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1/1

O koordinaci a navigaci

Pavel Nepustil
Vichni jsme koordinátoøi. Kdy u nic jiného, tak koordinujeme minimálnì svoje vlastní
vztahy a aktivity. Napøíklad v situaci, kdy si èistíme zuby, nìkdo na nás volá z kuchynì a do
toho zvoní telefon, potøebujeme znaènou dávku koordinace. Také se ale podílíme na koordinaci ivota své rodiny, svých pøátel nebo svého pracovního týmu. Koordinace je pro nás nìco
tak pøirozeného, e si ji vìtinou ani neuvìdomujeme. Roky ivota, studia a praxe nám umonily cítit se ve svém kadodenním ivotì doslova jako ryba ve vodì  s vyuitím vlastní pamìti, ale také nejrùznìjích pomùcek, jako diáøù, telefonù, iPodù a iPadù, proplouváme kadodenními situacemi se stále se zlepující elegancí. Svìt kolem nás se sice stále promìòuje
a asi nikdy nedosáhneme úplného a koneèného koordinaèního mistrovství, nicménì poøád
mùeme být minimálnì na cestì.
Podmínkou toho, abychom takto zvládali svùj kadodenní ivot, je dùvìrná znalost prostøedí,
ve kterém se nacházíme  vèetnì jeho kultury, zvyklostí, rozdìlení rolí a moci. Slovník sociálních slueb toto nae prostøedí v nejirím slova smyslu oznaèuje jako bìnou spoleènost,
nicménì tato spoleènost není bìná zdaleka pro kadého. Pro nìkteré jedince je to spí zcela
cizí svìt. A nemusíme to hned svádìt na kognitivní handicap nebo nízkou motivaci: nìkteøí
lidé zkrátka proili velkou èást svého ivota v jiném (podle sociálních slueb tedy
ne-bìném) svìtì. Kdo to nezail, tak si asi tìko umí pøedstavit, jaké to je ít deset nebo
více let v ústavu, a u jde o dìtský domov, psychiatrickou léèebnu nebo vìzení, anebo jaké
to je ít na ulici, v podsvìtí, ve vylouèené lokalitì, popøípadì v osamoceném svìtì vzniklém
prostøednictvím utkvìlých pøedstav, halucinací, bludù nebo pravidelnì pøijímaných chemických látek. Není potom divu, e takový èlovìk pøíchod do (pro nás) bìné spoleènosti vnímá
jako setkání s cizím, neznámým prostøedím. Koordinace vech aktivit a vztahù mùe být potom velice nároèná  a právì zde je místo pro odborníka, kterému zde budeme øíkat case manager.
Kromì koordinace vyaduje setkání s novým svìtem také urèitý zpùsob navigace. To mùe
znamenat ledacos: jednoho navigátora s dobrou obeznámeností s terénem, tým specialistù,
kteøí spolupracují na nalezení nejlepí cesty k cíli, anebo tøeba poèítaèový navigaèní systém.
Vdy je to zpùsob, jakým se zorientovat v terénu, jak rychle a jednodue najít správnou cestu
tam, kam dojít chceme. V case managementu vak nejde o navigaci klienta, to by mu
z dlouhodobého hlediska moc nepomohlo. Snaíme se spíe spoluvytváøet s klienty takový
zpùsob navigace, který jim nejen usnadní jejich souèasnou cestu, ale stane se také jejich
vlastnictvím, které budou moci kdykoliv v budoucnu vyuít.
Koordinaci a navigaci  tzn. pomoc èlovìku zorientovat se v neznámém nebo nepøehledném
prostøedí, najít smìr, jak jít dál, a zároveò efektivnì vyuít podpùrné zdroje, které jsou k dispozici  pøedstavujeme v této pøíruèce jako základní procesy case managementu. Zároveò
oba tyto procesy vnímáme jako souèást kadodenního ivota, kterému by mìl case management zùstávat co nejblíe. Nejde o zázraènou metodu vyvinutou univerzitními experty. Jde
o praxi, která klade dùraz na podporu procesù, jich si èasto v bìném ivotì nevímáme.
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Case management  tak jak jej chápeme v této pøíruèce  mùe spoèívat stejnì tak v èinnosti
jednoho èlovìka (case managera), jako ve fungování týmu lidí (viz tzv. asertivní komunitní
tým) nebo v nastoleném systému práce, jako je poøádání pøípadových konferencí. Vechny
tyto zpùsoby mohou klientovi jeho cestu ivotem usnadnit. Je vak nadmíru dùleité, aby lidé, kteøí v tìchto systémech pracují, na sebe navazovali, spolupracovali a snaili se najít spoleèné cíle. Vdy co je horího, ne kdy jedete v autì, z vaeho GPS zní pokyn doprava, vá
spolujezdec øíká doleva a pøed vámi je cedule s názvem místa, kam jedete, a ipkou rovnì? Case management tedy není pouze o práci s klienty, case management je také o tom,
jak komunikujeme mezi sebou jako odborníci, kolegové z velice rùzných oborù  jak spolu
pracujeme, tedy jak spolupracujeme.

