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1 ÚVOD  

Tato publikace vznikla v rámci veřejné zakázky “Koordinační a metodická 

podpora pracovníků” v rámci Individuálního projektu “Sociální integrace na Jesenicku”. 

Tato publikace je určena primárně terénním sociálním pracovníkům a terénním 

pracovníkům, kteří působí v sociálně vyloučených lokalitách. Její přečtení může být 

užitečné pro pracovníky dalších sociálních služeb, které na terénní formy práce navazují, 

a v neposlední řadě pro pracovníky dalších úřadů a institucí. Myslíme si, že je vhodné, 

aby s ní byli seznámení pracovníci OSPOD a kurátoři pro mládež.  

Při vytváření tohoto textu jsme navazovali na Metodickou příručku pro výkon 

terénní sociální práce1, nesnažíme se tedy poskytovat základní návod pro poskytování 

terénní sociální práce.  

Terénní služby nahlížíme z jiného úhlu - snažíme se ukázat, jak se mohou 

doplňovat a překrývat terénní služby (se stejnou, či podobnou registrací, zaměřením), 

kde by jejich činnost mohla, či dokonce měla navazovat na práci jiných služeb v regionu, 

či blízkých institucí. Nemusí jít o jen sociální služby, ale také úřady, instituce. Velká část 

publikace je věnována tomu, jak navázat efektivní spolupráci. Obecně řečeno je 

spolupráce v zájmu klientů, pokud je realizována správně, za použití sjednocujících 

pravidel. Využití se nabízí i kvůli geografické situaci v regionu. Dobře nastavená 

spolupráce šetří zdroje (finanční i časové). Spolupráce ad hoc, bez sjednocených 

pravidel je naopak vysoce riziková pro klienty i pracovníky, je časově náročná. 

Výsledkem může být natolik špatná zkušenost, že zamezí spolupráci mezi subjekty 

na dlouhou dobu. 

  

                                                        
1 NEDĚLNÍKOVÁ, Dana, ed. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská 
universita v Ostravě, 2008. 
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2 VYMEZENÍ POJMŮ  

V této části publikace bychom chtěli představit některé pojmy, které jsou v textu 

použity. Některé notoricky známé, jiné méně. Nejde o ucelený koncept, spíše o kompilaci 

termínů, na které jsme narazili, pokud jsme uvažovali nad tématem spolupráce v zájmu 

klienta. 

 

Sociální služby - Zákon  o sociálních službách nám definuje, co jsou to sociální 

služby výčtem činností, které spadají do oblasti sociálních služeb. Sociální služby 

z tohoto pohledu zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální 

prevence, tyto mohou být poskytovány ambulantní, terénní nebo pobytovou formou.2 

To nám ale nic neříká o tom, co jsou sociální služby. Matoušek pak uvádí, že sociální 

služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu 

jejich života, případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit, nebo 

společensky chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli. Sociální služby proto 

zohledňují jak osobu uživatele, tak jeho rodinu, skupiny, do nichž patří, případně zájmy 

širšího společenství“.3 

Je třeba však uvést, v čem jsou sociální služby specifické, v čem se liší například 

od fungování úřadů jako je například OSPOD nebo Úřad práce. Sociální služby klienti 

využívají zcela dobrovolně, spolupráci s nimi nelze vynucovat a odmítnutí využít je 

nemůže být nijak sankcionována. Sociální služby více pracují s pomocí než s kontrolou, 

tak jak ji popisuje odborná literatura. Naproti tomu úřady mají i možnost udělovat 

sankce za porušování pravidel ve spolupráci, například odejmutí dávky, a je zcela 

přirozené, že využívají spíše kontrolu než pomoc. Z různých přístupů k práci s klientem 

pak mohou vyvěrat případné neshody při spolupráci, kterým se dá předcházet, pokud 

jsou vysvětleny kompetence jednotlivých subjektů, které s klientem přicházejí 

do kontaktu. 

 

Terénní sociální práce  - Pro definování terénní sociální práce vystačíme s tím, 

jak jí definuje zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Ten říká, že “terénní sociální 

práce je činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Jednotícím znakem těchto 

služeb je jejich naplňování v přirozeném sociálním prostředí.” Jde tedy o sociální službu, 

která jde za klientem. Pro výkon této služby to znamená, že je v mnohém náročnější než 

                                                        
2 Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách 
3 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 
2007, s. 9. 

 



 

 4   

jiné typy sociálních služeb, neboť pracovník musí překonávat různé bariéry, tím by však 

měl pomoci umenšit bariéry na straně klienta. Cílem pak je sociální začlenění, které 

s ohledem na dříve řečené znamená, že klient zvládá běžné životní situace sám a bez 

pomoci nebo se v nich umí orientovat a pomoc sám vyhledat. Terénní sociální práce 

ve vztahu k obyvatelům sociálně vyloučených lokalit bývá v praxi realizovaná nejčastěji 

v rámci registrací: terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Lze 

se také setkat s registrací odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace. Obecně se 

dá říct, že celá řada ambulantních sociálních služeb může být poskytována i terénní 

formou. 

 

Terénní programy. I v případě terénních programů vycházíme z toho, jak 

definuje tuto registrovanou službu zákon o sociálních službách: Jde o terénní služby 

poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových 

nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby 

vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Jako základní činnosti zákon 

definuje:  

Služba závazně obsahuje tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí. V této publikaci se budeme zabývat především 

službami pro osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách nebo osoby ohrožené 

sociálním vyloučením. 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Druhou službou, která může 

být vykonávána terénní formou, ale i ambulantně jsou sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi. Tyto služby jsou dle zákona o sociálních službách poskytované 

rodině s dítětem, jehož vývoj je ohrožený v důsledku dopadů dlouhodobě krizové 

sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují 

další rizika ohrožení jeho vývoje. Zákon vymezuje pro tuto registrovanou službu závazně 

tyto činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Síť (sociální síť, síť pomoci) - Žádný klient nežije ve vakuu, žádná služba není 

poskytována v prostředí, kde by nepůsobili jiní aktéři, ať už jimi myslíme další 

organizace, instituce státní správy nebo samosprávy atd. Také málokterý klient přichází 
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s jednoduchou žádostí o pomoc. Velmi často je třeba začít spolu s klientem komunikovat 

s dalšími osobami, úřady, soudy nebo je nutné vyhledat pomoc dalších organizací 

a zapojit je do řešení klientovi situace. V takovýchto situacích nám může pomoci funkční 

síť služeb (nebo také sociální síť, případně síť pomoci) “Za sociální síť považujeme 

spojení osob, organizací a subjektů, které mohou přispět k plnění cílů terénní sociální 

práce. Tvorbu sociální sítě neboli síťování chápeme jako postup při vytváření a udržení 

propojení a spolupráce organizací a institucí, které přicházejí do styku s uživateli terénní 

sociální služby. Sociální sítě umožňují uživatelům získat přístup k dosud nevyužívaným 

zdrojům, kterými mohou být jednotlivci, organizace poskytující sociální služby a další.”4 

Základní podmínkou, aby sociální pracovník mohl síť využívat, je její existence. Měla by 

nést tyto znaky: informovanost, návaznost, spolupráce, koordinace, efektivita, 

jednotnost postupu.5 Další důležitou podmínkou je pracovníkova orientace v ní. 

V každém městě nebo regionu slouží organizacím a jejich pracovníkům jiný druh 

setkávání jako místo, kde se udržuje kontakt s ostatními z oboru a kde je možnost 

seznámit se s prací ostatních služeb. Takovým prostorem může být platforma, síťování, 

komunitní plánování, kazuistický seminář nebo třeba společné vzdělávání. V této rovině 

jde především o to, aby se pracovníci znali osobně - jména, tváře, zkušenosti - roli hrají 

i sympatie. Proto je důležité, aby se i řadoví pracovníci měli možnost potkávat 

seznamovat a diskutovat o své práci. Mnohdy se stává, že se podobných setkání účastní 

spíše metodici, koordinátoři služeb nebo ředitelé organizací. To může blokovat 

vícestrannou spolupráci mezi organizacemi na úrovni klientských případů. 

Jedním z nástrojů může být sociální mapa - databáze kontaktů6 Takovou 

každoročně aktualizovanou mapou jsou i například Katalogy poskytovatelů sociálních 

služeb, které mívají i elektronickou podobu. 

Hlavním přínosem síťování je možnost sdílení, sdílení dovedností, zdrojů, 

kontaktů.7  

 

Partnerství - Kontakty získané v rámci síťování je možné rozvinout do podoby 

partnerství. Taková partnerství vznikají na základě osobního kontaktu, na setkáních 

ke komunitnímu plánování, na konferencích a seminářích atd. Partnerství lze vytvářet 

z lokálních podmínek směrem k úrovni kraje. Nebo jej lze budovat mezi jednotlivými 

                                                        
4 NEDĚLNÍKOVÁ, Dana, ed. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská 
universita v Ostravě, 2008, s. 47. 
5 HRDINOVÁ, Andrea, KRUPIČKOVÁ, Petra, HANUŠOVÁ, Ludmila, ŠTĚTKOVÁ, Petra, PETRANOVÁ, Jana. 
Na jedné lodi anebo jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti. Praha: Rozum a cit, 
2010, s. 5. 
6  NEDĚLNÍKOVÁ, Dana, ed. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská 
universita v Ostravě, 2008, s. 366. 
7  NEDĚLNÍKOVÁ, Dana, ed. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská 
universita v Ostravě, 2008, s. 47. 
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aktéry v regionu.8 Organizace pracující se stejnou cílovou skupinou jsou schopny 

dosáhnout takové shody, že jsou schopny navázat partnerství - třeba v projektu, nebo se 

dohodnout, jak společně pokryjí region, aby nedocházelo k duplicitě služeb, nebo nebyly 

v regionu tzv. hluchá místa. 

 

Dobrá praxe - V průběhu celého textu budeme zařazovat příklady dobré praxe, 

abychom ilustrovali, jak mohou teoretická doporučení fungovat a vypadat v praxi. Právě 

metoda dobré praxe funguje opačným způsobem, než jak jsme často zvyklí pracovat. 

Běžně je na začátku teorie, kterou se pokoušíme uvést do praxe. V případě práce 

s dobrými praxemi se snažíme inspirovat tím, co se již někde daří.   

 

Case management - Case management je způsob koordinace služeb ve prospěch 

individuálních klientů (case - “případová” práce zaměřená a jedince v prostředí, 

management - řízení). Case management je vhodné využít u klientů, kteří se potýkají 

s kumulací obtíží (př. nezaměstnanost, zadlužení, problémy s bydlením, zdravotní 

problémy…), klient často musí využívat pomoci několika různých služeb. V takových 

situacích je třeba propojit veřejné služby s přirozenými zdroji klienta (rodina, sousedé, 

přátelé atp.). Case management v takovém případě může napomoci zefektivnit pomoc 

poskytovanou klientovi. Rozlišujeme individuální a týmový case management. 

Při individuálním case managementu sociální pracovník spolu s klientem volí 

nejvhodnější možná řešení a využití dalších dostupných služeb a plánování jejich vstupu 

do klientova případu. Při týmovém case managementu je zapojena do řešení celá 

skupina lidí, a to buď z jedné organizace, která poskytuje více služeb (vnitřní case 

management), nebo z různých subjektů, se kterými klient spolupracuje (vnější case 

management). Takové týmy mohou být pasivní, především v případě, že poskytují zcela 

jiné služby a není nutná intenzivní komunikace, nebo aktivní, kde celý tým konzultuje 

možnosti řešení klientova problému a klient se samozřejmě těchto setkání může 

účastnit. V každém případě se klient k návrhům vyjadřuje a on volí řešení. Případová 

konference může být jedním z nástrojů, které mohou být při case managementu 

využity.9 

  

                                                        
8  NEDĚLNÍKOVÁ, Dana, ed. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská 
universita v Ostravě, 2008, s. 48. 
9 ZEMAN, Václav, LEDINSKÁ, Silvie. Příručka pro obce - Agentura pro sociální začleňování, Sociální služby. 
Praha: Úřad vlády ČR. Odbor pro sociální začleňování (Agentura), 2012, s. 60. 



 

 7   

Case Management 

Výhody Nevýhody 

- pokud klient řeší několik velmi různých 
problémů, pak v rámci case 
managementu mohou být podchyceny 
všechny 

- zapojení odborníků na konkrétní 
problematiku (př. vypořádání dluhů - 
dluhové poradenství, hledání práce - 
pracovní poradenství atd.) 

- pomáhá předejít roztříštěnosti pomoci, 
například protichůdné rady klientovi 

- case management by měl v ideálním 
případě propojit klientovy přirozené 
zdroje pomoci a pomoc odborníků 

- case management nelze aplikovat 
plošně 

- je třeba ošetřit, jak se bude pracovat 
s klientovými údaji, aby nedošlo 
k porušení mlčenlivosti 

- bez aktivního přístupu a spolupráce 
s klientem nelze case management 
aplikovat 

- podmínkou je ochota ke spolupráci 
všech dalších účastníků 

 

 

Sociální pracovník (Terénní sociální pracovník) a pracovník v sociálních 

službách (Terénní pracovník) - Rozdíl mezi těmito dvěma pozicemi stanovuje zákon 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách: “Sociální pracovník vykonává sociální šetření, 

zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních 

poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou 

a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby 

sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství 

a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování 

sociálních služeb.” Pracovník v sociálních službách provádí: Přímou obslužnou péči 

o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní 

výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod 

dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, 

depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci 

při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Rozdíl 

mezi oběma pozicemi je v kvalifikačních předpokladech, tak jak je stanovuje zákon 

a z toho také vyplývající větší důraz na metodickou podporu u pracovníků v sociálních 

službách. 
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Klíčový pracovník (Case manager)- Klíčový, nebo výstižněji osobní pracovník 

je osoba, která je zodpovědná za koordinaci služeb pro uživatele a za rozhodnutí, která 

se vztahují k jeho situaci. Je to osoba, která je konkrétně určena a k níž se uživatel může 

v každodenním životě vztahovat, která zpravidla pracuje s klientem nejintenzivněji a je 

mu nejblíže. V terénní sociální práci je to obvykle ten pracovník, který nejčastěji klienta 

kontaktuje, plánuje, provádí s ním jednotlivé činnosti. Pokud je tímto garantem terénní 

pracovník, pracuje pod záštitou terénního sociálního pracovníka, a ten by se měl podílet 

na složitějších zakázkách osobně, na těch jednodušších metodicky. Organizace by měla 

mít zpracována pravidla, která jednoznačně určují kompetence terénních sociálních 

pracovníků a terénních pracovníků (myšleno pracovník v sociálních službách) 

při vytváření individuálního plánu.”10  Klíčový pracovník by měl znát metodiku 

individuálního plánování a také se jí řídit. Měl by být schopen sestavit společně 

s uživatelem jeho individuální plán poskytovaných služeb. Tento individuální plán by 

měl vést a koordinovat služby (pokud jich klient využívá více) a informovat členy 

týmu.11 

 

Individuální plán12 - Individuální plán je výsledkem procesu individuálního 

plánování. Individuální plán je nástroj, který pomáhá udržet směr v práci s klientem při 

jeho začleňování do běžného života. Měl by obsahovat konkrétní kroky a postupy, které 

povedou k jeho naplnění. Při práci na individuálním plánu je nutné respektovat názory, 

potřeby a možnosti klienta.13 

Individuální plán by měl obsahovat popis výchozí situace tak, aby měl pracovník 

přehled o možnostech klienta, rozhodně nemusí jít o podrobnou anamnézu. Zjišťujeme 

jen to, co se vztahuje k řešení zakázky nebo s ní nějak souvisí. Dále je třeba, aby popsal 

stanovené cíle a stanovené postupy a dílčí kroky. Klienti si zpravidla stanovují cíle velmi 

obecně, je tedy třeba, aby byly ve spolupráci se sociálním pracovníkem formulovány 

konkrétně a měřitelně (TSP by měl s pracovníkem směřovat k tomu, aby cíle byly 

SMART). Plán by měl mít také časový rámec, ve kterém bude naplněn. Během celé doby 

spolupráce s klientem provádíme průběžná hodnocení, na závěr pak hodnotíme celou 

práci na zakázce. Hodnocení lze provést snadněji a jasněji, pokud máme dobře 

stanovené cíle.14 

                                                        
10 JANOUŠKOVÁ, Klára, NEDĚLNÍKOVÁ, Dana, ed. Profesní dovednosti terénních pracovníků. Ostrava: 
Ostravská universita v Ostravě, 2008, s. 306. 

