového pracovníka neutrálně – někteří senioři 

nemají potřebu se někomu svěřovat, s někým komunikovat. Je jim jedno, jestli 

za nimi klíčový pracovník přijde. Pokud ano, začnou si s ním povídat. Při 

zhoršení svého zdravotního stavu vnímá senior rozhovor s  klíčovým 

pracovníkem spíše negativně. Je to pro něho únavné. Cituji informanty B a D: 

B: ,, Nevím, ale jsem ráda, že si se mnou povídá.“ 

D:,, Někdy se těším, někdy ne, podle mého zdravotního stavu. Někdy mě to unavuje.“ 

 

TO 5: „Víte jaké má klíčový pracovník úkoly? Pokud ano, jaké to jsou? 

Tímto dotazem jsem chtěla zjistit, zda senioři mají představu o tom, co všechno má 

klíčový pracovník za úkol, jak se má se seniorem pracovat. Většina seniorů věděla a 

odpověděla, co má klíčový pracovník za úkoly. Dva senioři nevěděli, co mají odpovědět. 

Odpovědi informantů jsem rozdělila do dvou kategorií: 
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 Zájem informantů o práci klíčového pracovníka  - senioři jsou od počátku 

svého pobytu v domově seniorů informováni, jak s nimi má klíčový pracovník 

pracovat a věnovat se jim. Mají o spolupráci zájem. Pro názornost cituji 

informanta A:  

A: ,,Ano, myslím, že vím. Měl by si se mnou povídat, zajímat se,  co bych chtěl, co si 

přeji. Prostě starost o mou osobu.“ 

 Senioři nevědí jaké má klíčový pracovník úkoly – senioři nepřemýšlejí nad tím, 

co by měl mít klíčový pracovník za úkol. Nepřipadá jim to důležité. Cituji 

informanta B: 

B: ,, Ne, nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. Není to pro mě důležité.“ 

 

TO 6: Vyhovuje vám, jak s vámi klíčový pracovník hovoří a pracuje?  

Většina informantů odpověděla, že jim vyhovuje jak s nimi klíčový pracovník hovoří a 

pracuje. Změnu si nepřejí. Jeden informant odpověděl, že na to nemá žádný názor.  

Odpovědi seniorů lze zahrnout do jedné kategorie: 

 Spokojenost seniorů s prací klíčových pracovníků – senioři nechtějí nic měnit 

na spolupráci a vztazích se svými klíčovými pracovníky. Vše jim plně vyhovuje. 

Jedinou změnu, kterou by uvítali je, aby na ně měl klíčový pracovník více času. 

Cituji informanty A a E: 

A: ,,Mě rozhovor i spolupráce s klíčovým zaměstnancem zcela vyhovuje, změnu   

rozhodně žádnou nechci.“ 

E: ,,Vyhovuje mi to, ale je škoda, že na nás náš klíčový pracovník nemá mnohem více 

času.“ 

3.4.2 Dílčí závěr  1: 

Zjistit, jak senioři přijímají klíčové pracovníky, zda v nich vidí své důvěrníky. 

 

Z TO 1 – 6, které se vztahují k DC1, jsem zjistila, že všichni informanti jsou se svými 

klíčovými pracovníky až na některé maličkosti spokojeni. Klíčovému pracovníkovi jsou 

ochotni říci vše, ať věci radostné, které se v jejich životě stanou, tak se dokážou svěřit i 

se svými problémy. To, že se dokážou a jsou ochotni se svými problémy svěřit, je pro 
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práci s klientem velice důležité, vše se může začít hned řešit a senior nemá pocit, že je 

na vše sám. Z odpovědí je zřejmé, že senioři vnímají klíčového pracovníka velice 

pozitivně, těší se na jeho příchod, oceňují jeho osobu, přístup jak s nimi hovoří a 

pracuje. Někteří senioři ho berou jako člena své rodiny, nebo klíčovému pracovníkovi 

řeknou informace, které by své rodině nesdělili. Dílčího cíle č. 1 bylo dosaženo. 