1/2

Navigace pøíruèkou

Pavel Nepustil
Historie této pøíruèky úzce souvisí s projektem Case management se zotavujícími se uivateli návykových látek realizovaným Sdruením Podané ruce, o. s., v letech 20102013, ale
sahá jetì dál, do roku 2009. Jednoho dne se selo nìkolik zástupcù brnìnských sociálních
slueb (Sdruení Podané ruce, Armáda spásy, A-Kluby a ROZKO bez RIZIKA) v jedné restauraci po vyèerpávajícím setkání komunitního plánování. Hovor se jetì stále toèil kolem práce
a nìkdo zaèal vypravovat sloitou situaci svého klienta. Ani by zaznìlo jeho jméno, z dalích
dvou úst zároveò se ozvalo: Toho znám taky!. Kdy se tato situace opakovala jetì jednou
u dalího sloitého pøípadu, zaèali jsme nahlas uvaovat o tom, jak by se nám vem zjednoduil ivot, kdybychom mìli prostor pro sdílení situací spoleèných klientù, a mohli tak plánovat jejich øeení spoleènì. Zároveò jsme mìli pocit, e bychom vìtí vzájemnou provázaností
a spoluprací mohli usnadnit ivot i naim klientùm.
Mylenku, která se zrodila u stolu v restauraci, jsme pøinesli ke stolu na brnìnském magistrátu pøi dalím setkání komunitního plánování, odkud byla zanesena jako návrh opatøení
komunitního plánu a nakonec jetì zamíøila do ádosti o grant od Evropského sociálního
fondu. Uspìli jsme, a tím zaèalo opravdové zavádìní case managementu do slueb pro zotavující se uivatele návykových látek v Brnì. Realizaèní tým tvoøili pracovníci Sdruení
Podané ruce a A-Klubù, èlenství v pracovní skupinì potom pøijala dalí øada organizací, zejména sociální kurátoøi Magistrátu mìsta Brna, Probaèní a mediaèní sluba, Psychiatrická léèebna,
Armáda spásy, dalí organizace se postupnì zaèaly ozývat se zájmem o úèast dobrovolnì.
Abychom neobjevovali ji objevené, snaili jsme se hledat inspiraci v ji existujících slubách
v ÈR i za hranicemi: absolvovali jsme nìkolik stáí a exkurzí, mluvili jsme s lidmi z praxe
a studovali jsme literaturu. Zároveò jsme zjiovali monosti pro vyuití case managementu
pøímo od pracovníkù slueb a jejich klientù a s pøekvapením jsme se dozvídali, e nìkteøí pracovníci naprosto pøirozenì a intuitivnì vyuívají ve své práci prvky toho, o èem jsem èetli
jako o case managementu. Oni zase s pøekvapením zjiovali, e práci, která se v jejich organizacích èasto povauje za nìco navíc, kterou dìlají mnohdy bez jakýchkoliv metodických
pokynù a nìkdy dokonce tajnì, se nìkde jinde øíká cizím slovem a existují k ní èlánky a uèeb-
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nice. Tím zaèal proces vzájemného uèení, ve kterém se brzy ztratila pøedstava, e zavádìní
case managementu bude jako výmìna staré výrobní linky v továrnì za novou.
V první èásti této pøíruèky zasazujeme nae uvaování o case managementu do historického
a kulturního kontextu. Zároveò popisujeme základní pøedpoklady pojetí, ke kterému jsme se
pøiblíili a které zde definujeme jako koordinovanou spolupráci v rámci pøípadu.
Druhá èást je vìnována praktickým vodítkùm, pøièem vesmìs nejde o nic zcela nového. Zavádìní case managementu v naem pojetí se blíilo spíe reflexi stávajících procesù, postupù
a technologií a snaze o jejich nové propojení, tak aby bìely plynuleji a smysluplnìji.
Ve tøetí èásti popisujeme pøíklady aplikace popsaného zpùsobu práce uvnitø naí organizace,
ve spolupráci s dalími organizacemi a také pøíklady pøíbuzné praxe jinde. Cílem je ukázat diverzitu a rùzné monosti aplikace spíe ne jejich uniformitu a stejnost.
Ètvrtá èást hledá odpovìï na èasté otázky: jak je moné case management hodnotit a jak jej
hodnotí sami klienti. Touto samostatnou èástí chceme zdùraznit, e dùslednou evaluaci vnímáme jako zásadní pøedpoklad úspìchu.
Pøi ètení celé knihy je zapotøebí mít na pamìti, e popisovaná praxe je vdy urèená pohledem
autorù a vychází z praxe ve specifických podmínkách, v konkrétní lokalitì, v urèitém èase.
Není moné, aby nae zkuenost byla jednodue pøenositelná, doufáme vak, e je moné se
jí minimálnì inspirovat pro zavádìní praxe jinde, jindy a s nìkým jiným.
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2/1