11 Tamtéž 

12 Individuální plán péče, Individuální plán ochrany dítěte, akční plán péče atd. 

13 JANOUŠKOVÁ, Klára, NEDĚLNÍKOVÁ, Dana, ed. Profesní dovednosti terénních pracovníků. Ostrava: 
Ostravská universita v Ostravě, 2008, s. 370-371. 
14 JANOUŠKOVÁ, Klára, NEDĚLNÍKOVÁ, Dana, ed. Profesní dovednosti terénních pracovníků. Ostrava: 
Ostravská universita v Ostravě, 2008, s. 371 . 
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Případová konference -  Případová konference je jedním z nástrojů case 

managementu. Jde o společné setkávání pomáhajících pracovníků, kteří společně 

s klientem navrhují řešení pro jeho podporu. Klientova účast je nezbytná a vede k jeho 

aktivnímu zapojení do řešení své situace, posiluje jeho vědomí vlivu na situaci, posiluje 

jeho kompetence a odpovědnost. Tento nástroj koordinuje služby, které klient užívá 

a stanovuje pro ně společné cíle. Je možné jej také využít k vyhodnocení úspěšnosti 

práce na klientově případu a tím se stává také jakýmsi nástrojem kontroly. 

Je důležité, aby se konference účastnili zástupci všech institucí, na které je klient 

navázán a které nějak souvisí s řešením klientovi situace. Pokud je to jen trochu možné, 

je třeba zapojit i osoby, které tvoří klientovu přirozenou sociální síť (rodinní příslušníci, 

přátelé, podporující sousedi, atd.), samozřejmě se svolením klienta, tak aby jejich 

přítomnost klient nevnímal jako ohrožující, ale naopak jako podporu.  

Nikdo z aktérů angažovaných v případu by neměl vést celý proces. Ideální je, aby 

tuto roli měl proškolený nezávislý facilitátor. Tam kde není takovou osobu možné 

zapojit, je třeba najít někoho, kdo dokáže celou akci moderovat, je co nejvíce nezávislý 

a nestranný a je obeznámen s tím, jak má případová konference vypadat, jaké jsou její 

zákonitosti a cíle. V našich podmínkách zpravidla požádáme nestranného kolegu, aby 

případovou konferenci moderoval. Tak zůstane klíčovému pracovníkovi prostor se 

v rámci případové konference soustředit na klienta a na to, co se dojednává, projednává. 

Výstupem jsou akční plány nebo individuální plán péče.15 

Případové konference jsou náročné na organizaci i čas a tak mohou být mylně 

považovány za neefektivní. Domníváme se, že tomu tak není. Případová konference je 

příležitost, jak společně s klientem nalézt cíle a to i dílčí a jak navrhnout společná řešení. 

V rámci případové konference je možné odhalit střety zájmů jednotlivých institucí. 

 

Rodinné skupinové konference - V českém prostředí se můžeme začít setkávat 

mimo případových konferencí také s rodinnými skupinovými konferencemi, kde je 

mnohem větší důraz kladen na možnosti klienta pomoci si sám nebo s pomocí své 

přirozené sociální sítě (rodiny, přátel, komunity). Mezi hlavní rozdíly mezi případovou 

a rodinou skupinovou konferencí patří: rodinnou skupinovou konferenci vede 

koordinátor, který většinou není profesionálem v pomáhajících profesích, část rodinné 

skupinové konference je určena jen rodině (v případové konferenci jsou profesionálové 

účastni ve všech fázích), rodina je prvním zdrojem pro hledání řešení, profesionálové 

                                                        
15 Můžeme také zaznamenat pojmy jako: individuální plán ochrany dítěte, akční plán  
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mají jen podpůrnou roli (na případových konferencích mohou navrhovat řešení 

všichni).16 

 

Sanace rodiny - “Sanace rodiny je soubor opatření sociálně-právní ochrany, 

sociálních služeb a dalších opatření a programů, které jsou poskytovány nebo ukládány 

převážně rodičům dítěte a dítěti, jehož sociální, biologický nebo psychologický vývoj je 

ohrožen. Důsledkem neřešené nebo akutní situace ohrožení dítěte může být dítě 

umístěno mimo rodinu. Základním principem sanace rodiny je podpora dítěte 

prostřednictvím pomoci jeho rodině.”17 Cílem sanace rodiny je předcházet a zmírňovat 

příčiny ohrožení dítěte tak, aby došlo k zachování rodiny jako celku. To znamená 

předcházet odebrání dítěte, zprostředkování kontaktu s ním pokud už k odebrání 

muselo dojít a také snaha o jeho bezpečný návrat do rodiny. Je třeba, aby kvalitativní 

změny v rodině byly udržitelné. 

Na sanaci rodiny by se měl podílet multidisciplinární tým, který má jasného 

koordinátora. Tým by měl pracovat podle dohodnutých pravidel. Tato pravidla zná 

i rodina, s níže se pracuje. Rodiče a dítě vědí, že jsou zařazeni do programu sanace 

rodiny a podílejí se na sestavení plánu a souhlasí s ním.18  

Samotný pojem “sanace rodiny” je pokus zavést český termín, který by popisoval 

způsob práce především v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Sanace rodiny v podstatě 

užívá metodu case managementu. 

 

Sociální vyloučení - “Zjednodušeně řečeno, sociálně vyloučení jsou ti občané, 

kteří mají ztížený přístup k institucím a službám (tedy k institucionální pomoci), jsou 

vyloučeni ze společenských sítí, nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně 

vyloučenou lokalitu.”19 Sociální vyloučení je typické také kumulací problémů z oblasti 

bydlení, nezaměstnanosti, předluženosti, problémy se vzděláváním atp. Specifickou roli 

může hrát připsaná etnicita. Taková zátěž vede k přizpůsobení situaci a změně vzorců 

jednání, které pak může být v rozporu s hodnotami většinové společnosti. Což následně 

vede ke konfliktům při soužití. 

Nejvíce jsou sociálním vyloučením ohroženy tyto skupiny osob: osoby s nízkým 

vzděláním, dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaní, zdravotně postižení, lidé trpící 

                                                        
16 HRUBEŠ, Jan. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách. Praha: Úřad vlády- Odbor pro sociální 
začleňování (Agentura), 2014, s. 57. 

17. BECHYŇOVÁ, Věra, KONVIČKOVÁ, Marta. Sanace rodiny. Praha: Portál, s. 18.  

18 BECHYŇOVÁ, Věra, KONVIČKOVÁ, Marta. Sanace rodiny. Praha: Portál, s. 18. 

19 ŠVEC, J. Příručka pro sociální integraci, Praha: Úřad vlády ČR, odbor pro sociální začleňování v romských 
lokalitách, 2010, s. 7.  

http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/o-agenture/doc_download/16-piruka-pro-socialni-integraci
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závislostmi, osamělí senioři, migranti, příslušníci menšin, osoby v obtížné životní 

situaci.20 

 

Sociálně vyloučené lokality, nebo lokality, které nesou znaky sociálně 

vyloučených lokalit, pak představují místa, kde žije větší množství osob, které jsou 

sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Může jít o čtvrť, bytový dům 

nebo jen rodinný domek. Často dochází k prostorovému vyloučení, kdy takové objekty 

jsou na okraji, odděleny nějakou bariérou (průmyslovou zónou, frekventovanou silnicí, 

vodním tokem nebo skládkou) a většinou jsou i nápadné svým špatným technickým 

stavem. Média v minulosti hojně užívala označení “dům/domy hrůzy.” Jak obyvatelé 

lokality, tak její okolí vnímá, že pocházet z takovéto lokality je něco špatného. Život 

v sociálně vyloučené lokalitě je pro její obyvatele stigmatizující. 

Sociálně vyloučené lokality nejčastěji vznikají řízeným sestěhováním (například 

neplatičů), vytlačováním cílové skupiny z lukrativních objektů do méně lukrativních 

nebo přirozenou migrací těchto rodin za příbuznými, kterým se ještě podařilo udržet si 

bydlení, nebo za cenově dostupnějším bydlením.21   

 

Monitoring lokalit - Monitoringem lokalit je systematické sledování 

vytipovaných míst v regionu, kde se setkáváme s cílovou skupinou, ale také depistáž, 

tedy vyhledávání nových klientů a nových lokalit. Během monitoringu může docházet 

k vytipovávání zájemců o službu, nabízení služby nebo udržování kontaktů s lidmi, kteří 

s námi již spolupráci ukončili. Monitoringem lokalit dáváme cílové skupině vědět, 

že v regionu stále působíme, jaké služby nabízíme. Zároveň si udržujeme povědomí 

o tom, jak se vyvíjí situace v místě, kde působíme (například: migrace, působení 

podomních prodejců různých společností, vztahy v lokalitě atp.) 

 

 

  

                                                        
20 JANOUŠKOVÁ, Klára, NEDĚLNÍKOVÁ, Dana, ed. Profesní dovednosti terénních pracovníků. Ostrava: 
Ostravská universita v Ostravě, 2008, s. 314. 

21 JANOUŠKOVÁ, Klára, NEDĚLNÍKOVÁ, Dana, ed. Profesní dovednosti terénních pracovníků. Ostrava: 
Ostravská universita v Ostravě, 2008, s. 415. 
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3 CASE MANAGEMENT 

Jak již bylo řečeno, case management spočívá v koordinaci práce více subjektů 

ve prospěch konkrétního klienta, v ideálním případě tedy vede k jejich spolupráci. 

Používání této metody v terénní sociální práci vychází z potřeby koordinovat sociální 

a jiné služby, které vstupují do řešení problému klienta - zároveň by měla pomoci 

zviditelnit a zohlednit, že některé služby přichází za klientem do jeho prostředí 

a nabízejí podporu neboli pomoc. Jiné služby, respektive nabídky jiných institucí, jsou 

zde také pro klienta a měly by mu býti nápomocné, počítají však s tím, že klient se 

zorientuje a vyhledá pomoc sám. Dále do hry vstupují ještě další instituce, které mají jiné 

zadání, než podporovat samého klienta - například OSPOD sleduje tzv. zájem dítěte, 

nebo Probační a mediační služba, která například kontroluje průběh trestů nespojených 

s odnětím svobody. Tedy, zjednodušeně řečeno, situace klientů bývá často 

komplikovaná, zpravidla řeší více problémů najednou, řešení (ale i samotný náhled 

klienta na situaci) zpravidla ovlivňuje více aktérů. 

Využití case managementu není pouhou prevencí překrývání více služeb, spíše 

umožňuje spolupráci více organizací, institucí na jednom případu, s jedním klientem, 

či rodinou. Case management zvyšuje šanci na úspěšné vyřešení klientovy zakázky.  

Case management má v terénní sociální práci dvě roviny. V první rovině se míní 

individuální case management, budeme se mu okrajově věnovat v kapitole 4, více se 

zaměříme na konkrétní důvody, které mohou vést pracovníka k předávání klienta. 

(Pojem individuální case management není v ČR příliš zažitý, zpravidla si vystačíme 

s pojmem individuální přístup ke klientovi, individuální sociální práce). 

Individuálním case managementem se myslí to, když sociální pracovník během 

spolupráce nabízí aktivně další služby, které vidí jako vhodné, pro klienta potenciálně 

prospěšné. Pokud klient souhlasí, může pracovník klienta do těchto služeb “referovat” 

(předávat). Tato činnost by měla být běžnou kompetencí terénního sociálního 

pracovníka. Je podmíněna tím, že pracovník zná místní síť služeb. V ideálním případě se 

zná s pracovníky z dalších služeb osobně. Je celkem běžné, že organizace vzájemně 

umožňují stáže pracovníkům blízkých, či doplňujících se služeb. Vhodnou pomůckou 

mohou být tzv. sociální mapy (databáze kontaktů). Sociální mapa je vlastně průběžně 

aktualizovaný dokument obsahující přehled služeb v obci (myslíme tím spíše větší 

města), regionu nebo mikroregionu. Tento dokument, dnes většinou dostupný 

v elektronické podobě, tím i snáze aktualizovatelný, než tištěné formy, by měl obsahovat 

poslání a cílovou skupinu jednotlivých služeb, stručný popis jednotlivých služeb, včetně 

výčtu činností, na které se “specializují”, které umí poskytovat, seznam kontaktních 

osob, telefonické a mailové kontakty, adresy kanceláří/konzultačních místností, dobu 

provozu, konzultační hodiny, zpoplatnění/bezplatnost služeb a další podstatné 

informace. 
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Ve druhé rovině jde o spolupráci terénního sociálního pracovníka v týmu, 

týmový case management. Může probíhat interně, v rámci organizace, která poskytuje 

více služeb. Druhá varianta, na kterou se budeme více soustředit, probíhá mimo 

organizaci, na řešení se podílí další organizace, instituce. Interdisciplinární tým (nebo 

multidisciplinární tým) se soustředí na řešení klientova problému jako celek. Pokud se 

v české literatuře setkáte s pojmem case management, pravděpodobně bude 

představovat tento náhled, týmovou spolupráci ve prospěch klienta. V terénní sociální 

práci se touto metodou snažíme dostat na jedno místo aktéry, kteří již v kauze jednají, 

nicméně jejich činnost vede k různým cílům, není koordinovaná. V 5. kapitole se 

pokusíme nastínit vstupy pro úspěšný týmový case management (budeme používat 

pouze pojem case management nebo spolupráce), zmínit rizika se zaváděním 

a používáním metody spojená. Především se pokusíme nastínit, jak taková spolupráce 

může probíhat, včetně praktických doporučení sesbíraných při zavádění a realizaci 

spolupráce. 