 

3.5. DC 2: Zjistit, zda se senioři chtějí sami rozhodovat o průběhu 

                   služby 

 

TO 7: Víte, že si sami můžete rozhodovat o průběhu sociální služby? 

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, zda senioři chápou, že si mohou průběh sociální 

služby sami řídit a rozhodovat se. Většina seniorů odpověděla, že to ví. Jeden 

informant odpověděl, že neví.Odpovědi lze shrnout do jedné kategorie: 

 Senioři jsou si vědomi toho, že si mohou o průběhu sociální služby rozhodnout 

– senioři si pamatují, že na tento fakt byli upozorněni při nástupu do Domova 

Barbora. Cituji informanty A a E: 

A: ,, Ano vím to. Byl jsem s tím seznámen hned po mém příchodu do Domova Barbora.“ 

E: ,, Ano vím to a je to dobře.“ 

 

TO 8: Co vám nejvíce vyhovuje v tom, že si sám můžete  poskytování  služby 

s klíčovým pracovníkem naplánovat? 

Otázkou jsem se pokoušela zjistit, jaké výhody přináší pro seniory, že si mohou 

plánovat službu s klíčovým pracovníkem. Odpovědi informantů lze shrnout do jediné 

kategorie: 

 Senioři jsou rádi, že si nemusí poskytování služby plánovat sami – senioři se 

neradi rozhodují  ve většině věcí. Je to dáno věkem, zdravotním stavem, chtějí 

mít raději svůj klid a pohodu. Z tohoto důvodu jsou velice rádi, když jim při 

plánování služby klíčový pracovník pomůže. Dává jim to pocit, že se můžou na 

někoho spolehnout, klíčový pracovník jim řekne svůj názor a poskytne radu. 

Cituji informanty A a E:  
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A:  ,, Můj klíčový pracovník má spoustu nápadů, které můžeme při poskytování služby 

využít.“ 

E: ,,Vyhovuje mi to, že mi se vším pomůže, poradí, sama bych to nedokázala.“ 

 

TO 9: Jak dlouho a jak často byste chtěl, aby probíhal rozhovor s klíčovým 

pracovníkem? 

Otázkou jsem se snažila zjistit, jaký časový rozsah si senioři představují při rozhovoru 

s klíčovým pracovníkem. Odpovědí seniorů byly o představě toho, jak dlouho by měl 

rozhovor trvat, různé. Jeden ze seniorů odpověděl, že neví. Rozhovory s klíčovým 

pracovníkem ho unavují. Odpovědi jsem rozdělila do dvou kategorií: 

 Senioři by si přáli se svým klíčovým pracovníkem co nejdéle – je to pro ně 

změna, den jim potom lépe utíká, mají se komu svěřit. Pro názornost cituji 

informanta A: 

A: ,, Myslím, že alespoň 60 minut dvakrát do týdne. I to mi připadá málo. Rád si 

povídám.“ 

 Senioři si chtějí povídat jen krátkou dobu – někdo se nerad svěřuje, nechce 

hovořit o nepodstatných věcech. Rozhovor vedou rádi, ale pouze krátkou dobu. 

Cituji informanta F: 

F: ,, Stačí mi jen 10 minut dle potřeby, mluvíme o podstatných věcech. Déle to nemá 

smysl.“ 

 

TO 10: Rozhodujete se o průběhu služby sami, nebo vítáte pomoc klíčového 

pracovníka? 

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, jestli senioři mají zájem rozhodovat se o průběhu 

služby sami, nebo uvítají pomoc jiné osoby. Z odpovědí většiny informantů vyplynulo, 

že rádi uvítají pomoc jiné osoby. Jeden informant odpověděl, že bez klíčového 

pracovníka by se o plánování služby nerozhodoval vůbec. Odpovědi lze shrnout do 

jediné kategorie: 

 Senioři vítají pomoc klíčového pracovníka – senioři rozhodují o průběhu 

plánování služby sami, ale vítají velice rádi pomoc svého klíčového pracovníka. 