Case management a jeho rùznorodé chápání

Markéta Szotáková
Sousloví case management se v souèasnosti pouívá v tak iroké kále významù, e je naprosto nemoné nabídnout definici, která by vyhovovala vem, stejnì tak jako najít uspokojivý èeský ekvivalent. Slovo management vzniklo z anglického to manage, co znamená øídit, vést, organizovat, spravovat, dosáhnout cíle (Matouek a kol., 2003). Case lze pøeloit
jako pøípad, kauzu, proces nebo eventualitu. Termín case management je nejèastìji pøekládáno jako koordinovaná péèe o klienta v síti sociálních slueb (astná, 2010), koordinované
vedení pøípadu (Dvoøáková a Nepustil, 2010), hospodaøení v rámci pøípadu (Musil, 2012a)
nebo pøípadové vedení (Stuchlík, 2002). Case management bývá chápán jako metoda sociální práce (Dosoudilová, 2008), my jej chápeme íøeji jako pøístup nebo zpùsob práce a popisujeme jej slovy koordinovaná spolupráce v rámci pøípadu.
Konsenzus ve významu case managementu (CM) vak neexistuje ani v Èeské republice, ani
ve svìtì. Podle Walsch a Holton (cit. podle Sowers a Dulmus, 2008) lze CM definovat jako
pøístup k poskytování sociálních slueb, které se snaí zajistit, aby klienti s více komplexními
problémy pøijímali sluby, které potøebují, vèas a vhodným zpùsobem. Siegal (1998) uvádí, e
CM je klasifikován jako základní schopnost koordinace sluby. Vanderplasschen, Rapp, Wolf
a Broekaert (2004) povaují CM za jednu z nejdùleitìjích inovací v oblasti komunitní péèe
v posledních desetiletích. Jeho strategie je zamìøena na klienta s cílem zlepit koordinaci
a kontinuitu péèe, zejména na ty osoby, které mají více rozdílných potøeb. Challis a Davies
(cit. podle Stuchlík, 2002) jej popsali jako aktivitu propojující systém slueb s uivatelem.
Povaují jej za základní øeení k zajitìní kontinuity péèe a odstranìní problémù, jako je rigidita nebo fragmentace systému. Rose a Moore (1995) popisují tøi základní funkce CM: uvìdomovat si komplexní potøeby klientù, zprostøedkovat klientovi zdroje, které jsou vhodné pro
jeho potøeby, a sledovat prùchod slubami s cílem se ujistit o jeho efektivnosti.
V této èásti jsou shrnuty poèátky CM a jeho dvì hlavní pojetí ve svìtì: první je koordinace
slueb a provázení klienta pøi jejich uívání (americký model) a druhé je hospodaøení v rámci
pøípadu a smluvní zajitìní slueb (britský model). Dále pøedstavujeme nìkolik modelù, které
z amerického CM vycházejí, jeho pojetí v Èeské republice a také jeho vyuití pøi práci s uivateli návykových látek, jak je popsáno v odborné literatuøe. Zvlátní pozornost vìnujeme
naí verzi CM jako koordinované spolupráci v rámci pøípadu.
2/1/1 Kulturnì-historický pøehled
Etablování CM ovlivnilo sociální kontext v USA a nìkolik historických faktorù: vznikl jako reakce na fragmentaci poskytování slueb, váný nedostatek zdrojù v regionech, v oblastech
kvality ivota, dostupného bydlení a návaznosti zdravotní péèe. Nebyl vyvinut systém náleitých zdrojù k podpoøe pøechodu lidí z institucionální péèe do péèe komunitní ani systém redukce recidivy (Rose a Moore, 1995).
Podle rùzných autorù (Siegal, 1998; Walsch a Holton, 2008) lze poèátek metody case managementu nalézt v sedmdesátých letech minulého století v USA. Holt (2002) uvádí, e CM
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chápaný jako koordinace slueb a provázení klienta jejich uíváním vznikl jako souèást deinstitucionalizace. Ji døíve existovala poptávka, aby agentury vedly soupis konkrétních slueb,
které budou nabízet potenciálním uivatelùm. Case manager fungoval jako prùvodce propojující uivatele ke zdrojùm, které potøebovali. Na poèátku sedmdesátých let spustily odbory
zdravotní péèe, vzdìlávání a ivotního prostøedí øadu demonstraèních projektù za úèelem
testování rùzných pøístupù ke zlepení koordinace programù a slueb na státní a komunitní
úrovni. Ukázalo se, e koordinovaná péèe je nákladovì efektivní a nejménì omezující v øeení
situací klientù. Objevil se vak problém, jak ji administrativnì vykázat? Vzhledem k tomu, e
na pøípadu mnohdy spolupracovali lékaøi, peèovatelé a sociální pracovníci, chybìl jednotný
systém odpovìdnosti za klienta. Døíve, i kdy tyto systémy mìly spoleèný zájem na prospìchu klienta, pracovaly podle odliného cíle. Zdravotníci se snaili poskytnout pacientovi co
nejvíce péèe, následnì pak vykázat co nevíce slueb/úkonù a sociální pracovníci se naopak
snaili o sníení klientovy závislosti na systému péèe. CM vznikl jako reakce na tento protiklad a mìl smìøovat ke zlepení systému dlouhodobé péèe. V rámci deinstitucionalizace se
vynoøily snahy dostat hospitalizované pacienty do péèe v komunitních centrech, respektive
do domácí péèe. Výsledkem bylo propojení tìchto dvou pøístupù, zruení kompetice mezi nimi a navázání spolupráce (Holt, 2000).
Rose a Moore (1995) povaují nárùst CM na poèátku osmdesátých let za snahu uznat objevující se populaci klientù s komplexními potøebami zdrojù z rùzných sektorù slueb. CM tak
reflektuje zmìnu sociální politiky se snahou pøesunout priority poskytování slueb z institucionální na komunitní bázi. Podle Moshera a Burtiho (1989) strategie zaloené pouze na
koordinaci a organizaci nestaèí. Je potøeba lidský vztah. Case manager mùe tento vztah