 Case management v terénní sociální práci je pouze jedním z nástrojů. Jako takový 

by měl být používán přiměřeně. Nutnou podmínkou je zkušený (terénní) sociální 

pracovník, který má požadované vzdělání a zároveň osobnostní předpoklady pro výkon 

case managementu (pokud by touto metodou pracoval pracovník v sociálních službách, 

měl by mít průběžně možnost postup v kauze konzultovat se svým kolegy, případně 

s metodickým nadřízeným). Toto zdůrazňujeme především ve vztahu k zavádění 

týmového case managementu, který je náročnější. Při používání této metody ve vztahu 

ke klientovi doporučujeme, aby role case managera byla podřízena roli pomáhajícího 

pracovníka. Pro klienta je srozumitelnější, pokud zůstaneme terénními sociálními 

pracovníky, případně doporučujeme pojem klíčový pracovník. Ve spolupráci s dalšími 

službami, organizacemi, institucemi doporučujeme nenazývat se case managerem 

a činnosti charakteristické pro case management spíše popisovat, vysvětlovat - než se 

snažit vysvětlit, v čem přesně metoda case managemetu spočívá. I my dále v textu 

hledáme srozumitelnější pojmy pro “české uši”, proto se v dalším textu můžete setkat 

s pojmem trojstranná (vícestranná spolupráce, případová spolupráce atd.) 
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4 INDIVIDUÁLNÍ  PRÁCE S KLIENTEM A PŘEDÁVÁNÍ KLIENTA 

V RÁMCI SÍTĚ SLUŽEB  

Většina práce TSP probíhá v individuální rovině. Do případu je zaangažován “jen” 

terénní sociální pracovník a jeho klient.  Pracovník je tím, kdo vede klientův případ, ručí 

za zvolené postupy i kvalitu odvedené práce. Pracovník společně s klientem vybírá 

a rozhoduje, kdy a jaká sociální služba, instituce, organizace “vstoupí” do řešení 

klientovy zakázky. TSP dojednává možnosti postupu s klientem, klientova 

zaangažovanost a motivace je rozhodující. (TSP respektuje komplex klientových potíží, 

nesoustředí se pouze na to, co umí anebo nabízí, ale provází klienta na cestě k řešení…) 

Pojďme se podívat na práci s klientem od počátku - po navázání kontaktu 

s klientem a zahájení spolupráce se terénní sociální pracovník zorientovává v situaci 

klienta, pak teprve se otevírá fáze dojednávání, na kterých problémech a v jaké 

posloupnosti budou pracovat. Úkolem terénního sociálního pracovníka však není pouhé 

řešení potíží společně s klientem, důležité je především společně zjistit, čeho chce klient 

prostřednictvím spolupráce dosáhnout.  TSP vede klienta k tomu, aby formuloval 

vlastními slovy svá přání, očekávání, či potřeby. (Ta potom mohou společně 

přeformulovat, aby byla dosažitelná, aby spolupráce byla měřitelná, hodnotitelná - více 

v kapitole Individuální plánování). Dojednávání spolupráce tak stojí na klientově 

poptávce, objednávce (přání a potřeby) a na pracovníkově objasňování vlastních 

možností, možností služby - tady na jeho nabídce. Výsledkem takového dojednávání by 

mělo být stanovení cíle spolupráce, postupů a jednotlivých kroků, jak tohoto cíle 

dosáhnout. Cílů může být samozřejmě více. Tato činnost bývá souhrnně označována jako 

individuální plánování s klientem. Někdy se můžete setkat s pojmem zakázka. Zakázka je 

vlastně průnik mezi objednávkou klienta a nabídkou pracovníka.  

Často je již v počátcích spolupráce s klientem zřejmé, že jsme třeba klientovi 

nejvíce místně dostupní, nemáme však s řešením jeho situace dostatek zkušeností, nebo 

potřebné znalosti, či vybavení. V případě sociálního vyloučení, především však 

u obyvatel sociálně vyloučených lokalit, je mobilita klientů velice malá (i proto směřují 

terénní služby za klienty do jejich přirozeného prostředí), terénní sociální pracovník by 

měl být schopen vyhodnotit, kdy je efektivnější pracovat s klientem sám (a postup třeba 

telefonicky konzultovat s kolegou z jiné organizace) a kdy je na místě klientovi doporučit 

jinou službu. 
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4.1 JAKÉ DŮVODY MOHOU OVLIVŇOVAT/VÉST K/ PŘEDÁNÍ:  

4.1.1 NEUMÍM, NEPOSKYTUJI, CO KLIENT POTŘEBUJE 

Každá organizace a instituce má jiné kořeny vzniku, jiné zaměření, hodnoty, jinou 

firemní kulturu a způsoby práce. I když budou v jedné lokalitě registrovány dvě stejné 

sociální služby, je pravděpodobné, že díky zmíněným faktorům budou pracovat jinak, 

respektive najdeme odlišnost v tom, co klientům poskytují a jakým způsobem a v jakých 

oblastech realizují podporu/poradenství. Mohou tedy nastat situace, kdy jako pracovníci 

víme, že nejsme schopni poskytnout přesně to, co by klient potřeboval. Ale jiná místní 

organizace to umí a v této situaci je vhodné nabídnout a představit klientům jejich 

službu. Je naprosto běžné předávat si klienty i mezi tzv. stejnými službami 

(dle registrací). Samozřejmě je legitimní předávat klienta i do dalších sociálních služeb, 

které mohou blíže naplňovat jeho potřeby, i když jsme se s ním setkali při výkonu 

terénní sociální práce v rámci sociálně vyloučené lokality. 

 

Příklad 

Terénní sociální pracovnice (TSP) pracuje s klientkou na zakázce dluhové 

poradenství, zakázka je již téměř vyřešena. Klientka se právě rozvádí, na konzultacích se 

objevuje nové téma - předávání dětí s bývalým partnerem neprobíhá podle dohodnutých 

pravidel. Konflikty probíhající při předávání dětí jsou pro klientku a děti velice 

nepříjemné, klientka žádá o pomoc. TSP s touto situací nemá vlastní zkušenosti, může 

s klientkou o předávání a jeho okolnostech mluvit, nicméně klientka by měla zájem spíše 

o její aktivní účast. TSP klientce vysvětluje, že to v její nabídce není (jedním z důvodů 

je i to, že terénní sociální služba nemá vhodné prostory, kde by si mohly děti chvíli 

pohrát a předávání tak mohlo proběhnout v poklidnější a přívětivější atmosféře). TSP se 

však orientuje v síti služeb v regionu a ví o možnostech jiné organizace, která běžně tuto 

službu klientům nabízí. Popíše službu klientce, ta o ni má zájem, TSP domluví klientce 

první konzultaci s kolegyní z partnerské organizace. Klientka tak dále pracuje s TSP 

na dluhovém poradenství, zároveň zahájila spolupráci s někým, kdo v dané situaci může 

lépe naplnit její potřeby a může ji profesionálně podpořit. (Obě organizace přitom 

poskytují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.) 

 

Příklad:  

TSP pracovala s klientkou na několika zakázkách, v konzultacích se začalo 

objevovat i téma “zlepšení životní situace bratra Jaromíra”. Bratr klientky je dlouhodobě 
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duševně nemocný, má diagnostikovanou schizofrenii, žije z invalidního důchodu, bydlí 

u staršího bratra a je dlouhodobě v evidenci Úřadu práce. Dle slov klientky je 

„zanedbaný“, má špatnou životosprávu, nedokáže sám hospodařit s penězi, často mu 

nezbývá ani na jídlo. Klientka má podezření, že starší bratr, který Jaromírovi pomáhá 

a prakticky nakládá s jeho důchodem, ho zneužívá – tedy že mu sebere peníze, utratí 

za své potřeby a Jaromír se před termínem výplaty důchodu ocitá bez prostředků. Oba 

bratři jsou dle klientky zadlužení. 

TSP se při návštěvách klientky pokoušela kontaktovat i jejího bratra a nabídnout 

mu své služby. S duševně nemocnými nikdy nepracovala, takže navázat s ním rozhovor 

nebylo snadné, podařilo se to až na páté konzultaci. Jaromír byl velmi plachý, TSP si ani 

nebyla jistá pravdivostí, důvěryhodností jeho výroků. TSP se pokusila kontaktovat 

i nejstaršího bratra, zjištěním bylo to, že sourozenci si ve svých výrocích protiřečí. 

TSP ví o existenci neziskové organizace XY, která mimo jiné pracuje s lidmi 

s psychiatrickým onemocněním. 

TSP se s pracovnicí NNO setkala. Ve stručnosti popsala kauzu a ověřila si, 

že kolegyně poskytuje své služby i terénní formou. Nějakou dobu trvalo, než se podařilo 

sladit termín pro společnou návštěvu rodiny. Jaromír byl s příjezdem pracovnice z jiné 

organizace, která pracuje s lidmi s duševním onemocněním, srozuměn.  

Setkali se v domácnosti klientky TSP, poté dorazil ze sousedního domu Jaromír. 

Pracovnici NNO se trpělivě podařilo navázat s ním hovor, poté najít místo v soukromí 

a déle než půl hodiny spolu mluvili. Rovnou se dohodli na příští schůzce. Pracovnice má 

v úmyslu pomalým tempem s klientem navázat vztah, později otevírat další témata 

a nabízet v nich podporu - možná změna opatrovnictví, změna bydlení, práci 

v chráněných dílnách, zneužívání jeho důchodu apod. 

TSP s Jaromírem nadále nepracuje. 

 

4.1.2 GEOGRAFICKÉ DŮVODY 

Oblast ORP Jeseník je geograficky velmi členitá, některé oblasti nejsou snadno 

dostupné. Jsou tu tři přirozená centra, vedle samého Jeseníku je to ještě město Javorník 

a Zlaté Hory. Nicméně oblasti mikroregionů Jesenicko, Javornicko, Zlatohorsko 

a Žulovsko22 se nepřekrývají s členěním dle státní správy, kdy pod obec s rozšířenou 

                                                        
22 Jesenicko (Bělá pro Pradědem, Česká Ves, Jeseník, Lipová - lážně, Ostružná), Javornicko (Bernartice, Bílá 
Voda, Javorník, Uhelná, Vlčice), Zlatohorsko (Hradec - Nová Ves, Mikulovice, Písečná, Supíkovice, Velké 
Kunětice, Zlaté Hory), Žulovsko (Černá Voda, Vidnávka, Skorošice, Stará Červená Voda, Vápenná, Velká 
Kraš, Vidnava, Žulová)  
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působností spadají také dva pověřené obecní úřady Javorník a Zlaté Hory23. Mnoho osob 

se v tomto regionu se potýká se špatnou dopravní obslužností. Stejně tak sociální služby 

nedosahují do všech oblastí. Existují zde obce, kam nikdo z terénních programů 

pravidelně nezajíždí. Celá oblast je z hlediska regionální geografie periferií. Oblast ORP 

Jeseník náleží k Olomouckému kraji, nicméně odborné služby, které jsou centralizovány 

v Olomouci, jsou pro osoby s jakýmkoliv znevýhodněním v podstatě nedostupné. 

V jiných regionech kraje se nesetkáváme s tak striktním rozdělením obcí (lokalit) 

mezi jednotlivými poskytovateli terénních služeb jako na Jesenicku. Naopak je celkem 

běžné, že v jednom místě působí více podobných služeb a klienti mají možnost výběru. 

Nejvýraznější překryv služeb je v Olomouci, kde je například v rámci služeb pro rodiny 

registrovaných 9 sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) 

poskytovaných terénní či ambulantní formou, každá služba má své místo (dané právě 

specializací služby, tedy tím, čím je odlišná od ostatních SAS).  

Na Prostějovsku se například setkáváme s tím, že v rámci jedné obce působí 

v jedné klientské rodině SAS (Fond ohrožených dětí) a v jiné SAS (Člověk v tísni, o.p.s., 

Programy sociální integrace).  Pokud už k nějakému vymezování dochází, tak spíše kvůli 

tomu, aby bylo jisté, že se dělá monitoring napříč celým regionem a nezůstávají zde 

tzv. bílá místa. To, že mají region rozdělený, je často spíše výsledkem dohody, ještě lépe 

funkčního partnerství na úrovni organizací - ne rivality a konkurence. Zdá se, 

že na Jesenicku je situace jiná, to je samozřejmě ovlivněno historií služeb, projekty 

a dalšími faktory. Bylo by ideální, aby situace nadále směřovala ke vzniku optimální sítě 

služeb (tímto myslíme primárně terénní formy sociální práce). Než se to podaří, měla by 

se udržet alespoň minimální podpora pro potenciální klienty z míst, kde konkrétní 

terénní služby zatím nepůsobí. Platí, že pokud v regionu není síť služeb optimální, měla 

by klienty přijmout, alespoň v rozsahu základního poradenství, služba, která je jim 

nejblíže. 

 

4.1.3 PLNÁ KAPACITA 

Dalším důvodem, proč se můžeme rozhodnout pro předání, je plná kapacita 

služby. Každá registrovaná služba má danou kapacitu. Jde o počet osob, které v jeden čas 

mohou službu využívat. Tato stanovená kapacita má zaručit klientům, že budou moci 

využít službu v určité kvalitě. Chrání také sociální pracovníky před nadměrným 

zatížením, které může z dlouhodobého hlediska vést až k vyhoření pracovníka. Plná 

                                                        
23 POU Javorník (Bernartice  Bílá Voda  Černá Voda  Javorník (POU)  Kobylá nad Vidnavkou  Skorošice  
Stará Červená Voda  Uhelná  Vápenná  Velká Kraš  Vidnava  Vlčice  Žulová), POU Zlaté Hory (Mikulovice  
Zlaté Hory (POU)) 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/524891
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/525227
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/533491
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/536148
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/557218
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/553484
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/541036
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/541214
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/541249
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/553468
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/541303
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/541346
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/541575
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/540382
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/597996
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kapacita služby je jednoznačně jedním z kritérií, proč předat klienta do jiné služby, 

pokud ta je schopna vyhovět jeho potřebám. 