Cituji informanty C a E: 



45 

 

C: ,,Já vítám pomoc klíčového pracovníka.“ 

E: ,, Rozhoduji se sama, ale pomoc klíčového pracovníka je pro mou osobu nezbytná 

z důvodu mé nemoci a mého vysokého věku.“ 

 

TO 11: Jakým způsobem si plníte vaše přání a cíle? 

Z této otázky jsem se chtěla dozvědět, jaké postupy využívají senioři, aby si mohli splnit 

svá přání. Většina seniorů plní ráda své cíle společně s osobami, které jsou jim blízké a 

mají k nim důvěru. Svěří se a stanoví si postup, kdo co pro daný cíl udělá.  Jeden ze 

seniorů odpověděl, že svá přání a cíle řekne komukoliv z personálu a oni mu je 

pomáhají řešit. Odpovědi většiny klientů lze shrnout do jediné kategorie:  

 Senioři svá přání a cíle svěří své rodině a klíčovému pracovníkovi a spolu je 

pak plní – senioři plní svá přání a cíle s osobou, ke které mají důvěru. Může to 

být člen rodiny nebo právě klíčový pracovník, kterého dobře znají a nemají před 

ním různé zábrany. Svěří se mu a s jeho pomocí se jim daří přání plnit. Cituji 

informanty A a B: 

A: ,, Řeknu to klíčovému pracovníkovi, tedy co potřebuji, nebo co bych chtěl a on mi to 

pomůže vyřešit a splnit. Tento způsob mi vyhovuje.“ 

B: ,,Když si něco přeju, řeknu to své rodině, nebo klíčovému pracovníkovi a on mi to 

splní, nebo zařídí, já už na to nemám dost sil.“ 

 

TO 12: Co vám přináší v osobním životě , že si můžete o průběhu služby rozhodovat 

sami? 

Dva ze seniorů odpověděli, že jim to nepřináší nic. Odpovědi všech ostatních seniorů 

lze shrnout do jediné kategorie: 

 Uspokojení seniorů po psychické stránce - mají pocit částečné soběstačnosti 

právě proto, že si o své osobě mohou sami rozhodovat. Cituji informanty Ca A: 

C: ,,Co mi to přináší? Pokud o sobě mohu rozhodnout sám, vím, že jsem zdráv. Horší až 

za mě bude průběh služby plánovat někdo jiný, to už na tom budu hodně 

špatně.“ 

A: ,, Jsem rád, že si o tom můžu rozhodovat sám. Pocit, že by za mě měl rozhodovat 

někdo jiný, je nepříjemný.“ 
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3.5.1 Dílčí závěr 2: 

DC: 2 Zjistit, zda se senioři chtějí sami rozhodovat o průběhu služby. 

 

Z odpovědí informantů na TO 7 – 12, které se vztahovaly k DC 2  jsem zjistila, že většina 

informantů chce sama rozhodovat o průběhu sociální služby. Přináší jim to pocit určité 

soběstačnosti a psychické pohody, že jsou schopni o sobě rozhodovat samostatně. Jsou 

si vědomi vzhledem ke svému vysokému věku, že se jejich zdravotní stav může kdykoliv 

zhoršit jak po stránce psychické tak fyzické a oni o sobě nebudou schopní sami 

rozhodnout. Dílčího cíle 2 bylo dosaženo. 
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4  Diskuse 

Hlavní cíl své absolventské práce jsem si rozdělila do dvou dílčích cílů. Na základě dvou 

dílčích cílů zformuluji závěr výzkumu, to znamená odpověď na hlavní výzkumný cíl – 

tedy zmapovat, jak vnímají senioři individuální plánování služeb, co konkrétně jim 

individuální plánování přináší, a to v rovině spolupráce s klíčovými pracovníky a 

v rovině rozhodování o sobě sama. U těchto všech dílčích cílů mého výzkumného 

šetření jsem použila kvalitativní výzkumnou strategii – výzkumnou techniku rozhovoru 

podle návodu. Prostřednictvím této techniky jsem dospěla ke zjištění, že většina 

informantů vnímá individuální plánování služby pozitivně, o tuto službu mají zájem, 