poskytnout a zároveò pomoci klientovi pøi zajitìní návaznosti péèe a koordinaci programù
jednotlivých sloek systému. Na základì tìchto skuteèností americká komise doporuèila zøízení CM slueb ve vech regionech. V osmdesátých letech následoval jejich rozvoj a tvorba
dosud platných standardù pro systémy asertivní komunitní léèby (Stuchlík, 2002).
V devadesátých letech se následnì rozvinul druhý model case managementu ve Velké Británii, jeho podoba tam vak ji byla jiná ne v USA, více zamìøená na co nejvìtí efektivitu ve
smyslu finanèní úspory. Wistow (cit. dle Stuchlík, 2002) pokládá za prvotní popud nedostatek pracovních sil v sociálních slubách, které by klienti mohli vyuívat. Mezi dalí patøí
podle nìj nedostatek kontroly kvality poskytovaných slueb a neexistence sdílené odpovìdnosti. Role case managerù ale byla ustanovena a po tom, co se ukázal systém financování
sociálních slueb deficitní. Hlavní mylenkou je dostat odpovìdnost za péèi co nejblíe klientovi, jeho rodinì a peèovatelùm. Role case managera tedy v sobì obsahuje odpovìdnost za
strategii a financování. Systém CM dostává novì rozpoètovou autonomii. V zásadì jde o vytvoøení trní situace rozdìlením státního zdravotnictví na èást nakupující sociální sluby pro
klienty ve spádové oblasti a èást, která poskytuje sluby na základì smlouvy. Jak uvádí
Stuchlík (2002), základní význam má v tomto kontextu ústøední role case managera jako toho, kdo hodnotí potøeby klientù a koordinuje vyuití finanèních prostøedkù. Oproti americkému modelu, kde case manager navazuje s klientem vztah a zároveò mu pomáhá pøi zajitìní
návaznosti péèe a koordinuje sluby, je zde vidìt pøeorientování modelu na trní mechanizmy.
Z výe uvedeného je zøejmé, e ve svìtì existují dva rùzné proudy case managementu. Jeden,
odvozený z amerického modelu, je charakteristický provázením klienta skrz sí slueb, a druhý, odvozený z britského modelu, je charakteristický dùrazem na ekonomickou úsporu náku-
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pem balíku slueb. Podle Dustin (2007) je rozdíl mezi pøípadovou sociální prací, kde je úèelem urèit a poskytnout klientovi pøimìøenou pomoc prostøednictvím pomáhajícího vztahu
a case/care managementem, kde jde o to, ekonomicky pøijatelným zpùsobem, smluvnì zajistit uspokojení uznatelných potøeb spotøebitele. Tomu by mohlo být zdlouhavé a solidaritou
provázené budování vztahu pøekákou.
V této pøíruèce rozvíjíme první pojetí case managementu, který vznikl odvozením z amerického modelu, chápeme tedy CM jako koordinovanou spolupráci v rámci pøípadu, její hlavní
principy jsou: koordinované a spoleèné øeení klientových problémù, spolupracující vztahy
mezi klientem, pracovníkem a dalími osobami zapojenými do pøípadu, navigace sítí slueb
a dalími zdroji podpory a spoleèná setkávání s klientem a jeho podpùrnou sítí. Dále uvádíme
pìt nejdùleitìjích typù CM, které byly inspiraèními zdroji pro toto pojetí CM.
2/1/2 Nejpouívanìjí typy case managementu
Brokerský model
Úkolem case managera je podle Scotta a Lehmanna (cit. podle Haasová, 2008) koordinovat
sluby v dané oblasti, pøièem jeden pracovník má na starost mnoho klientù, ètyøicet a více.
Úspìnost je zde závislá na kvalitì a poètu dostupných slueb v regionu. Case manager
pracuje pøevánì v kanceláøi a nemá monost navázat s klientem blií vztah. Holt (2002)
popisuje roli case managera jako makléøe nebo aranéra slueb, který pùsobí na pøekonání
nedostatku informací, nekoordinovaných slueb a zkreslené finanèní pobídky v systému
dlouhodobé péèe1. Veøejné nebo soukromé neziskové organizace poskytující sluby mají
minimální nebo nemají ádný mandát pro nákup slueb pro klienta. CM agentura má koordinaèní funkci a mùe být také poskytovatelem slueb. Nesouhlas s tímto pojetím vzniká hlavnì na úrovni profesionality, kdy je case manager zodpovìdný za zprostøedkování slueb,
ani by osobnì poskytl jakoukoli péèi. Walsch a Holton (2008) podotýkají, e case manager
brokerského modelu nenese finanèní zodpovìdnost za klienta, jeho úkolem je pouze posoudit, naplánovat, odkázat a monitorovat. Díky tomu není jistá kvalita sluby ani to, zda bude
sluba klientovi prospìná.
Intenzivní case management (ICM)
V tomto modelu podle Scotta a Lehmanna (cit. podle Haasová, 2008) case manager poskytuje sluby, jako je nácvik dovedností, odborné poradenství, vyhledává, pøitom zprostøedkovává
a koordinuje vhodné sluby. Kadý klient má zpravidla svého case managera a klient není
sdílen týmem. Jeden pracovník má na starosti deset a tøicet klientù. Pracovník více pracuje
se silnými stránkami klienta. Slubu je moné ukonèit, kdy je klient ji stabilizovaný a slubu odmítá, nebo je hospitalizován. Jak uvádìjí Walsch a Holton (2008), v tomto modelu je
klient v interakci pouze s jedním case managerem, který je zodpovìdný za trávení velkého
mnoství èasu s klienty, co také obnáí být kdykoli k dispozici nebo zprostøedkovat jinou
kontaktní osobu, která bude k dispozici po veèerech nebo o víkendech. Case manager pracuje
primárnì v komunitì, kde se snaí pomoci klientovi usadit se ve stabilních ivotních strukturách. Nezprostøedkovává velké mnoství slueb, èastìji pouívá doporuèení a odkazování.
Oproti brokerskému modelu se ale snaí aktivnì zapojit a tráví mnoho èasu navazováním
1