Kapacita je vždy orientační - záleží na náročnosti kauz a v jakém jsou stádiu.  

Příkladem může být situace, kdy má TSP mezi svými klienty třeba 5 osob, 

se kterými čeká na rozhodnutí soudu, pak může překročit kapacitu. Na druhou stranu, 

i kdybychom měli volnou kapacitu, nemůžeme v jeden čas nabrat tři klienty se složitou 

a akutní zakázkou, protože bychom se všem z nich nebyli schopni věnovat naplno. 

Rozhodně bychom neměli lhostejně odmítat klienty, ale je třeba se pokaždé zamyslet, 

zda můžeme pracovat s novými osobami. Terénní sociální pracovníci se shodují, že práce 

s novým klientem bývá časově náročnější, než s klientem, se kterým spolupracují 

už několik měsíců. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje otázku kapacity především u terénních služeb, 

je složitost dojíždění. Pokud je region více členitý, jsou zde hůře dostupné lokality nebo 

jsou pracovníci například odkázáni na veřejnou dopravu, je reálně kapacita služby nižší, 

než by byla v případě působení TSP v jedné lokalitě. V případě odmítnutí klienta 

z kapacitních důvodů je nutné mu zprostředkovat jinou pomoc. 

 

4.1.4 NEMOHU S KLIENTEM PRACOVAT (LIDSKY, ETICKY) 

Během praxe v sociální práci se většina z nás potká s osobami, jimž nejsme 

schopni poskytnout kvalitně naše služby, neboť práce s nimi je pro nás velmi zatěžující 

(to je zpravidla ovlivněno osobní historií pracovníka). Může jít o osoby, s nimiž nejsme 

schopni navázat klientský vztah, vyvolávají v nás silné emoce, nebo reakce nepřiměřené 

situaci. Může jít o neporozumění na lidské rovině, nebo také etické dilema, zda a jak 

tomuto konkrétnímu člověku službu poskytovat. V této publikaci se tomuto tématu 

nebudeme věnovat hlouběji. Na druhou stranu bychom chtěli upozornit, že každý 

sociální pracovník by měl mí možnost odmítnout klienta bez sankce od nadřízeného 

a měl by mít možnost tuto situaci reflektovat (například v bezpečném prostředí 

individuální supervize).  

Specifickou situací, kdy je legitimní požádat kolegu, aby převzal do služby našeho 

klienta, je situace, kdy se nám kupí klienti se stejnou problematikou.  

Například TSP, která v jednom čase pracuje se třemi rozvedenými matkami, které 

jsou ohroženy ztrátou bydlení. Tyto klientky mají samozřejmě nárok na kvalitní službu 

a tu jim může poskytnout jen pracovník, který nebude při své práci ve vleku stejných 

kauz.  
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Nejen z tohoto důvodu, obecně v rámci prevence vyhoření a přetížení jednotlivců, 

se doporučuje, aby v rámci jedné služby nebo jedné velké sociálně vyloučené lokality 

působili alespoň dva sociální pracovníci. Mohou se vzájemně podpořit a sdílet své kauzy 

v prostředí, kde je ošetřena mlčenlivost. Bohužel situaci spíše ovlivňují konkrétní 

projekty a stav financí. 

 

4.2 JAK PŘIPRAVIT KLIENTA NA JEDNODUCHÉ PŘEDÁNÍ?   

Pokud plánujeme předat klienta do jiné služby, je třeba s ním toto téma nejprve 

probrat. Klienta seznámíme s důvody, pro které doporučujeme změnu (je-li to možné). 

Stěžejní otázka, která by se měla otevřít, zní: “Co všechno můžeme o klientovi říci, pokud 

budeme předjednávat jeho přijetí do jiné služby?” A druhou otázkou je právě míra naší 

angažovanosti při tomto předání. Jsou klienti, kterým je možné dát pouze letáček dané 

služby nebo vizitku pracovníka a vše si zařídí sami. Další možností je telefonické, osobní 

nebo mailové předjednání návštěvy klienta, případně jeho objednání. Někteří klienti 

ocení doprovod na první schůzku. Jiní si přejí, abychom je provázeli i na několik schůzek, 

to je ovlivněno i délkou naší předchozí spolupráce a mírou klientovy orientace v jeho 

potížích. Záleží vždy na tom, jaké jsou kompetence klienta a jak se v dané situaci cítí. 

(Zdůrazňujeme zde, že klienty nedoprovázíme automaticky a už vůbec je do jiných 

organizací nevozíme, pokud využíváme při terénní sociální práci vlastní, či služební 

vůz.)  

Stručné vysvětlení spočívá v nepřebírání kompetencí klienta. Klient, který 

zůstává angažován v řešení své situace, neztrácí zpravidla motivaci. Pasivní klient jen 

přihlíží, neučí se (později již takovou podporu vyžaduje jako samozřejmou). Pokud 

pracujeme za klienta, můžeme dosáhnout rychlých a viditelných výsledků - není to však 

úspěch klienta, jde o výsledek práce TSP. V podobné situaci si příště klient nebude vědět 

rady a bude tím sílit závislost na pomoci ze strany TSP.   

Převážení klientů vlastním vozem je rizikové i z důvodu možné havárie, za její 

následky by pak TSP nesl plnou zodpovědnost. A nakonec je tu otázka hranic sociální 

práce, protože pokud svezeme jednoho klienta, mají na odvoz právo i ostatní - tohoto 

práva se pravděpodobně budou v podobných situacích domáhat.  

Krátce k mlčenlivosti - při konzultaci s klientem probereme, proč navrhujeme 

jinou službu, co by to pro něj znamenalo (tedy možné výhody i nevýhody, pokud o nich 

víme). Pokud klient souhlasí, je ideální začít domlouvat společnou schůzku všech 

zúčastněných. To nemusí být vždy možné, případně to může způsobit dlouhou proluku 

v řešení klientovy zakázky, obzvláště u klientů bez prostředků, klientů z vesnice, kde je 

špatná dopravní obslužnost, nebo u klientů s různými dalšími handicapy. Naopak TSP se 
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může potkat s kolegou téměř obratem, protože jejich kanceláře například sídlí 

ve stejném městě. S klientem probereme, v jakém rozsahu můžeme o jeho kauze 

informovat. To doporučujeme zaznamenat i do spisové dokumentace, nejlépe do zápisu 

z konkrétní konzultace. 

Stručně řečeno, není možné si dohodnout schůzku s jiným TPS a vyprávět mu 

konkrétní kauzu bez vědomí klienta (udělat z klienta objekt péče). Na schůzce bez 

klienta nelze domlouvat rozsah spolupráce, či dokonce plánovat konkrétní kroky. 

Taková schůzka může sloužit pouze k ujasnění toho, zda je vytipovaná služba pro klienta 

vhodná, má aktuálně volnou kapacitu atd. 

Lze namítnout, že pro takové posouzení lze kauzu vždy anonymizovat, nicméně 

bez relevantních informací se kolega často nemůže vyjádřit. V opačném případě 

poskytneme informací dostatek, ale je pravděpodobné, že bude klient rozpoznatelný, 

identifikovatelný. 

 

4.2.1 PŘEDÁNÍ KLIENTA DO JINÉ SLUŽBY 

Nyní bychom chtěli popsat, jak může vypadat předání klienta do jiné služby - 

předpokládejme, že klienta do nové organizace doprovázíme.  

Na společné schůzce představíme klientovi pracovníka, který se mu bude 

věnovat. Následně je dobré znovu přiblížit možnosti nové služby, aby se mohl klient 

rozhodnout, jestli bude chtít tuto službu využít. A také by mělo proběhnout uvedení 

do problému, který klient řeší a rekapitulace kroků, které již byly provedeny. 

Neměli bychom zapomenout sdílet kontaktní údaje s ostatními účastníky 

a dohodnout se na dalším postupu. Dalším postupem se rozumí, jestli a jak se budeme 

navzájem informovat a kdo bude dál přebírat odpovědnost za další postup, s kým bude 

spolupráce i nadále pokračovat. 

 

4.2.2 DŮVODY, PROČ BY MĚL ZŮSTAT TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V KONTAKTU 

S KLIENTEM 

Jsou situace, kdy i po předání klienta do jiné služby, s ním zůstaneme v kontaktu. 

Například klient, který začne využívat ambulantních služeb jiné organizace, za kterými 

musí dojíždět. Terénní služba je tu v takovém případě od toho, aby zde pomáhala 

sjednávat další kontakty, aby udržela kontinuitu práce s klientem. 

TSP by měl být schopen posoudit, jestli by měl klient zůstat “jeho” klientem, nebo 

naopak je třeba spolupráci ukončit a reflektovat. Ve vyhodnocení mohou být nápomocní 
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kolegové (například v rámci klientských porad) nebo metodický vedoucí (v rámci 

individuálních konzultací). Zpravidla je potřeba zůstat s klientem v kontaktu alespoň 

několik týdnů (TSP by měl být schopen rozpoznat, že klient už nepřináší témata vhodná 

k další spolupráci, ale například nechce ztratit vztah). U klientů žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách je dobré, aby byli i nadále průběžně kontaktování v rámci 

monitoringu. 
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5 TÝMOVÝ  CASE MANAGEMENT - JAK UVÉST V PRAXI 

VÍCESTRANNOU SPOLUPRÁCI  

Používání metody case managementu v terénní sociální práci vychází z potřeby 

koordinovat sociální a jiné služby (sociálně právní ochrana, zdravotnické, vzdělávací), 

které vstupují do řešení problému klienta. Situace klientů bývá často komplikovaná, 

klienti zpravidla řeší více problémů najednou.  

Využití case managementu není pouhou prevencí překrývání terénních a dalších 

služeb. Spíše umožňuje spolupráci více organizací a institucí na jednom případu, 

s jedním klientem, či rodinou. Zástupci různých služeb, nebo institucí (zdravotnických, 

vzdělávacích, poradenských) v každém konkrétním případě spolupráce směřují k tomu, 

aby tvořili funkční tým, jednající ve prospěch klienta. Case management zvyšuje šanci 

na úspěšné vyřešení klientovy zakázky.  

V sociální práci se touto metodou snažíme dostat na jedno místo aktéry, kteří již 

v kauze jednají, nicméně jejich činnost vede k různým cílům, není koordinovaná. 

V současnosti se tato metoda zavádí ve vztahu k různým cílovým skupinám, například 

dlouhodobě duševně nemocným, či rodinám (ohroženým sociálním vyloučením, nebo 

již sociálně vyloučeným), především pokud hrozí odebrání dětí z rodiny (nebo již 

k odebrání došlo). 

Case management se dá vnímat jako funkční, pokud jsou jednotliví aktéři schopní 

se domlouvat na jednotném postupu práce s konkrétním klientem, tento postup dodržují 

a akceptují stejná pravidla pro vyhodnocování spolupráce.   

V dalším textu se pokusíme nastínit vstupy pro úspěšnou spolupráci v rámci 

multidisciplinárního týmu, zmínit možná rizika. Především se pokusíme nastínit, jak 

taková spolupráce může probíhat, včetně praktických doporučení sesbíraných 

při zavádění a realizaci spolupráce. Nebudeme se zabývat interní spoluprací v rámci 

jedné organizace, neboť to by měly řešit jednotlivé služby ve svých metodikách. Budeme 

se zaměřovat na externí spolupráci, na spolupráci odlišných služeb, odlišných subjektů. 

Zkušenosti jsme v největší míře sbírali ve spolupráci s OSPODy při realizaci sociální 

služby SAS. 

 

5.1 PROČ A KDY?  (S ČÍM  SE SETKÁVÁME A PROČ UPLATŇUJEME PRINCIPY  

CASE MANAGEMENTU) 

Obecně se dá říct, že case management se doporučuje tam, kde vzniká potřeba 

koordinovat sociální a jiné služby, které vstupují do řešení problému klienta.  
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 Řešení klientovy situace vyžaduje zapojení více stran (komplexní posouzení 

případu místo izolovaného pohledu jednotlivých institucí) 

 Jsme osloveni institucí, která se na nás obrací s žádostí o spolupráci 

 Naše služba je postavena na spolupráci (nebo je potřeba funkční spolupráce více 

odborníků) 

 Zákonné podmínky nás vedou ke sdílení informací a komplexnímu řešení 

(nejčastěji pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, dále jen SPOD) 

 Přesně zacílená pomoc místo izolovaných, často protichůdných intervencí 

 Zplnomocnění klienta místo „o něm bez něj” 

 

5.2 PRO KOHO 

  Lidé ohrožení sociálním vyloučením nebo již vyloučení, zpravidla žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách 

 Při výskytu více problémů najednou (obzvláště, je-li řešení problémů provázáno 

a k efektivnímu řešení je potřeba více pracovníků, odborníků) 

  Lidé, kteří propadávají sítí sociálních služeb (bývají vyloučeni ze systému 

sociální pomoci, protože opakovaně selhali, byly s nimi špatné zkušenosti) 

 Rodiče, jejichž děti jsou umístěny v ústavní výchově, nebo jsou odebráním dítěte 

ohroženi 

 

5.3 VSTUPY (CO POTŘEBUJEME) 

 Zkušený pracovník - u TSP předpokládáme, že má pracovník dostatečnou praxi 

při výkonu terénní sociální práce, svou činnost je zvyklý reflektovat, 

vyhodnocovat (ať už na supervizích, nebo při pravidelných konzultacích 

s metodickým vedoucím), spolupráci vnímá jako přínosnou... 

 Respekt k právům klienta (mlčenlivost, ochrana dat, informovanost klienta, právo 

na vlastní volbu) 

 Pracovníkova znalost terénu a sítě služeb 

 Zapojení přirozeného prostředí klienta (vztahová síť – rodina, přátelé, soused) 

 Efektivní zapojení dalších organizací, institucí 
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5.4 VÝHODY  

Využití case managementu přináší efektivnější řešení klientova problému: 

 Časová úspora 

 Finanční úspora 

 Kvalitněji poskytnutá služba 

 Zplnomocnění klienta k řešení problému 

 

5.5 RIZIKA 

O vícestranné spolupráci často uvažujeme, pokud nám nějaký klient nebo celá 

klientská rodina tzv. přerůstá přes hlavu nebo se to děje jiné instituci, které je do práce 

s ním/nimi zapojena. Naše zkušenosti však ukazují, že není dobré učit se novému 

způsobu práce na těchto rodinách. Jako hlavní důvod bychom mohli uvést vypjaté 

emoce, které s takovým případem bývají spojeny. U víceproblémových kauz zpravidla 

nelze nalézt jednoduchá a rychlá řešení. 