pomáhá jim v běžném životě, který v Domově Barbora prožívají. V individuálním 

plánování služby mohou projevit svá přání a hlavně své cíle, které ještě ve svém životě 

mají a chtějí si je alespoň částečně splnit. Všichni informanti přijímají svého klíčového 

pracovníka s dobrými pocity, neříkají mu pouze svá přání, ale svěřují se mu nejen se 

svými radostmi v osobním životě, ale i svými problémy, které je trápí. A to považuji za 

velice důležité. Mnozí nemají nikoho blízkého, tak berou klíčového pracovníka jako 

nejbližší osobu. Těší se, až přijde klíčový pracovník do práce, až si s nimi přijde 

popovídat. Jediné, co vnímají informanti negativně, je jejich pocit, že na ně nemají 

klíčoví pracovníci dostatek času. Většina informantů považuje skutečnost, že si mohou 

rozhodovat o průběhu služby za velmi přínosnou a mají pocit, že jsou stále soběstační 

v odpovědnosti za svou osobu. Jsou si vědomi, že v jejich věku a s ohledem na jejich 

zdravotní stav se mohou některé skutečnosti změnit k lepšímu a to s přispěním 

klíčového pracovníka, který je jejich podporou. Informanti chtějí rozhodovat o průběhu 

služby sami, ale při individuálním plánování služby velice vítají pomoc klíčových 

pracovníků a nechají si poradit a vyslechnou názor klíčového pracovníka. 

 

Z výsledku mého výzkumu mohu svým kolegyním – pracovnicím v přímé péči - sdělit, že 

většina informantů má ke svému klíčovému pracovníkovi vztah a dokáže mu své 

problémy, radosti i starosti sdělit. Dále s pracovnicemi v přímé péči povedu diskusi o 

tom, že individuální plánování služby má pro seniory smysl a přináší jim pozitivní věci 

v jejich životě. Výsledky mého šetření potvrzují, že individuální plánování služby 

seniorům umožňuje naplánovat si cíle, které by jinak nechtěli vůbec realizovat, protože 
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by žili v přesvědčení, že už jsou staří a nezvládli by to. S pomocí a podporou klíčového 

pracovníka se na vše dívají jinak, mají odvahu své cíle realizovat, nebo se o to alespoň 

pokusit. Nejčastěji mezi tyto cíle patří setkání s rodinnými příslušníky, které mnoho let 

neviděli, urovnání rodinných sporů, nebo si senioři přejí jen jít na vycházku do města. 

Ať je to přání velké, nebo jen maličkost, na tom nezáleží. Důležité je, aby měl senior ze 

splněného cíle, nebo přání radost. Tato skutečnost bude motivovat seniory k plánování 

dalších cílů, které budou naplňovat jejich život. To je také náplní a cílem individuálního 

plánování služby. 

  

Individuální plánování průběhu služby by se nemělo příliš zaměřovat na budoucnost, 

mělo by se zaměřit na cíl, který si senior přeje právě teď. Kontakt seniora a klíčového 

pracovníka probíhá nyní, tedy v přítomnosti. Kdyby se individuální plánování služby 

zaměřilo příliš do budoucnosti, mohl by být kontakt mezi seniorem a klíčovým 

pracovníkem oslaben a narušen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Závěr 

Díky dnešní moderní medicíně se dožíváme stále vyššího věku a seniorů je mnohem 

více než v minulosti. Potkáváme je na ulici, v obchodě… Dokud je senior soběstačný a 

je schopen se o sebe postarat, může své aktivní stáří prožít ve svém přirozeném 

domácím prostředí. Postupně se však zdravotní stav začne zhoršovat a senior je 

umístěn do pobytového zařízení – domova pro seniory. V domovech pro seniory by 

měli senioři prožít svůj život v pohodě, bezstarostně a kvalitně. Aby se opravdu kvalitní 

život v pobytových zařízeních žil, by měly zaručit právě Standardy kvality sociálních 

služeb. Ve Standardech jsou popsána pravidla, která by měli všichni poskytovatelé 

sociálních služeb dodržovat. U individuálního plánování je velice důležité, aby do 

tohoto procesu nebyli zapojeni jen klíčoví pracovníci, vedení domova, personál, ale 

hlavně uživatelé služby. Zásadní skutečností je, aby mezi uživatelem sociálních služeb a 

poskytovatelem byla vzájemná důvěra a dobré vztahy. Obě strany musí mít pocit, že 

k sobě přistupují jako rovnocenní partneři. 