Hlavním cílem brokerského CM je snížení institucionální péèe mezi ohroženými klienty a pøijetí dlouhodobé domácí ošetøovatelské péèe prostøednictvím pøístupu k dostupným zdrojùm komunity.
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osobních vztahù s doporuèenými zdroji a provázením klienta skrze doporuèené zdroje, procesem vývoje klienta. Uvádìjí pøíklad pracovníkù, kteøí chodí tøikrát a ètyøikrát týdnì do rizikových rodin domù, tráví èas se vemi èleny rodiny a pomáhají jim s vánými a dlouhodobými problémy. Celý intervenèní proces pak mùe trvat est mìsícù i déle. Vzhledem k tomu,
e sluby poskytované v domácnostech jsou v principu pomìrnì invazivní, nezbytné jsou
schopnosti sociálního pracovníka napojit se a navazovat vztahy.
Schaedle (1999) spatøuje nejvìtí rozdíl mezi typickým (brokerským) case managementem
a intenzivním case managementem (ICM) v zacílení intervence. Podle nìj výsledky výzkumù
ukazují, e model ICM má intervenci orientovanou na klienta (øízenou klientem), zatímco
brokerský model CM s ním kontrastuje. Jeho intervence je øízena systémem (zakázkou donátora).
Asertivní komunitní léèba (Assertive Community Treatment, ACT)
Case manageøi v tomto modelu pracují, podle Scotta a Lehmanna (cit. podle Haasová, 2008),
v multidisciplinárním týmu a pøípady jsou celým týmem sdíleny. Vìtinou vechny sluby
mùe zajistit tým, který je tak potencionálnì nezávislý na dalích slubách v regionu. Jeden
pracovník má na starost osm a deset klientù. Pøevauje medicínská orientace. Siegal (1998)
zdùrazòuje, e asertivní komunitní léèba by mìla obsahovat tyto komponenty: navazování
vztahù s klienty v jejich pøirozeném prostøedí, zamìøení na praktické problémy kadodenního
ivota, asertivní zastupování, zvládnutelnou velikost a poèet pøípadù, èasté kontakty mezi
pracovníkem a klientem, týmový pøístup a sdílení pøípadù a dlouhodobý závazek ke klientùm.
Doporuèují, aby byl case manager podporován úzkým jádrem poskytovatelù slueb, se kterými spoleènì nese zodpovìdnost za poskytnutí slueb. Walsch a Holton (2008) pokládají
tento model za direktivní a intenzivní, doporuèují spoleèná setkávání èlenù týmu, jasnou
programovou identitu, vysokou frekvenci kontaktù, jasnì strukturovaný program, týmovou
zodpovìdnost za návaznost a efektivitu slueb. Dále by mìl obsahovat jetì tyto aspekty:
prodlouení hodin kontaktu, kapacitu na okamitou reakci v pøípadì krize, mobilnost, úzké
spojení s rodinou a blízkými, kteøí by mohli klienta podporovat, a koneènì úzké spojení terapeutických, rehabilitaèních a sociálních potøeb.
Function Assertive Community Treatment (FACT)
Tento typ by se dal èesky pøeloit jako funkèní asertivní komunitní léèba. Tento pøeklad by
vak byl bohuel zavádìjící  mohl by vést k tomu, e by asertivní komunitní léèba byla povaována za ménì funkèní èi nestejnì efektivní. Opak je pravdou, kadý model má své vyuití
pro specifické klienty. FACT model je kombinací ICM (intenzivního case managementu)
a ACT (asertivní komunitní léèby)  existuje tedy multidisciplinární tým sdílející pøípad klienta, zároveò vak probíhá individuální práce za úèasti jednoho case managera. Nejvíce je
tento model zatím rozvíjen v Nizozemsku. Snaí se o navýení kontinuity v léèbì, flexibilní
reakci na klientovu situaci (v rùzné intenzitì), sociální inkluzi a propojení zdravotnické a komunitní (místní) péèe. Také zde fungují i multidisciplinární týmy pùsobící v rámci urèitého
regionu. Péèe je takté dostupná v jakémkoli èase, pojí se s provázením léèbou, snaí se
o rehabilitaci a uzdravení, upevòuje sí spolupráce mezi lékaøi a sociálními pracovníky, podporuje zapojení klienta v jeho pøirozeném prostøedí a snaí se klienty motivovat, aby oni sami
touili po zmìnì a úspìchu pøi dosaení vlastního cíle. Inovací v tomto modelu je dùsledná
tvorba irokého multidisciplinárního týmu (psychiatr, psycholog, peer specialista, sociální
pracovník, specialista, manager, know-how odborník). FACT model pøedpokládá také nava-
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zování kontaktù v sousedství a s policií, snahu o inkluzi a hledání pøirozených zdrojù. Sniuje
tak remisi onemocnìní u klientù (Veldhuizen, 2007). V poslední dobì se zaèíná termín funkèní
ve zkratce FACT nahrazovat slovem flexibilní, které lépe vyjadøuje úèel tohoto modelu  být
prunìjí ve smìru rùznorodých potøeb klientù (M. Bahler, 1. 7. 2013, osobní komunikace).
Klinický model (Clinical Case Management, CCM)
Klinický, nìkdy té rehabilitaèní model, je nejèastìji kombinací psychoterapie a case managementu. Jak uvádí Siegal (1998), psychoterapie je s CM provázána a není moné je od sebe
oddìlit. Case manager v tomto modelu musí mít trénink a umìt adekvátnì reagovat. Sluby
zamìøené na klienta v sobì mohou nést poskytování terapie, uèení specifickým technikám
a rodinnou terapii. Role case managera je nároènìjí, je na nìj kladena vìtí zodpovìdnost
a musí být schopný pracovat s pøenosem, protipøenosem, s tím, jak klient zvnitøòuje pozorované, a s teoriemi fungování ega. Nìkdy je motivován nedostatkem zamìstnancù a ekonomickou úsporou. Je výhodnìjí, kdy vechny sluby poskytne jeden case manager.
2/1/3 Case management v Èeské republice
Podle Haasové (2008) case management nemá v souèasné dobì adekvátní èeský ekvivalent.
Èasto se mùeme setkat s pøekladem pøípadové vedení, ale toto oznaèení se pøíli nevilo
a nepouívá se. V odborné literatuøe, ale také v praxi se nejèastìji setkáváme s pojmem case
management, který bývá nìkdy nahrazován pojmem asertivní komunitní léèba, co vak