Také bychom se měli vyhnout situaci, kdy s vícestrannou spoluprací chceme začít 

především proto, abychom nemuseli sami dělat těžká rozhodnutí. Pokud se například 

pracovnice OSPODu dostane do situace, kdy přemýšlí nad odebráním dětí z rodiny, 

neměla by si říct: “Dám jim ještě šanci, pošlu tam ještě TSP, třeba s nimi něco zmůže 

ona.” 

Vícestranná spolupráce by neměla začínat v situaci, kdy se hraje o čas. TSP 

se potřebuje s rodinou seznámit, mít prostor pro řešení pojmenovaných témat. TSP by 

neměl být pod tlakem, že když nebude ”dobře pracovat” s rodinou, dojde například 

k odebrání dětí a to poškodí jeho pověst v lokalitě. Stejně tak by klientská rodina neměla 

být postavena do situace, že pokud odmítne spolupráci s navrhovaným TSP, dojde 

rovnou k sankci. 

 Nezkušenost pracovníka má vliv na průběh a výstupy 

 Nedostatečné zapojení jedné z organizací negativně ovlivňuje průběh a výsledek 

case managementu 

 Nedostatečné informace od klienta vedou k nesprávným postupům (klient zamlčí 

spolupráci s jinou organizací nebo fakta důležitá pro volbu úspěšných postupů) 
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5.6 PREVENCE NEÚSPĚŠNOSTI  

 Kvalitní vstupy 

 Případové vedení case managerů/klíčových pracovníků (vede 

nadřízený/metodik v rámci pravidelných rozhovorů zaměřených na rozbor 

použitých postupů, nebo supervizor) 

 Průběžné hodnocení použitých postupů (pracovníkem, nadřízeným) 

 Závěrečná evaluace (vyhodnocení) úspěšnosti zvolených postupů (pracovníkem, 

nadřízeným) a následná opatření při zjištění neefektivnosti některých postupů  

 

Na tomto místě bychom chtěli zdůraznit, že postupy v kauzách nejsou 

jednoznačné! Velice důležité při výběru řešení, je respektování názoru klienta. Obzvláště 

v situacích, kdy je ohrožena integrita rodiny, bychom neměli klienta nutit do tzv. 

nejlepšího řešení (protože se nabízí a je nejjednodušší), pokud s ním klient nesouhlasí. 

Typickým příkladem je, při hrozící ztrátě bydlení, rozdělení rodiny (matka s dětmi 

v azylovém domě, otec na ubytovně nebo u příbuzných). TSP (a další členové týmu) 

by měli respektovat rozhodnutí klienta, i pokud tato rozhodnutí neschvalují 

a nedoporučují. Měli by však s klientem otevřeně hovořit o tom, jaká rizika s sebou nese 

jeho výběr.  

Instituce a organizace, které poskytují činnosti napomáhající řešení klientovy 

zakázky, ovlivňují kvalitu spolupráce i výsledek spolupráce s klientem. Klíčový 

pracovník by proto měl dbát na kvalitu přístupu k řešení problému klienta. V případě 

nekvality práce pak přiměřeným způsobem upozorňovat kolegy, organizace a instituce 

na nevhodné postupy, apelovat na dodržování dohodnutých pravidel nebo zákonných 

norem, hledat společné řešení ke zlepšení.24 

 

5.7 PŘÍPRAVA (PRO ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE OBECNĚ) 

 Vytvářet povědomí o naší službě „Co děláme a kde“ – měli by o nás vědět nejen 

potenciální klienti a organizace pracující se stejnou cílovou skupinou, ale také 

další poskytovatelé služeb v regionu, starostové obcí, lékaři/zdravotnická 

zařízení, školská zařízení, poradny, PMS, soud atd. S tím je spojená otázka, kde 

všude a jak se prezentovat. Mít například zvlášť letáky pro klienty a pro instituce. 

                                                        
24 Terénní sociální práce a její využití v práci sociálního kurátora, Sborník studijních textů pro sociální 
kurátory  
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 Vědět, co nabízíme a být schopni to srozumitelně představit jak klientovi, tak 

institucím 

  Vědět, co nenabízíme a proč? Měli bychom být schopni to pojmenovat a stručně 

vysvětlit, i na příkladech. Měli bychom znát hranice naší služby. Je potřeba 

eliminovat nereálná očekávání, v ideálním případě před zahájením spolupráce 

s konkrétním klientem. I v rámci spolupráce můžeme samozřejmě „dolaďovat“ 

detaily, ale není vhodné se začít vymezovat teprve tehdy, když nás někdo žádá 

o spolupráci, před klientem 

 Vycházet z předpokladu, že ostatní jsou partneři a mohou pomoci (nevstupujeme 

do spolupráce proto, že chceme i chránit klienta, protože mu ostatní mu ubližují 

nebo nerozumí) – jako TSP/SAS mohu mít s klientem důvěrný vztah, mohu znát 

jeho rodinu, prostředí, ve kterém žije, mohu ho znát dlouho) 

 Pravidelná setkávání regionálního týmu, institucí zaangažovaných na spolupráci 

ve vztahu k naší cílové skupině (komunikace na obecné úrovni, co je nového 

„u nás“, v naší problematice) 

 Doporučuje se nácvik spolupráce na fiktivní kazuistice, včetně případové 

konference - teprve po této zkušenosti by měli pracovníci vytipovat 

klienty/klientské rodiny, kde by spolupráce byla vhodná 

 

Příklad nereálného očekávání pracovnice OSPOD od služby SAS - Pracovnice 

OSPOD oslovila pracovnici SAS s žádostí o spolupráci. Zprostředkovala své klientce 

bydlení v Azylovém domě pro matky s dětmi vzdáleném více než 200 km. Spolupráci 

si představovala tak, že pracovnice SAS klientku “přestěhuje” do azylového domu 

a zároveň bude ručit za to, že klientka na vyjednané místo skutečně nastoupí. 

Ke spolupráci nedošlo, služba SAS neměla v nabídce cestování s klienty v tomto rozsahu, 

v rozpočtu k tomu nebyly prostředky. (I pokud by ke spolupráci došlo, pracovnice SAS 

nemůže ručit za klienta, že naplní dohodu s pracovnicí OSPOD.) 

 

Co nabízí TSP?  

Pojďme se podrobněji podívat na to, jaké činnosti nabízí TSP: 

 hledání vhodného bydlení 

 pomoc při řešení dluhů (ideálně dlouhodobá, směřující k oddlužení) 

 hledání zaměstnání, nebo vhodné rekvalifikace, orientace v sociálním 

zabezpečení 

 asistence při vyřizování dávek sociální péče a podpory 
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 podpora při vyřizování osobních dokladů 

 s odborným poradenstvím se zpravidla pojí nabídka zprostředkování 

bezplatného právního poradenství  

 

TSP především může nabídnout klientovi zorientování v jeho situaci, může 

pojmenovat potíže, které si klient ani neuvědomuje, nebo nepřipouští. Vzhledem k šíři 

problematiky, na kterou TSP při své práci naráží, samozřejmě nemá na vše odpověď, 

nemůže mít nastudované všechny platné zákony. Ve vztahu ke konkrétní kauze je však 

schopen vše podstatné během krátké doby nastudovat, zjistit a klientovi srozumitelně 

vysvětlit. 

 u služeb, které jsou více zaměřeny na rodinu, nabízí zpravidla poradenství 

v oblasti péče a výchovy dětí  

o osvojení vhodných výchovných metod 

o péče o dítě, včetně oblékání, stravování, hygieny dětí 

o podpora rodičů při přípravě dětí do školy 

o dodržování školní docházky 

o zajištění zdravotní péče 

o péče o domácnost a hospodaření rodiny 

 pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů 

 doprovod při jednání na úřadech 

 pomoc s listinami (zpravidla sepisování žádostí, může jít o podklady pro soud 

atd.) 

 a samozřejmě, téma naší publikace, zprostředkování kontaktů s dalšími 

institucemi a organizacemi 

 

Co v letácích nenajdeme, a přesto bychom to měli být schopni prezentovat jako 

přednosti a výhody. TSP nabízí dostatek času (může přizpůsobit délku a četnost 

konzultací aktuální situaci). S klientem má zpravidla vytvořen důvěrný vztah, obzvláště 

při dlouhodobější spolupráci. To neznamená, že jsou kamarádi a tráví spolu volný čas, 

profesionální vztah vždy respektuje hranice. Nicméně to bývá užitečné i z toho důvodu, 

že klient zpravidla nezamlčuje důležité informace. Řadu z nich je také snazší rovnou 

ověřit v přirozeném prostředí klienta. 

 



 
 28

  

 

5.8 PŘÍPRAVA (PŘED ZAHÁJENÍM SPOLUPRÁCE  S KONKRÉTNÍM KLIENTEM) 

Stručné seznámení s kauzou (ze strany toho, kdo žádá o spolupráci) – 

upřednostňujeme osobní setkání 

 Jaká máme očekávání od spolupráce? 

 Předpoklady o tom, co je klientovým problémem a jak jej lze řešit 

 Předpoklady TSP (NNO) o postojích instituce (OSPODu) 

 Předpoklady instituce o našich postojích a možnostech 

 Pohled na možnosti a nástroje práce vzájemně (co se bude dít, když…) 

 Hierarchie zakázek, jejich přijatelnost reálnost 

 

Pomoc a kontrola při spolupráci 

 Instituce častěji vnášejí své zakázky a zakázky společnosti 

 Sociální služby více sledují objednávky klienta 

 

Nelze jednoznačně říct, že instituce jsou kontrola a služby pomoc (závisí 

na jednotlivých pracovnících, na historii jednotlivých služeb i historii spolupráce 

klientem). I s institucemi je potřeba dojednávat naši zakázku a role  - jak a kdy naše 

spolupráce začne? A kdy končí? Jak to poznáme? Dojednávání spolupráce a sdílení 

informací musí být nastaveno transparentně i pro klienta. 
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6 VÍCESTRANNÁ SMLOUVA (TROJDOHODA)  

Vícestranná smlouva umožňuje ošetřit spolupráci více aktérů, zpravidla tří stran. 

Vícestranná smlouva byla vyvinuta pro účely spolupráce klienta, pracovníka sociální 

služby a pracovníka jiné instituce, zpravidla OSPODu. Pracovníci sociálních služeb jsou 

vázáni při výkonu své práce zákonem o sociálních službách. Pracovníci OSPODu jednají 

především dle zákona o sociálně právní ochraně. To může vést k nejasnostem ohledně 

sdílení a předávání informací, respektive o dodržování mlčenlivosti. Vícestranná 

smlouva umožňuje přesně pojmenovat cíl spolupráce a tím i vymezit oblast, kde 

je žádoucí informace sdílet. V ideálním případě tak eliminuje obavy všech tří stran, 

že a/ nedojde k zamlčení podstatných informací, b/ nedojde ke sdílení informací 

ve větším rozsahu, než je potřeba (tedy nedojde k narušení mlčenlivost ze strany 

TP/TSP). 

Tato dohoda je doplňkem, nadstavbou k běžné práci TSP (stejně tak je 

nadstavbou k běžné práci třetí strany, například pracovníka OSPODu). Nikde není 

řečeno, že pracovník musí zvolit tuto dohodu. Z praxe známe pouhé souhlasy klienta ke 

sdílení informací mezi TSP a konkrétní institucí. Nevýhodou bývá, že rozsah a způsob 

sdílení informací bývá v pouhém souhlasu vymezen často dost vágně, nebo vůbec. 

Vícestranná smlouva nenarušuje metodiku služby. Takže, i pokud je dohoda 

podepsána, tak se stále děje následující: 

1. Klient využívá službu dobrovolně, za její nevyužití mu nehrozí žádná sankce. 

2. TSP uzavírá s klientem běžnou smlouvu/kontrakt o využití služby (ústně, nebo 

písemně, jak je uvedeno v metodice). 

3. TSP s klientem hledají zakázku, individuálně plánují, jak jí dosáhnout (rozsah jejich 

spolupráce může být širší i dlouhodobější, než je rozsah spolupráce vydefinovaný 

v trojdohodě) - tedy TSP může s klientem pracovat i na tématech, která nejsou 

v rámci vícestranné spolupráce důležitá. 

4. Místo a četnost konzultací si domlouvají TSP a klient dle aktuální situace, na základě 

potřeb klienta a kapacity TSP. 

5. Konzultací TSP a klienta je mnohem více než společných schůzek v rámci vícestranné 

spolupráce (ty slouží k vyhodnocení dosavadní spolupráce a nastavení či korekci cílů 

další spolupráce). 

6. TSP vede spisovou dokumentaci, jak je zvyklý. 

7. TSP může čerpat ke své práci metodické konzultace, individuální supervize. 
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Vzor vícestranné smlouvy, kterou používají TSP organizace Člověk v tísni, o.p.s. 

je  veden v příloze číslo 1. 

 

Smluvní strany jsou zpravidla tři (může jich být i více), například klient, 

organizace poskytující sociální službu, obecní úřad pověřený SPO. Pokud je stran více 

než tři, doporučujeme využívat formát případové konference. Každá strana musí být 

označena tak, aby bylo nesporné, o jakou službu, či instituci se jedná. Každá strana 

by měla být zastoupena konkrétní osobou, pokud by se zastupující osoba v průběhu 

spolupráce měnila - měla by být uzavřena nová smlouva (případně by změna měla být 

ošetřena dodatkem). 

 

Cíle spolupráce 

Při vyplňování vícestranné dohody by měly být jasně a srozumitelně sepsány cíle 

spolupráce, je-li to podstatné tak i kroky vedoucí k jejich naplnění. Někdy k rozpracování 

dochází až v rámci individuálního plánování s klientem. Cíle by měly být dosažitelné, 

realistické. Sepsání vícestranné dohody by měla předcházet diskuse o tom, jaké cíle bude 

obsahovat, jaké k tomu vedou důvody, jak se pravděpodobně budou naplňovat, 

respektive jak poznáme, že je cíl splněn. Účast klienta na této diskusi je samozřejmá. 

Podstatné je i to, co se bude pravděpodobně dít, pokud se cílů nepodaří dosáhnout. 

Pokud je jednou ze stran pracovník OSPODu, budou jím navržené cíle pravděpodobně 

sledovat zájem dítěte, nebo dětí v rodině (přání a jednání klienta zde mohou být 

v rozporu s tím, co v zájmu ohrožených dětí navrhuje pracovník SPO). Právě proto 

je důležité, aby bylo klientovi jasně a srozumitelně sděleno, jaké má pracovník SPO 

nástroje a jak je může použít. Klienti se samozřejmě obávají odebrání dítěte, ale to je až 

nejzazší nástroj, užívaný v situaci zanedbávání, či týrání dítěte. 