 

Všeobecně platí, že úspěch a význam individuálního plánování služby záleží na 

důvěrném a pozitivním vztahu mezi seniorem a jeho klíčovým pracovníkem. Velice 

důležitá je osobnost klíčového pracovníka. Klíčový pracovník by si měl osvojit určité 

principy. Mezi ně patří flexibilita, partnerství, respekt… Klíčový pracovník se musí 

osobnostně a hlavně profesně vzdělávat, neustále aktualizovat individuální plán 

seniora dle jeho aktuálního stavu. Mezi seniorem a klíčovým pracovníkem by měl 

probíhat neustálý dialog, což je velice důležité právě pro navázání kontaktu a vytvoření 

vztahu. Individuální plánování průběhu sociální služby umožňuje klíčovému 

pracovníkovi lépe poznat seniora, se kterým neustále pracuje, jeho potřeby, touhy, 

přání. Přispívá k poznání toho, co senior vnímá jako důležité ve svém životě a 

potřebuje k tomu, aby byl spokojený. Na základě těchto poznatků jsou získány důležité 

informace, jak se seniorem začít hned od začátku pracovat. Mělo by zde být jedno 

zásadní pravidlo, které by si měl pamatovat každý, kdo pracuje v sociálních službách. 

Každý člověk je jiný, svým způsobem jedinečný, proto je třeba ke každému člověku 

přistupovat individuálně. Každý má jiná přání, cíle a potřeby…     
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Резюме 

Индивидуальное планирование процесса предоставления 

социальных услуг 

В своей выпускной работе я рассматриваю вопрос индивидуального 

планирования процесса социальных услуг в доме для престарелых. На работе я 

работаю с пожилыми людьми, именно поэтому  я и решила ориентироваться на 

эту группу клиентов социальных услуг. 

 

Теоретическая часть работы посвящена проблемам старости и старения, 

болезням и психологическим изменениям, с которыми могут столкнуться многие 

люди в преклонном возрасте.  Дальше я описываю виды социальных услуг и 

учреждения для пожилых людей. Главная частъ теоретической части посвящена 

индивидуальному планированию в сфере социальных услуг. 

 

Индивидуальное планирование процесса предоставления  социальных услуг 

является необходимым в социальной работе. Эта обязанность основана на Законе 

№ 108/2006, О социальных услугах. 

 

Пожилые люди приходят в дом для престарелых с верой в то, что здесь о них 

позаботятся в плане ухода и медицинского обслуживания. Многие из них не 

знают и даже не представляют себе, что им будет предоставлена именно услуга 

индивидуального планирования. Клиенты предполагают, что в доме для 

престарелых их уже не ждет ничего нового, они примирились с тем, что большую 

часть времени будут проводить в своих комнатах. Они считают, что семья больше 

не нуждается в них. Целью процесса индивидуального планирования является 

показать клиенту, что с уходом из домашней среды жизнь не заканчивается. 

Пожилые люди могут и здесь иметь свои желания, цели, быть частью своей 

семьи. Планирование должно быть диалогом между клиентом-пользователем и 

ключевым работником. Они совместно обсуждают то, в каком направлении и 
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каким способом будут клиенту предоставлять поддержку, и как будет обеспечен 

уход за клиентом. 

 

В практической части этой работы я сосредоточилась на исследования, а именно - 

на определение того, приносит ли эта услуга пользу пожилым людям, 

проживающим в Доме "Барбора", и если да, то какую конкретно. Кроме того, я 

попыталась выяснить, как пожилые люди воспринимают собственно ключевого 

работника. Определив факты посредством интервью с клиентами услуги, я 

выполнила основную и парциальную цель работы. Цель работы заключалась в 

том, чтобы показать, что индивидуальное планирование играет для пожилых 

людей важную роль и вносит в их жизнь много приятных моментов. 