mùe být zavádìjící vzhledem k tomu, e asertivní komunitní léèba je pouze jedním z moných typù case managementu. Stuchlík (2002) uvádí, e se v Èeské republice zaèalo mluvit
o pøípadovém vedení a ve druhé polovinì devadesátých let, tedy s více ne dvacetiletým
zpodìním za západním svìtem. Nejvìtí pozornost vyvolalo u psychiatrù a psychologù, co
bylo patrnì zpùsobeno i tím, e vzdìlávání v sociální práci bylo teprve v poèátcích. Postupnì
tato metoda pronikla i do oblasti sociální práce.
Podle Musila (2012a) èetí ètenáøi èasto a bezdìènì povaují case/care management za
strukturovanìjí variantu pøípadové sociální práce a chápou jej proto jako koncepèní øízení
pomoci v rámci pøípadu. Podle pùvodního pojetí jde vak v case managementu o hospodaøení, tudí by mìl být tento pojem pøekládán jako hospodaøení se slubami v rámci pøípadu.
To mùe být dáno tím, e v èeských podmínkách na sebe case management nejèastìji vzal
právì podobu koordinované péèe v rámci pøípadu, kde vzniká klíèový vztah mezi pracovníkem a klientem. Nìkolik organizací v Èeské republice podle této pøedstavy pracuje s klienty.
Jejich cílem pak není nákup slueb a úspora financí pøi prùchodu slubami, ale úspora vynaloených nemateriálních prostøedkù a námahy, zefektivnìní prùchodu slubami, zlepení
návaznosti slueb a zkrácení doby, ve které klient spolupracuje s pomáhajícími organizacemi
a vyuívá jejich slueb. Nejde o paralelní ani postupné vyuívání slueb. Spolupracující subjekty se podílejí na øeení pøípadu zároveò.
Oblastí, kde se u nás rozvoji case managementu zatím daøí asi nejvíce, je duevní zdraví.
Stuchlík (2002) datuje poèátky do roku 1995, kdy zaèaly být v Èeské republice za holandské
podpory vytváøeny projekty regionální komunitní péèe o dlouhodobì duevnì nemocné s vyuitím case managementu  nejprve v Mladé Boleslavi, Praze a Pardubicích. Pøedevím díky
iniciativì neziskových organizací (Fokus, Eset, Péèe o duevní zdraví a dalí) se týmy case
managerù zavedly jako stabilní a uznávaný model pøi komunitní péèi o duevnì nemocné,
kdy je nutné koordinovat poskytování slueb a zároveò i aktivnì vyhledávat nemocné. Mají
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své stále místo jako jedna z rehabilitaèních slueb v koncepcích oboru psychiatrie i v aktuálních plánech týkajících se transformace psychiatrické péèe (Raboch a Wenigová, 2012).
Znaèné uplatnìní zde nachází asertivní komunitní léèba (viz výe).
V posledních letech se vak case management také velice dynamicky rozvíjí v oblasti péèe
o rodinu a dítì. Prùkopníky v této oblasti jsou opìt neziskové organizace  jako napøíklad
chrudimské sdruení ance pro Tebe, pardubická Amalthea nebo brnìnský IQ Roma Servis.
Pemová a Ptáèek (2012) ve své publikaci o sociálnì právní ochranì dìtí vìnují case managementu celou kapitolu a popisují case managera jako sociálního pracovníka, který koordinuje
sluby poskytované jednotlivci èi rodinì pøi souèasném zapojení klienta/klientù do vech fází
procesu. Autoøi zdùrazòují navázání pracovního vztahu s klienty, v rámci nìho je potom
moné zapojit do spolupráce i nejrùznìjí pøirozené zdroje podpory. Jako nástroj case managementu pøedstavují autoøi pøípadovou konferenci. Té se dostalo pozornosti i v novele zákona è. 359/1999 Sb., o sociálnì-právní ochranì dìtí, kdy v § 10 odst. 3 je uvedena povinnost
obecního úøadu obce s rozíøenou pùsobností poøádat pøípadové konference pro øeení konkrétních situací ohroených dìtí a jejich rodin. Ministerstvo práce a sociálních vìcí také
vydalo metodický pokyn pro poøádání pøípadových konferencí (Metodické doporuèení MPSV,
2010). Ji od roku 2004 se v Chebu zaèala aplikovat forma case managementu prostøednictvím poøádání pøípadových konferencí jako reakce na dìtskou kriminalitu spojenou
s prostitucí (Spoleènì k bezpeèí, 2010). K podobnému vývoji s jinou cílovou skupinou dolo
v organizaci ance pro Tebe (astná, 2010). Samostatnì o pøípadových konferencích píí
napø. Hrdinová, Krupièková, Hanuová, tìtková a Petranová (2010) nebo Bechyòová (2012).
Je vak zapotøebí zdùraznit, e poøádání pøípadových konferencí nemùeme ztotoòovat
s case managementem  jde pouze o jeden z jeho moných nástrojù.
2/1/4 Case management s uivateli drog
Walsch a Holton (2008) uvádìjí, e metoda CM mùe být praktikována na poli duevního
zdraví, alkoholové a drogové léèby a dlouhodobé péèe. Podle Vanderplasschen et al. (2004) je
ji od roku 1980 case management pøizpùsoben pro práci s osobami se závislostí na návykových látkách, jejich problémy jsou nazírány jako mnohotvárné, chronické a recidivující, tím
pádem vyadující komplexní a trvalý pøístup. Case management pro osoby s návykovými poruchami se rozvíjel samostatnì a Lightfoot (cit. podle Vanderplasschen et al., 2004) jako první ukázal, e mùe zvýit úèinky léèby2 a zlepit úroveò psychosociálního fungování osob
s drogovou závislostí. Aplikace rozdílných modelù case managementu, pouitých v rùzných
populacích s návykovými poruchami, byla spojena s pozitivními úèinky, jako je zvýení léèebné úèasti a délky setrvání v ní, vìtí vyuívání slueb a lepí výsledky spjaté s drogovou problematikou.
Podle Siegala (1998) má léèba vìtí anci na úspìch, kdy se u klienta ostatní problémy øeí
souèasnì s uíváním návykových látek. Case management se zamìøuje na jednotlivce, dává
dùraz na komplexní posouzení, plánování a koordinaci slueb k øeení rùzných aspektù klientova ivota. Komplexní léèba uívání návykových látek èasto vyaduje od klienta pøechod na
jinou úroveò péèe nebo systému a case management tento pohyb usnadòuje. Dalím poziti2