 

Z našich zkušeností vyplývá, že pokud je nově zahájena spolupráce mezi TSP 

a klientem (podpora ze strany TSP byla iniciována pracovníkem OSPOD), je potřeba 

ponechat určitý čas na představení služby, popsání nabídky, nakontaktování klienta, 

zorientování se v kauze (tato doba se nedá přesně vydefinovat, jde o 2 - 4 konzultace, 

které lze zrealizovat v období jednoho měsíce). Pokud se na klienta vyvíjí tlak, aby 

se spoluprací souhlasil okamžitě, hrozí, že nebude do spolupráce dostatečně vtažen 

a bude souhlasit spíše z “povinnosti”, aby se vyhnul nepříjemnému ze strany OSPODu. 

Spěch a přílišná snaha o efektivitu mohou naopak přinést nemilá překvapení 

do budoucna, například v podobě nevyjasněných očekávání nebo nových zásadních 

informací, které ovšem zcela změní vyznění celého případu. 
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Společné schůzky a předávání informací  

Osobní setkání všech tří stran a společné vyhodnocení dosavadní spolupráce 

je ideální variantou. Je potřeba se domluvit, kde a jak často se budou zúčastnění 

potkávat. To je potřeba přizpůsobit okolnostem - například pro matku malého dítěte 

může být vhodnější, pokud budou společné schůzky probíhat v její domácnosti. Klient by 

samozřejmě nikdy neměl být nucen, aby umožnil společné schůzky ve své domácnosti, 

další alternativou může být zázemí TSP, či konzultační místnost na úřadě. Četnost 

schůzek se vyjednává dle aktuální situace a míry ohrožení dětí. Pokud je žádoucí výměna 

informací mezi těmito schůzkami, doporučujeme písemné zprávy. Obsah těchto 

dokumentů by měl TSP konzultovat s klientem, doporučujeme, aby klient seznámení 

s finální verzí potvrdil svým podpisem. Klient může ovlivňovat, co vše TSP do zprávy 

uvede, může korigovat formulace ve zprávách o spolupráci. Tím ale nemyslíme to, že by 

klient nutil TSP zamlčet či pozměnit podstatné údaje. Je naprosto běžné, že v některých 

oblastech se spolupráce daří, někde se vyvíjí jen pozvolna a některá témata se nedaří 

řešit. To může být ovlivněno vnějšími okolnostmi, nebo nízkými kompetencemi klienta 

(například nízká podpora dětí v přípravě do školy nemusí být znakem nezájmu, může jít 

o důsledek nedostatečné podpory v dětství). 

V přílohách 2 a 3 uvádíme příklady písemných zpráv o spolupráci s klientem. 

 

Telefonická komunikace - telefonickou komunikaci nevylučujeme, měla by však 

probíhat za účasti klienta. Neměla by to být standardní forma komunikace, opravdu 

doporučujeme osobní setkání všech tří stran anebo písemné zprávy. I když dodržíme 

mlčenlivost, může být pro klienta nepříjemné a ohrožující vědět, že si spolu TSP 

a pracovník OSPODu volají a mluví o něm. V podstatě jediná informace, která může být 

řečena po telefonu bez klienta, je, zda spolupráce pokračuje, nebo byla ukončena. 

Telefonáty za účasti klienta by měly sloužit k oznámení zásadních změn, ovlivňujících 

celou spolupráci. Mohou vést k iniciování dřívější schůzky, než jak bylo v plánu. 

 

Doba spolupráce, ukončení spolupráce  

Spolupráce se uzavírá na delší časové úseky, zpravidla alespoň na půl roku. 

V případě podpory rodiny ve více oblastech může být smlouva uzavřena rovnou na rok. 

Vždy by mělo být možné prodloužení. Klient může spolupráci vypovědět kdykoli, a to 

i bez udání důvodu. Nicméně pro TSP i pracovníka OSPOD je dobré, pokud ví, co klienta 

k ukončení spolupráce vedlo. TSP může spolupráci vypovědět taktéž, především 

v situaci, kdy klient nerespektuje pravidla spolupráce (například dochází ke zmařeným 

konzultacím - klient se nedostavuje na konzultace, aniž by se omluvil, respektive nečeká 

pracovníka v dohodnutou dobu doma, neplní dohodnuté úkoly; důvodem k okamžitému 
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ukončení je napadení pracovníka, i slovní. O ukončení spolupráce by měl být klient 

informován písemně, důvod vedoucí k ukončení spolupráce by měl být součástí 

dokumentu. 

 

Příklad 

Pracovnice OSPOD pracuje s klientkou, která má velké dluhy, hrozí jí ztráta 

bydlení pro velké dluhy na nájemném. Pracovnice má podezření, že matka dvou 

nezletilých dětí užívá pervitin. Ozve se pracovnici SAS, zda by mohla s klientkou navázat 

spolupráci  - pomoci nějak řešit dluhy, pokud možno zamezit ztrátě bydlení, a dát 

jí vědět, jestli má klientka v pořádku testy, či nikoli.  

Zde je nutné, aby pracovnice SAS vysvětlila, že může klientce nabídnout pomoc 

s dluhy (od jejich zpřehlednění k možným variantám řešení zadlužení), že se může 

společně s klientkou snažit udržet stávající bydlení (nebo hledat jinou variantu). 

Je na klientce, zda této nabídky využije. Co se týká podezření na užívání pervitinu, 

je vhodné, aby pracovnice OSPODu sdělila klientce své podezření a vyžádala si od ní 

doložení kontrolované abstinence. Pracovnice SAS může klientce kontroly abstinence 

zprostředkovat, doprovodit ji do K-centra - negarantuje, že tam klientka dorazí. 

Pokud by klientka souhlasila s podporou ze strany SAS, nabízelo by se zde 

uzavření trojstranné dohody mezi klientkou, pracovnicí SAS a pracovnicí úřadu. 

Jednoznačně by se tím pojmenovala témata, na kterých je potřeba pracovat. Ošetřila by 

se mlčenlivost i sdílení informací. 

O setkáních v tomto malém formátu (tři strany) neuvažujeme jako o případové 

konferenci. Takto smluvně ukotvená spolupráce NNO, pracovníka úřadu a klienta může 

být velmi efektivní a “přehledná”. Klient se po nějaké době ujistí, že se může 

na pracovníka spolehnout, pracovnice OSPODu zase zjistí, že SAS před ní netají 

informace vztahující se ke spolupráci. V mnoha případech je tato spolupráce dostačující. 

Časem může dojít ke svolání případové konference, pokud se ukáže, že by do řešení měli 

vstoupit další aktéři. Trojstranná setkání se obejdou bez moderátora, případové 

konference by měla vést nestranná osoba. 
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7 INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ S KLIENTEM  

Individuální plánování s klientem je proces, kdy dochází ke stanovování 

a následně naplňování cílů klienta. Individuální plánování je nedílnou součástí sociální 

práce s klienty z jakékoliv cílové skupiny. Tyto cíle by měly vést k začlenění klienta 

do běžného života. Individuální plán musíme vždy vytvářet s klientem, neboť má vést 

u klienta k přebrání odpovědnosti za jeho život. Výsledkem procesu individuálního 

plánování je vytvoření individuální plánu. Ten by měl být pokud možno písemný 

a kromě cílů by měl obsahovat jednotlivé konkrétní kroky, které povedou k jejich 

naplnění. 

Vytváření individuálního plánu má několik fází. Nejprve je třeba znát výchozí 

pozici klienta, jeho schopnosti a kompetence, ale také problémovou situaci, kterou 

budeme společně řešit, a její okolnosti. Nemělo by ale jít o rutinní sběr anamnestických 

dat. V této fázi by měl klient vyjádřit své potřeby a očekávání od služby. My bychom pak 

měli navázat, abychom ještě lépe mohli klientovi přiblížit možnosti naší sociální služby, 

případně pracovat s jeho nereálnými požadavky typu: sežeňte mi byt, půjčte mi peníze 

atd.25 

Následně můžeme začít stanovovat cíle. Cíle by si měl klient stanovovat sám, aby 

byl motivovaný je naplňovat. Úloha TSP je především v pomoci stanovit cíle tak, aby 

naplňovaly princip SMART, tedy aby byly: specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické 

a časově specifikované (Specific, Measurable, Achievable/Acceptable, Realistic/Relevant, 

Time Specific/Trackable). 

  

1. příklad stanoveného cíle: Zlepšení školní přípravy Lukáše. 

Pokud stanovíme cíl takto obecně, nebudeme jej moci nikdy správně vyhodnotit. 

Tento cíl je pravděpodobně dosažitelný a realistický, ale není dostatečně specifický a tím 

ani měřitelný, není zde žádné časové ohraničení. Správně stanovený cíl by mohl znít 

například takto: Do konce pololetí bude Lukáš pravidelně plnit zadané domácí úkoly 

a chystat si věci na druhý den do školy. 

  

2. příklad stanoveného cíle:  

Rodiče se zaměří na podporu dítěte při přípravě do školy, soustředit se budou 

především na čtení a počítání (cíl bude vyhodnocen za 3 měsíce). Anebo rodiče 

přestanou v následujícím čtvrtletí dítě zanedbávat v oblasti vzdělávání.  

                                                        
25 JAROUŠKOVÁ, Klára, NEDĚLNÍKOVÁ, Dana. Profesní dovednosti terénních pracovníků - Sborník studijních 
textů pro terénní pracovníky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, s. 304 
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Je lepší, pokud cíl formulujeme pozitivně. V opačném případě jsme v zajetí 

negativního uvažování o situaci a potažmo i o klientovi, resp. jeho životě. To může být 

klientovi nepříjemné, nevede to k přijetí navrhovaného cíle. 

 

V případě, že s klientem pracujeme v rámci týmového case managementu, 

je pravděpodobné, že bude s klientem na stanovení cílů pracovat celý tým. V tomto 

případě je třeba, aby u jednotlivých cílů byla uvedena osoba, která na jejich naplnění 

s klientem spolupracuje a která tudíž nese odpovědnost za stanovený postup. Jen ten, 

kdo považuje individuální plánování s klientem za nedílnou součást své práce s klienty, 

může přistoupit k individuálnímu plánování s dalšími aktéry (vícestranné plánování). 

Pokud máme stanovené cíle, je třeba rozpracovat, jaké konkrétní úkoly povedou 

k jejich naplnění, bude stanoven postup a klient si tak uvědomí, co jej při cestě 

k naplnění cíle čeká. Ačkoliv je stanovování konkrétních kroků snadnější než samotné 

stanovování cílů, je třeba mít na vědomí, že klient by na zlepšení své situace měl 

pracovat co nejvíce samostatně, tzn. neměli bychom automaticky přijít s námi 

osvědčenými postupy, opět bychom měli společně hledat možnosti, které jsou 

pro klienta schůdné, protože jen s jeho zapojením se jeho situace může změnit trvale 

a může se něco naučit. 

Během práce s klientem bychom se k individuálnímu plánu měli průběžně vracet 

a případně jej revidovat, což zahrnuje i hodnocení plánu. Hodnocení by totiž nemělo 

proběhnout jen v závěru spolupráce, ale mělo by probíhat i průběžně. Závěrečné 

hodnocení je snadné a jednoznačné, pokud jsme správně, tedy konkrétně a měřitelně, 

stanovili cíl. Velmi často nás může hodnocení spolupráce a vyhodnocování cílů vrátit 

na začátek ke stanovování dalšího postupu a hledání nových cílů.26 

 

 

  

                                                        
26 JAROUŠKOVÁ, Klára, NEDĚLNÍKOVÁ, Dana. Profesní dovednosti terénních pracovníků - Sborník studijních 
textů pro terénní pracovníky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, s. 370 - 371 
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8 PŘÍPADOVÁ KONFERENCE   

Případová konference je jedním z nástrojů case managementu. Jde o společné, 

koordinované setkání pomáhajících pracovníků a klienta (v některých případech 

i dítěte). Případovou konferenci můžeme využít pro zpřehlednění situace a toho, co již 

bylo vykonáno. Na základě toho je možné plánovat další postup, hledat optimální řešení 

pro konkrétní rodinu v konkrétní situaci. Případová konference umožňuje aktivní 

zapojení klienta. Výstupem případové konference je akční plán (individuální plán péče). 

Bechyňová: Případová konference je plánované a koordinované 

multidisciplinární setkání odborníků, kteří s rodinou a ohroženým dítětem pracují ve 

své každodennosti.27 

Rozum a cit, o. s.: Případová konference je plánované a koordinované společné 

setkání všech, kteří představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť pro dítě 

a jeho rodinu. Cílem je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, 

hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování 

potřeb dítěte.28 

 

8.1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY PŘÍPADOVÝCH KONFERENCÍ  

Je potřeba říct, že případová konference se liší od jiných, více direktivních forem 

práce s rodinou snahou o dodržení základních principů. Případová konference není 

pohovor s rodiči, není to ani projednávání kauzy před sociální komisí a nabádání rodičů 

k odstranění identifikovaných potíží. Základní principy se vztahují k hodnotám, které 

mají na případové konferenci udržet pocit bezpečí pro všechny zúčastněné a dobré 

podmínky pro spolupráci (jak při vyhodnocování situace, tak při plánování nejlepšího 

možného řešení). Tyto principy by měly vést i k přijetí zodpovědnosti, že se všichni 

zúčastnění budou snažit naplňovat plán, který společně vytvořili. Moderátor je pak 

„strážcem“ níže uvedených principů.29 

 Respekt k různostem a specifickým potřebám rodin 

 Informovanost 

 Spolupráce 

 Partnerství rodičů a odborníků 

                                                        
27 ŠŤASTNÁ, Martina. Metodika případových konferencí v rámci interdisciplinární spolupráce města 
Chrudim formou case managementu. www.sance.chrudim.cz/file-download/83/ 
28 Tamtéž 
29 BECHYŇOVÁ, Věra. Případová konference. Praktický průvodce pro práci s ohroženou rodinou. Praha: 
Portál, 2012, s. 19-27 
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 Struktura případové konference 

 Odpovědnost a závazek jednotlivých účastníků dodržovat plán 

 Respekt místo předsudků a stereotypů 

 

Je to právě moderátor, kdo je zodpovědný za to, jak bude případová konference 

probíhat. Měl by být nezávislý a neangažovaný v daném případu, měl by však mít 

dostatek informací. Jeho úkolem je vytvářet strukturu setkání (formuluje okruhy témat, 

přivádí skupinu zpět k tématu a cíli setkání, udílí a předává slovo, shrnuje obsah, určuje, 

kdy se přejde k další části, dbá na dodržení dohodnutého času), zajišťuje hladký proces 

komunikace (zapojuje všechny účastníky, dbá, aby měl každý prostor, nikdo 

nepřerušoval ostatní a vyjasňuje, co nebylo zřetelné, doptává se), zajišťuje bezpečí 

(dbá na bezpečí klienta, případně jeho zástupce, přijímá a nehodnotí názory účastníků, 

dbá na to, aby se účastníci navzájem nenapadali, nekritizovali, nehodnotili, tlumí emoce 

a zabraňuje konfliktům) a zajišťuje, aby se došlo ke konkrétním závěrům (povzbuzuje 

účastníky v hledání řešení, získává souhlas se závěry, pomáhá formulovat plán, 

zaznamenává vše - nejlépe na flipchart, reflektuje k čemu se došlo a znovu získává 

pro dohodnuté souhlas). Moderátor by neměl posuzovat, kritizovat, zlehčovat, co bylo 

vyřčeno. Neměl by vstupovat do debaty se svými názory a postoji. Nesmí rozhodovat 

za skupinu.30 

Kopřiva (2006) výstižně vyjádřil doporučení, jak respekt projevovat v praxi 

všude tam, kde se setkáváme odlišnostmi: Chovat se k lidem tak, aby to nezraňovalo 

jejich lidskou důstojnost. Základním vodítkem při tom je, nedovolit si k nim nic, 

co nechceme, aby si oni dovolili k nám. 