 

Ключевые слова: Индивидуальное планирование, пожилой человек, дом для 

престарелых, социальные услуги, ключевой работник,     
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Příloha č. 1 – Rozhovor 

Rozhovor s informantem A 

Dílčí  cíl č.1 

TO 1: Co oceňujete na svém klíčovém pracovníkovi? 

,,Je příjemný , kdykoliv něco potřebuju, hned mi to pomáhá zařídit, je to moje pravá 

ruka.“ 

 

TO 2: Co všechno jste ochoten (ochotna) říci svému klíčovému pracovníkovi? 

,,Řeknu mu všechno, nikoho jiného vlastně nemám.“ 

 

TO 3: Jakým způsobem se vám klíčový pracovník snaží vyhovět ve vašich přáních? 

,,Poprosím ho, když mám nějaké přání, nebo nastane problém a on mi ho pohotově 

pomůže vyřešit, když to nejde hned, řešíme to postupně.“ 

 

TO 4: Jak se cítíte, když za vámi klíčový pracovník přichází za účelem rozhovoru? 

,,Velice se na něho těším už od rána, velice hezky se s ním povídá.“ 

 

TO 5: Víte, jaké má klíčový pracovník úkoly? Pokud ano, jaké to jsou? 

,,Ano, myslím si, že vím. Měl by si se mnou povídat, zajímat se, co bych chtěl, co si 

přeju. Prostě starost o moji osobu.“ 

 

TO 6: Vyhovuje vám, jak s vámi klíčový pracovník hovoří a pracuje? 

,,Mně rozhovor i spolupráce s klíčovým pracovníkem zcela vyhovuje.“ 

 

Dílčí cíl č. 2 

TO 7: Víte, že se sami můžete rozhodovat o průběhu sociální služby? 

,,Ano, vím to. Byl jsem s tím seznámen hned po mém příchodu do Domova Barbora.“ 



TO 8: Co vám nejvíce vyhovuje v tom, že si sám můžete poskytování služby s klíčovým 

pracovníkem naplánovat? 

 

,,Můj klíčový pracovník má spoustu nápadů, které můžeme při poskytování služby 

využít.“ 

 

TO 9: Jak dlouho a jak často byste chtěl, aby probíhal rozhovor s klíčovým 

pracovníkem? 

,,Myslím, že alespoň šedesát minut dvakrát do týdne. I to mi připadá málo. Rád si 

povídám.“ 

 

TO 10: Rozhodujete se o průběhu služby sami, nebo vítáte pomoc klíčového 

pracovníka? 

,,Sám se nerozhoduju, ani bych to nedokázal. Potřebuju pomoc klíčového pracovníka.“ 

 

TO 11: Jakým způsobem si plníte vaše cíle a přání? 

,,Řeknu to klíčovému pracovníkovi, tedy co potřebuji, nebo co bych chtěl a on mi to 

pomůže vyřešit a splnit. Tento způsob mi vyhovuje.“  

 

TO 12: Co vám přináší v osobním životě, že si můžete o průběhu služby rozhodovat 

sami? 

,,Jsem rád, že si o  tom  můžu rozhodovat  sám. Pocit, že by se za mě měl rozhodovat 

někdo jiný, je nepříjemný.“ 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 – Individuální plánování, potřeby fyziologické, Domov Barbora  

 Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8 – Rizikové situace - DS 



Příloha č. 3 – Individuální plánování, potřeba jistoty a bezpečí, Domov Barbora  

 Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 – Individuální plánování, potřeba sounáležitosti, Domov Barbora  

 Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 – Individuální plánování, potřeba uznání, Domov Barbora  

 Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 – Individuální plánování, potřeba seberealizace, Domov Barbora  

 Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7 – Nabídka individuálního plánování průběhu sociální služby,  

 Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8 – Rizikové situace – DS, Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel         

sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