U vìtšiny autorù pojednávajících o case managementu s problémovými uživateli drog je hlavním mìøítkem kvality a efektivity doba setrvání v léèbì ve smyslu „èím déle, tím lépe“ a zapojení (participace) v ní.
Podle výzkumù case management pùsobí pozitivnì ve smyslu prodloužení doby v léèbì, vìtším zapojením a snížením poètu pøedèasných odchodù.
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vem je vèasný záchyt klienta formou aktivního vyhledávání, který popisuje Siegal (1998). Je
výhodný ze dvou dùvodù. Za prvé, neèeká, a klient dopadne a na dno, a pak teprve vyhledá
slubu. Za druhé, má vyí poèet klientù. Tím, e si je case manager a tým pracovníkù vìdom
chronické povahy stavu klientù, snaí se zmìnit prùbìh péèe a zmírnit negativní dopady. Klienti pak nejsou nuceni pøi vstupu do sluby dávat slib èi záruku trvalé abstinence.
Vanderplasschen, Wolf, Rapp a Hesse (2007) uvádìjí, e se case management èasto zamìøuje na chronické uivatele drog s mnoha rùznými a komplexními problémy a jeho cílem je
optimalizovat vyuití slueb s ohledem na potøeby daného jedince. Tuto intervenci lze nejlépe
charakterizovat na základì jejích hlavních sloek: posouzení situace, sestavení plánu, propojování klienta a slueb, zastupování klienta, obhajování jeho zájmù a monitorování situace.
Kombinace krokù z této intervence vytváøí cenný doplnìk existujících slueb. V podobném
smyslu se vyjadøuje i Siegal (1998), který spatøuje tyto nejsilnìjí stránky case managementu
s uivateli drog: Za prvé jde o uiteènost zprostøedkování pomoci a umonìní pøístupu ke
zdrojùm, které potøebují k zotavení. Za druhé je to podpora kladných sloek osobnosti, navzdory rozíøenému pøístupu, e jsou odepsaní, morálnì nedostaèující a moná i nehodní
potøebné péèe. A za tøetí dùraz na uvìdomìní si vlastních silných stránek, pøedností a schopností, doplòující modely léèby zaloené na patologii, chápající závislost jako nemoc.
Case management má podle Libry (2006) u problémových uivatelù drog, popøípadì osob
závislých, svou nezastupitelnou roli. Zejména u klientù dlouhodobì nebo tìce závislých je
tøeba péèi koordinovat a vedle péèe zdravotní èi léèebné zajistit také péèi sociální, popøípadì
rehabilitaèní. Case management není tøeba praktikovat u vech klientù, ale pouze u tìch,
kteøí jsou k tomuto typu péèe indikováni. Jedná se o klienty, kteøí nejsou schopni své záleitosti zvládnout vlastními silami a dolo u nich k velkému sociálnímu propadu, zahrnujícímu
èasto i problémy se zákonem. Nezøídka se jedná o klienty s tzv. duální diagnózou, tj. mající
vedle problémù s uíváním návykových látek také váné duevní onemocnìní, dále pak o klienty s nízkou odolností vùèi stresu a nízkou úrovní sociálních dovedností vèetnì navazování
a udrování dlouhodobìjích vztahù. Mezi klienty indikované k tomuto typu péèe patøí i ti
s nízkou úrovní motivace.
V rámci adiktologických slueb v Èeské republice nemá case management pevné místo, jak je
tomu napøíklad v systému komunitní péèe o osoby s duevním onemocnìním. Dvoøáèek, Popov a Miovský (2012) vak navrhují, aby roli case managera mìl v budoucnu pracovník v tzv.
adiktologických ambulancích, které by mìly být klíèovým prvkem v systému péèe o osoby se
závislostí. Zatím se vak o zavádìní case managementu pokouejí pouze nìkteré neziskové
organizace v rámci stávajících ambulantních èi terénních slueb, jak bude patrné z následujících kapitol.