Rodiny se s dopady různých obtížných situací vyrovnávají různě, opakují vzorce 

chování, které jim dávají smysl, pocit bezpečí. Tyto vzorce mohou být a často bývají 

výrazně jiné než chování, které by od nich čekal pomáhající. Pro pomáhajícího 

pracovníka, například TSP, může být velice obtížné to pojmenovat a udělat z toho téma 

konzultace. Pokud k tomu nenajde čas a odvahu, může dojít k tomu, že si začne o rodině 

vytvářet negativní úsudek (předsudek). Předsudek můžeme snadno považovat, 

a následně prezentovat, za objektivní charakteristiku rodiny nebo klienta. Také to může 

být první informace, kterou o rodině dostaneme, než do ní vstoupíme. 

 

  

                                                        
30 ŠŤASTNÁ, Martina. Metodika případových konferencí v rámci interdisciplinární spolupráce města 
Chrudim formou case managementu. www.sance.chrudim.cz/file-download/83/ 
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Příklad: 

Babička má do péče svěřeného sedmiletého vnuka. Ten navštěvuje 2. třídu ZŠ. 

Pracovnici SAS kontaktuje pracovnice OSPOD, že babička nedává dostatečnou podporu 

vnukovi při přípravě do školy. Oslovila ji třídní učitelka, že chlapec často nemá hotové 

domácí úkoly, doma s ním neprocvičují probíranou látku a že potom ve škole nestíhá, 

na nové učivo se nesoustředí. 

Pracovnice SAS kontaktuje babičku s nabídkou podpory při přípravě do školy. Jde 

o romskou rodinu. Babička je za pomoc ráda. Během dalších konzultací vyplývá, 

že babička kontroluje, zda má vnuk v tašce všechny pomůcky. S vlastní přípravou 

do školy si moc neví rady. Vůbec se neorientuje v současných učebnicích, zadání 

domácích úkolů nerozumí, často se s vnukem hádají, jak vlastně domácí úkol vypracovat. 

Do hádky pak vstupují další členové rodiny (dědeček a jeho strýcové) a vnášejí vlastní 

verze zadání. Domácí příprava se tak často prodlužuje na 2-3 hodiny, bez viditelného 

efektu. Chlapec už se pak nesoustředí, chce si jít hrát se svými kamarády.  

Pracovnice SAS doporučí babičce nepřekračovat při domácí přípravě limit jedné 

hodiny, nejprve prochází společně úkoly, pracovnice vysvětluje babičce zadání (vyplývá 

najevo, že vnuk zadání rozumí, protože si to vysvětlují ve škole, pracovnice tedy posiluje 

jeho pozici), potom se procvičuje čtení. Nastaví se pravidlo, že nikdo další z rodiny 

do přípravy nevstupuje. Chlapce práce baví, soustředění se zlepšuje. Sám říká, že je rád, 

že se neučí celé odpoledne. Pracovnice SAS kontaktuje s babičkou třídní učitelku 

a společně hledají cestu, jak do budoucna komunikovat o domácích úkolech a tématech, 

ve kterých je potřeba s vnukem “zabrat”. 

(Pracovnice mohla do rodiny vstoupit s tím, že je zanedbávána příprava do školy 

a že se tedy zaměří na to, aby se babička „zlepšila“. Babička by z ní pravděpodobně toto 

negativní hodnocení cítila a stáhla by se do obrany. Pracovnice však věnovala dostatečný 

prostor tomu, že si s babičkou povídala nejen o tom, jak se připravují, ale i o jejích 

vlastních zkušenostech se vzděláváním (klientka chodila do zvláštní školy před několika 

desítkami let, na Slovensku, nikdo z rodiny se jí tehdy nevěnoval, u svých dětí 

se soustředila hlavně na to, aby do školy chodily, aby měly vše potřebné, starší děti spíše 

pomáhaly mladším, ona se věnovala domácnosti). Má velkou snahu zprostředkovat 

vnukovi přístup ke kvalitnímu vzdělání. S manželem trvala na tom, aby byl na ZŠ 

v logopedické třídě (i za cenu dojíždění), ale sama potřebuje podporu, aby se naučila, 

jak mu být oporou, jak mu domácí přípravu neznechutit. 

Tímto příkladem jsme chtěli ukázat, že pomáhající pracovník může navrhovat 

řešení buď na základě “popsaných obtíží”, nebo může vstoupit do příběhu rodiny 

a hledat, kde jsou kořeny toho, že právě teď podpora v rodině nefunguje tak, jak by měla. 

Pokud nastavíme podporu přizpůsobenou potřebám, pravděpodobně bude přijata. 
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 Dynamiku případových konferencí mohou ovlivnit i předsudky mezi pracovníky 

či zástupci různých institucí. Může jít o tvrzení typu: 

 Pracovníci NNO chrání své klienty, do zprávy napíší vždy jen kladné hodnocení, 

aby nepřišli o své klienty (aby si nepoškodili pověst v lokalitě, kde působí) 

 Pracovníci OSPOD udělají „předběžné opatření“, mají si co dát do spisu a jsou 

spokojení 

 Pokud není TSP Rom/Romka, nikdy nebude mít důvěru svých klientů a nikdy 

nenaváže opravdový profesionální vztah 

 Dokud se TSP nenaučí romsky, nebude nikdy rozumět svým klientům 

  

Partnerství rodičů a odborníků 

Dříve se v odborných publikacích vyskytovalo tvrzení, že rodiče jsou členové 

multidisciplinárního týmu. Bechyňová toto koriguje s tím, že se v praxi ukazuje, 

že rodiče zpravidla nemají kompetence srovnatelné s ostatními členy týmu (tím 

se automaticky nemyslí, že jsou bez vzdělání, mohou být specializovaní v jiném oboru), 

na druhou stranu mají neoddiskutovatelné místo v sestavování plánu pomoci jejich 

rodině/dětem.31 Partnerský přístup je asi nejvýstižnější pojem, jak mohou být do práce 

multidisciplinárního přístupu zapojeni. Myslí se tím především to, že by měli dostat 

prostor vyjádřit se, nemělo by dojít k „převálcování“ odborníky. 

 

Struktura případové konference 

1. Úvod a přivítání 

2. Představení účastníků 

3. Cíl setkání 

4. Představení případu 

5. Mapování současné situace a aktuálních potřeb klienta 

6. Návrhy řešení 

7. Tvorba a finalizace plánu spolupráce 

8. Kontaktní osoba a určení termínu dalšího setkání 

9. Zhodnocení setkání 

 

                                                        
31 BECHYŇOVÁ, Věra. Případová konference. Praktický průvodce pro práci s ohroženou rodinou. Praha: 
Portál, 2012, s. 25 



 
 39

  

 

Šance pro tebe, o. s. navrhuje následující zásady a principy: 

 Zájem dítěte a individuální přístup 

 Aktuálnost a objektivnost 

 Přirozené podpůrné prostředí 

 Podpora samostatnosti a zaměření na silné stránky klienta 

 Důvěrnost, diskrétnost, bezpečí 

 Respekt a partnerství 

 Spolupráce, týmový přístup a koordinace péče 

 Kontinuita péče 

 

Je zřejmé, že každý multidisciplinární tým může zásady a principy různě 

strukturovat a pojmenovat (některé týmy jsou konkrétnější, jiné používají spíše 

zastřešující pojmy – pohybujeme se v termínech, které mají umožnit individuální 

přístup, nastavení a udržení spolupráce – stěžejní je eliminovat strach a obavy 

jednotlivých členů, především pak klienta). 

Výstupem z případové konference je podrobný zápis, který je neveřejný – 

nicméně je dostupný všem zúčastněným. Na základě zápisu je tvořen plán spolupráce, 

který obsahuje: 

 Složení pracovní skupiny případu včetně kontaktů 

 Krátký popis případu 

 Kontakt na klienta 

 Úkoly, intervence, cíle spolupráce 

 Termín následné případové konference 

 Revize plánu spolupráce (po dalších setkáních) 

 

Mezi jednotlivými konferencemi 

Pokud není případová konference jednorázová, doporučuje se naplánovat termín 

dalšího setkání. Přístupy jednotlivých organizací se liší, doporučuje se termín po dvou 

až třech měsících, aby se stihlo mezi jednotlivými konferencemi něco udělat a bylo co 

hodnotit. Pokud se přece jen realizuje dřívější setkání, zpravidla jde o řešení krizové 

situace, nebo úplnou změnu cílů. Na následné případové konferenci se účastníci vrací 

k plánu spolupráce a probírají, jak se dařilo plnit jednotlivé úkoly a cíle. 
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Teprve to, co se děje mezi jednotlivými případovými konferencemi, je to 

důležité! 

V rámci případové konference by mělo být domluveno, jak a kdy se budou 

předávat informace – například písemně v určitém intervalu za oblast, kterou 

má pracovník na starosti, nebo se předává informace, když něco nefunguje (nedaří 

se zásadním způsobem plnit úkol, informuje osoba za úkol zodpovědná). Pokud 

je nastavena druhá varianta, znamená to, že se nepředávají informace, plnění plánu. 

Zhodnocení pak proběhne až na dalším setkání. Způsob předávání informací by neměl 

být změněn v mezidobí případových konferencí! 

 

Rizika 

 Komunikační a organizační nároky 

 Vzájemná nedůvěra zástupců jednotlivých služeb, institucí a organizací 

 Nakládání s citlivými a osobními údaji 

 Nároky na sebe prezentaci klienta 

 Riziko přehlcení klienta přílišným množstvím informací a úkolů 

 Používání odborného jazyka, kterému klient nerozumí 

 Přílišná, nerealistická očekávání jednotlivců 

 Spoléhání se na skupinovou odpovědnost může snižovat a oslabovat individuální 

odpovědnost 

 Početní převaha odborníků může klientovi ubírat kompetence 

  



 
 41

  

 

SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ  LITERATURY 

 BECHYŇOVÁ, Věra. Případová konference. Praktický průvodce pro práci s ohroženou 
rodinou. Praha: Portál, 2012. 158 s. 
 

 BECHYŇOVÁ, Věra, KONVIČKOVÁ, Marta. Sanace rodiny. Praha: Portál, 2008. 152 s. 
 

 HRDINOVÁ, Andrea, KRUPIČKOVÁ, Petra, HANUŠOVÁ, Ludmila, ŠTĚTKOVÁ, Petra, 
PETRANOVÁ, Jana. Na jedné lodi anebo jak uspořádat případovou konferenci v oblasti 
péče o ohrožené děti. Praha: Rozum a cit, 2010. 52 s. 
 

 HRUBEŠ, Jan. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách. Praha: Úřad vlády- 
Odbor pro sociální začleňování (Agentura), 2014. 114 s. 

 
 JANOUŠKOVÁ, Klára, NEDĚLNÍKOVÁ, Dana, ed. Profesní dovednosti terénních 

pracovníků. Ostrava: Ostravská universita v Ostravě, 2008. 550 s. 
 

 KOPŘIVA, p. a kol.: Respektovat a být respektován. Kroměříž, Spirála 2006. 
 

 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, 
hodnocení. Praha: Portál, 2007. 183 s.  
 

 NEDĚLNÍKOVÁ, Dana, ed. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. 
Ostrava: Ostravská universita v Ostravě, 2008. 102 s. 

 
 ŠŤASTNÁ, Martina. Metodika případových konferencí v rámci interdisciplinární 

spolupráce města Chrudim formou case managementu, Šance pro tebe, o. s. 
 

 ŠVEC, J. Příručka pro sociální integraci, Praha: Úřad vlády ČR, odbor pro sociální 
začleňování v romských lokalitách, 2010, 26 s. 

 
 Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 
 ZEMAN, Václav, LEDINSKÁ, Silvie. Příručka pro obce - Agentura pro sociální 

začleňování, Sociální služby. Praha: Úřad vlády ČR. Odbor pro sociální začleňování 
(Agentura), 2012. 64 s. 

  



 
 42

  

 

SEZNAM ZKRATEK 

MOP – mimořádná okamžitá pomoc 

NRP - náhradní rodinná péče 

OSPOD - Oddělení pro výkon sociálně právní ochrany 

PMS - probační a mediační služba 

SAS - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

SPO(D) - sociálně právní ochrana (dítěte) 

TP - terénní pracovník (dle zákona o sociálních službách pracovník v sociálních 

službách) 

TSP - terénní sociální pracovník, pracovnice (dle zákona o sociálních službách sociální 

pracovník) 
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Příloha číslo 1  

DOHODA O SPOLUPRÁCI          

uzavřená mezi: 
  
Člověk v tísni, o.p.s., 
Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 
kontaktní místo ……………………………………………… 
zastoupené terénním sociálním pracovníkem (terénním pracovníkem)………………………………………………. 
dále jen TSP/TP 
  
a 
  
Magistrát města ………………….., odbor sociálních věcí 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
…………………………………………………. 
zastoupená …………………………………………………………………………………… 
dále jen pracovník OSPOD 
  
a 
  
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa: 
dále jen klient 
  

I. 
Cíl/e spolupráce: 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

II. 
Výše uvedené strany se dohodly na společných schůzkách, které se budou realizovat v prostorách ……………………..a budou 

společně postupovat vymezenými kroky tak, aby byl naplněn dohodnutý cíl/cíle spolupráce. Na termínech a četnosti schůzek se výše 
uvedené strany domluví podle aktuální potřeby. 

  
III. 

  
1) Klient souhlasí, že na společných schůzkách, kterým bude přítomen, si budou pracovník OSPOD a TSP vyměňovat 

informace, související s jeho osobou, které se vztahují k dohodnutému cíli/cílům spolupráce a vymezeným krokům jednotlivých 
stran, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k plynulému plnění vymezeného cíle nebo cílů. 

  
2) Klient souhlasí s tím, že TSP bude ………..poskytovat pracovníkovi OSPOD písemnou zprávu, v níž shrne dosavadní 

provedené kroky, postup klienta a TSP směřující k naplnění dohodnutého cíle nebo cílů. Tuto zprávu TSP s klientem před 
poskytnutím pracovníkovi OSPODu projedná. 

  
3) Klient souhlasí, že TSP bude informovat pracovníka OSPOD v případě, že dojde k ukončení spolupráce mezi TSP a 

klientem. 
  
4) Klient byl informován, že pracovník OSPOD je podle § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, 

povinný zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím 
seznámil. 

  
5) Klient byl informován, že terénní sociální pracovník je podle § 100 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 

povinný zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. 
  
                                                                    IV. 
  
Klient může kdykoliv ukončit spolupráci s poskytovatelem sociální služby a dohodu vypovědět. 
  
Poskytovatel může ukončit spolupráci s klientem v případech uvedených ve Vnitřních pravidlech poskytované sociální 

služby, s kterými je klient před čerpáním sociální služby seznámen. 
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Dohoda zaniká naplněním dohodnutého cíle nebo cílů. Spolupráce může být ukončena dohodou všech tří stran, nebo po  

uplynutí sjednané doby platnosti dohody. 
  
                                                                    V. 
  
Tato dohoda se uzavírá na dobu……. 
  
                                                                    VI. 
  
Dohoda je vyhotovena ve třech provedeních s platností originálu. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.  Jednotlivé 

strany si tuto dohodu přečetly, jejímu obsahu rozumějí a souhlasí s ním. 
  
  
  
V ……….dne……… 
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Příloha číslo 2 

 
        Vážená paní YY 
        Referent OVV - hmotná nouze 
        Městský úřad xxxx 

 
VĚC:  Vyjádření o spolupráci s XY v rámci sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi (Člověk v tísni, o.p.s. - programy sociální integrace, pobočka Olomouc) 
 
Spolupráce s paní XY (nar. XX.XX.XXXX) byla zahájena 4. března 201X na základě doporučení paní XX 

(pracovnice OPD, Magistrát města Olomouce), a to na základě prokázaného těhotenství klientky. 
Klientka se v současné době zdržuje v chatové kolonii v Olomouci - xxx. Obývá chatku, která patří 

prarodičům nenarozeného dítěte. Domluva s nimi je v současné době taková, že klientka musí chatku opustit 
nejpozději k 25. březnu 201X. Vzhledem k tomu, že klientka v současné době nemá dobrý vztah s otcem dítěte (a po 
porodu se bude pravděpodobně pokazovat otcovství soudní cestou), není další vyjednávání o setrvání v tomto objektu 
možné. 

klientka je v současné době sankčně vyřazená z evidence Úřadu práce, nicméně k 23. březnu 201X se může 
opět zaregistrovat. Na 24. března 201X má naplánovanou cestu do ….., kde by se měla zaevidovat, a potom dále na 
Městský úřad do …. podat žádosti o dávky ze systému hmotné nouze. Na tento den jsme domluvili i další termín 
kontroly u odborného lékaře, gynekologa, MUDr. ….. 

 
Vzhledem k výše popsané situaci jsme se s klientkou v rámci individuálního plánování domluvily, že 

nejdůležitějším bodem naší spolupráce bude zajištění bydlení (přiměřeného jejímu stavu). Kontaktovaly jsme azylové 
domy pro matky s dětmi: FOD Olomouc - plná kapacita, žádost podána; Domov pro ženy a matky s dětmi - zařízení 
SMOl - zde jsme jednaly s vedoucím zařízení, panem …… i sociální pracovnicí …….. - zde by kapacita byla, ale přijímají 
až ženy v pokročilém stupni těhotenství, zpravidla měsíc před porodem, domluva je taková, že s nimi zůstaneme 
v kontaktu do června, kdy by klientka mohla nastoupit. Azylový dům pro ženy Charity Olomouc - nocležna je 
v současné době v rekonstrukci, posouvá se doba znovuotevření na květen 201X. 

Dále jsme se zaměřily na hledání bydlení v soukromých ubytovnách v Olomouci a okolí, bydlení hledáme 
k 25. březnu 201X, aby klientka nemusela být na ulici. Obvolaly jsme více jak deset zařízení, narážely jsme na dva 
problémy. Buď mají ubytovny plnou kapacitu (vzhledem k ročnímu období), anebo byli správci naprosto nepřístupní 
tomu, že by se platba za ubytování řešila zpětně formou poukázání dávky hmotné nouze na účet provozovatele 
ubytovny. Podařilo se nám částečně uspět v jednání s panem ……, správcem ubytovny XXX (adresa). Pan … je ochotný 
klientce rezervovat volný pokoj k 23. březnu 201X, ale pouze pod podmínkou složení zálohy na platbu nájemného ve 
výši 1000,- Kč v průběhu příštího týdne. Dále trvá na osobním setkání se mnou a klientkou (s největší 
pravděpodobností k němu dojde 19. března 201X). Správce dále uvedl, že cena za jeden pokoj se pohybuje kolem 
3300,- Kč měsíčně. Správce také uvedl, že pokud bude složena záloha ve výši 1000,- Kč, bude klientce místo nejenom 
rezervovat k 25. březnu 201X, ale bude ochoten i vyčkat na zbylou část nájemného, které by mu bylo poukázáno ze 
systému hmotné nouze po zaevidování klientky na Úřadu práce a vyřízení nezbytných náležitostí na odboru hmotné 
nouze. 

S bydlením bude souviset ještě vratná kauce ve výši 500,- Kč, která bude splatná v den nastěhování. 
S klientkou jsme domluvené, že by tuto kauci uhradila v den nastěhování na ubytovnu (z příspěvku na živobytí). 

 
Po předchozím telefonickém rozhovoru podáváme s klientkou Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na 

úhradu nezbytného jednorázového výdaje ve výši 1000,- Kč, abychom mohly rezervovat místo na ubytovně a tímto 
stabilizovat klientčinu situaci, tato zpráva slouží jako příloha k žádosti. 

Vzhledem k těhotenství klientky považuji zajištění bydlení za naprosto zásadní, teprve na tomto základě 
můžeme s klientkou dále pracovat na přípravě vhodných podmínek pro výchovu dítěte. 

 
V případě jakýchkoli nejasností mne prosím kontaktujte na telefonním čísle ………………… 
 
Těším se na další spolupráci, s pozdravem 
 
XX, terénní sociální pracovnice 
 
 
S vyjádřením o spolupráci jsem byla seznámena dne…., podpis klientky 
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Příloha číslo 3 

 

Zpráva o spolupráci s paní XY. a rodinou:  
Hodnocení spolupráce za období ..................... 
 
1. Najít nové bydlení – pronájem bytu 
 
2. Vyřídit dávky hmotné nouze – MOP (na automatickou pračku a postele pro děti) 
 
3. Zlepšení docházky a přípravy nezl. dětí do školy 
 
Cílem paní X. a pana Y. je najít řádný pronájem bytu o velikosti 3+1 v ........... a blízkém okolí. Nájem by měl být 

okolo 10.000,- Kč. Pro klientku pravidelně vyhledávám nabídky pronájmů bytů především bez účasti realitní kanceláře, 
neboť případný jednorázový poplatek realitní kanceláři je pro rodinu nereálná finanční zátěž. Paní X. si z veřejných 
nástěnek v ............ rovněž zjišťuje kontakty k inzerátům, jež se týkají pronájmů bytů. Paní X. využívá ke zjišťování nabídek 
pracovní telefon. Na konkrétní informace k pronájmům se dotazuje sama, v rámci telefonických hovorů uvádí 
i skutečnost, že jsou rodina romského původu (aby zbytečně nejezdila na prohlídky bytů). Pronájem bytu se pro rodinu 
zatím najít nepodařilo – pronajímatel buď nesouhlasí s ubytováním romské rodiny, nebo i přes předběžně slíbenou 
telefonickou odpověď se dotyčný již neozve.  

 
Rodině jsem připravila tiskopisy pro podání žádosti o MOP a v průběhu dvou setkání jsme projednávali, jak 

tiskopis vyplnit a žádost odůvodnit. Paní X. podala žádost o MOP k zakoupení automatické pračky, která dle jejích slov 
zůstala v bydlišti v ............., které vyhořelo a došlo tedy ke zničení původní pračky. Dávka MOP k této žádosti byla přiznána 
ve výši 3.000,- Kč – paní X. si zajistila nákup použité pračky. Žádost o dávku MOP k proplacení postelí při posledním 
setkání podána nebyla, ale paní X. již předběžně jednala na ÚP ............. o formě proplacení – upřesní si zde ještě, zda si má 
požádat o vystavení předprodejky, a pokud ano, na kolik postelí. 

 
V této zakázce hovoříme s klientkou o tom, jak probíhá aktuálně příprava dětí do školy a docházka dětí do  

školy. Paní X. si je vědoma povinnosti omluvit dítě ze školy v případě absence. Pokud jsou děti nemocné, zajišťuje si 
potvrzení od lékaře. K lékaři doprovází děti matka nebo otec. U nezl. T. bylo řešeno přijetí dítěte do MŠ. Paní X. si po 
několika promeškaných termínech setkání s ředitelem MŠ a ZŠ ............... na podnět telefonicky dojednala nové setkání, na 
které se dostavila. Přes opakovaná doporučení o doložení vyplněné přihlášky s potvrzením od dětského lékaře do konce 
roku 2013 byla přihláška do MŠ odevzdána počátkem ......2014. Klientka uvedla, že čeká na vyplacení dávek, aby mohla T. 
zaplatit stravu v MŠ - ihned poté T. do MŠ nastoupí.  

U tří nejmladších dětí (T., V, R.)) by byla pravděpodobně vhodná logopedická péče. Klientce bylo umožněno 
telefonické spojení na logopedii. V prvním případě byla žádost o objednání odmítnuta z důvodu naplněné kapacity 
a klientka dostala číslo na jiného logopeda. Při dotazu na objednání na nově sděleném tel. čísle byla klientka požádána, 
aby klientka volala na jiné tel. číslo, zde telefon nikdo nezvedal. Paní X. přislíbila, že na uvedené tel. číslo logopedie zavolá 
později z tel. budky, v lednu však ještě nebyl termín objednání stále dojednán. Nezl. R. má v letošním školním roce velice 
špatné hodnocení, a to nejen prospěchu, ale i v domácí přípravě a nošení školních pomůcek. Nabídla jsem možnost 
společného jednání v ZŠ, které proběhlo ............... 2013 s třídní učitelkou nezl. R. paní ................. a rovněž za přítomnosti paní 
X. Třídní učitelka uvedla, že špatný prospěch R. je způsoben především neznalostí základních témat učiva z předchozích 
tříd (nezná dostatečně abecedu, vyjmenovaná slova, v anglickém jazyce nemá v podstatě vůbec žádné základy). Třídní 
učitelka na dotaz klientky, zda se nejedná vůči R. o diskriminaci, toto naprosto odmítla s odůvodněním, že R. není ve třídě 
ani ve škole jediné romské dítě a hodnocení dítěte s tímto nijak nesouvisí. S třídní učitelkou jsme se domluvily, v jaké 
oblasti bude R. poskytnuta podpora pro zlepšení školních výsledků (podpora v domácí přípravě – vyjmenovaná slova, 
pomoc s anglickým jazykem se zaměřením na aktuální probírané téma, dohled na přípravu školních pomůcek). Při 
setkáních v rodině vždy část konzultace věnuji práci s R., a to za přítomnosti paní X., která má takto náhled na způsob 
procvičování a přípravu R. do školy. S klientkou jsme domlouvaly konkrétní způsob práce při přípravě R. do školy - 
zejména v AJ, kdy by s ním trénovala slovíčka připravená na samostatném listu (tabulka se slovíčky z aktuálních lekcí 
s výslovností napsanou skutečně česky, přesně tak jak je v ČJ vyslovováno), v tomto směru však zatím nejsou vidět žádné 
kladné výsledky. R. dělá problém pochopit souvislost mezi psanou a mluvenou podobou anglického jazyka, samostatný 
úkol k naučení se jednoho slovíčka denně se mu zatím nedaří. V českém jazyce byl R. schopen se sám naučit řadu 
vyjmenovaných slov po B, nyní se věnujeme procvičování k tomuto písmenu a je patrné, že R. často nezná význam slova 
a tím následně nedokáže správně určit, zda se jedná nebo nejedná o slovo příbuzné vyjmenovanému slovu. R. stále nemá 
zaplacené pracovní učebnice pro letošní rok, učitelé mu tak potřebné stránky kopírují. R. jsem předala složku 
s eurofoliemi, kam si nyní kopie ukládá, může s nimi lépe pracovat a je menší pravděpodobnost jejich ztráty. S paní X. při 
všech setkáních opakuji nutnost kontroly sešitů a žákovské knížky každý den. Domluvily jsme se i na tom, že bude mít 
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do zásoby zakoupeno několik per a tužek, které bude moct v případě potřeby dětem dát. Zakoupení těchto pomůcek je 
však závislé na termínu výplaty soc. dávek.  

Nezl. V. byla na psych. vyšetření v PPP Olomouc a SPC Olomouc a má potvrzeno, že přeřazení na speciální školu 
je v souladu s jejími rozumovými schopnostmi (výuka na spec. škole byla jednoznačně doporučena). V. současné učivo 
zvládá bez problémů. Nezl. R. a T. podstoupili psych. vyšetření ve .................., celkové zaměření vyšetření paní X. nezná 
a písemná zpráva zatím také nebyla doručena. U nezl. I. počátkem ledna paní X. uváděla, že zatím škoda způsobená 
v .............uhrazena nebyla, ani nedošlo k osobní omluvě – uvedla, že osobně dojeli do ............. koncem roku 20.., ale 
poškozeného se jim nepodařilo najít.  

 
Celkové hodnocení spolupráce: 

S rodinou se setkávám vždy po předchozí domluvě 1x za týden. U paní X. oceňuji aktivitu ve zjišťování nabídek 
pronájmů bytů a zvládání telefonického hovoru. Paní O. je rovněž schopna sama jednat ohledně dávek na Úřadu práce 
v ............ V oblasti přípravy dětí do školy, zejména u R., zatím nejsou vidět žádné výsledky spolupráce. 

 
Zapsala: ................................, tel………………………. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Olomouc - Litovelská 14, 779 00 Olomouc 
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Příloha č.4  
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Neprodejný výtisk 
 
 

Publikace vznikla v rámci projektu „Sociální integrace na Jesenicku“, který je 
financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 