19

2

2

VÝCHODISKA A PØEDPOKLADY

2/2

Case management jako koordinovaná
spolupráce v rámci pøípadu
Pavel Nepustil
Zpùsob práce, který v této pøíruèce pøedstavujeme jako case management, je do velké míry
inspirován nìkterými modely popsanými v pøedchozí kapitole, zejména intenzivním case
managementem  zároveò vak vyuívá specifickou zkuenost z práce s klienty, kterou
v prùbìhu let 20102013 shromaïoval realizaèní tým projektu Case management se zotavujícími se uivateli návykových látek. Nezrodil se tedy na úrovni státní správy, v týmu
univerzitních odborníkù ani na úrovni managementu organizací, jak tomu nejèastìji bylo
u modelù, které ve svìtì vznikaly ve druhé polovinì minulého století. Pøedstavovaný model
vychází zespodu  vznikal (a stále vzniká) na úrovni jednotlivých pracovníkù a pracovních
týmù hledajících zpùsoby, jak být efektivnìjí, úèinnìjí, a jak vycházet vstøíc osobám ve
sloitých situacích, s komplexními a rùznorodými potøebami. Tímto zpùsobem vzniklo pojetí
case managementu jako koordinované spolupráce v rámci pøípadu, jeho jádro tvoøí komplexní, holistický, vstøícný a ne-hierarchický pøístup k práci s lidmi.
Existující pojetí case managementu nenabízí ádnou jednotnou teorii nebo filozofii, moná
i proto jsou rùzná pojetí tak odliná. Jak u bylo øeèeno, case management ve svìtì vznikal
jako odpovìï na pragmatickou potøebu lépe koordinovat sluby (popøípadì i neformální
podporu) v rámci urèité lokality. Teoretické èi konceptuální pozadí tedy nebylo tøeba, co ponechalo sice obrovskou volnost a svobodu ve zpùsobu uchopení case managementu, zároveò
vak umonilo rozvoj tak rozdílných pojetí, kdy na jednom pomyslném konci kontinua je v roli case managera úøedník  administrátor bez odborné prùpravy v pomáhajících profesích se
slokami osmdesáti klientù na stole a na druhém konci zkuený vysokokolsky vzdìlaný sociální pracovník a poradce peèující o pìt klientù. Pro nás a nai cílovou skupinu zotavujících
se uivatelù drog s mnohoèetnými problémy bylo jednoznaènì blií druhé pojetí, se kterým
se pøirozenì spojoval dùraz na otevøený dialog a úzkou spolupráci s klienty.
2/2/1 Spolupráce a spolupracující vztah
Slovo spolupráce patøí k iroce pouívaným pojmùm (nejen) v sociální práci a sociálních
slubách a i v této pøíruèce se bude vyskytovat pomìrnì èasto. Rádi bychom vak jeho význam více pøiblíili anglickému termínu collaboration, který (kromì u nás rozíøeného významu spolupracovat s nepøítelem) oznaèuje úzké propojení zúèastnìných vedené stejným
zámìrem. Na takovéto úzké spolupráci s klientem a sítí kolem klienta je zaloena tzv. kolaborativní praxe, kterou zaèali rozvíjet ameriètí psychologové a terapeuti Goolishian a Anderson (1988). V osmdesátých letech minulého století popsali teorii spolupracujících jazykových systémù (collaborative language systems), která pøedstavovala prùlom v systemickém
mylení zaloeném na pøedstavì, e problémy jsou definované a urèované systémem, který je
vytváøí. Podle Goolishian a Anderson (1988) jsou to vak právì problémy, které vytváøí systém. Problémy vznikají v jazyce a to, jak a s kým o problému mluvíme, potom utváøí tzv. problémem determinovaný systém. Spolupráce s tímto systémem je potom cestou, jak umonit
jeho transformaci  jak problém nikoliv vyøeit (solve), ale rozpustit (dis-solve). Terapeut
v jejich pojetí je facilitátorem rozhovoru, který vytváøí prostor pro dialog a úèastní se jej
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(Goolishian a Anderson, 1988). Taková forma spolupráce nutnì promìòuje vechny zúèastnìné vèetnì pracovníka, který by mìl být na tuto zmìnu pøipraven a pøedevím ochoten se
zmìnit. Kolaborativní praxe tedy staví vechny zúèastnìné do rovnocenné role konverzaèních partnerù ve spolupráci.
Anderson (2009, 2012) dále rozpracovávala pojetí spolupracujícího vztahu a rozíøila je za
hranice terapie. Spolupracující vztah podle ní vyjadøuje zpùsob, jakým se orientujeme k bytí,
jednání a odpovídání tak, aby druhá osoba toto zapojení sdílela...  (Anderson, 2012, s. 14).
Zásadní osobou pro navázání spolupracujícího vztahu je èlovìk oznaèený (sám sebou nebo
jinými) za nositele problému. Pracovník k navázání takového vztahu nepouívá ádné techniky nebo specifické postupy, ale nechá se vést svým základním postojem, který kromì dùvìry v transformativní povahu dialogu obsahuje také dùvìru ve znalosti a vìdìní, které pøináí
klient ze svého kadodenního ivota. Toto vìdìní je hlavním pøedmìtem zájmu pracovníka
a vede jej k takové formì otázek, reagování, reflektování a bytí s klientem, které klienta do
konverzace pøirozenì vtahuje a otevírá proces sdíleného zkoumání. Kromì navázání spolupracujícího vztahu je výsledkem takového procesu také rozvoj nových moností a rùst klientova pocitu síly k vlastnímu jednání a dùvìry v sebe sama. Tento pøístup veel ve známost také jako neexpertní, co není zcela pøesné, protoe pracovník sice pøestává být expertem na
to, jak by mìl èlovìk ít svùj ivot, ale zùstává expertem na vedení tìchto forem rozhovorù.
2/2/2 Koordinované jednání
Dùleitost zamìøení se na procesy odehrávající se mezi lidmi, spíe ne v nich, je zdùraznìna
v konceptu vztahového bytí, který rozpracoval americký sociální psycholog Kenneth Gergen.
Také on, stejnì jako Anderson a Goolishian, pøevrátil zavedené zpùsoby uvaování o èlovìku.
Není to tak, e se sejdou jednotlivci a utváøí vztahy; je to spí spolupracující jednání (neboli
spolu-jednání), ze kterého zaèíná (nebo nezaèíná) existovat koncepce individuální mysli jako
taková (Gergen, 2009, s. 181). Spolupracující nebo také koordinované jednání povauje
Gergen za podklad vech psychických procesù, o kterých tradiènì uvaujeme jako o veskrze
individuálních  napø. mylení, pamì nebo vnímání. Touto optikou nemá smysl uvaovat
o jednání jako o individuálním, ale pouze jako o spoleèném èi vzájemném. Jinými slovy, kadý jednotlivý akt navazuje na jiný a dalím je doplnìn. Pokud tyto akty separujeme, není
moné jim dobøe porozumìt. Gergen (2009) tedy doporuèuje zamìøovat se na to, jak dochází
ke koordinaci rùzných forem jednání  a zde vidí také místo pro pracovníky v psychosociálních profesích.
Gergenùv koncept nás tedy nabádá k tomu, abychom pøi øeení komplikovaných situací
zkoumali celý repertoár vztahù, který danou situaci spolu-utváøí, a pomáhali jej roziøovat
nebo koordinovat. Nemusí to být pøitom pouze vztahy, které jsou aktuálnì k dispozici. Jako
pracovníci mùeme do konverzací pøivést i osoby z minulosti, které se na vzniku problematické situace podílely v minulosti, anebo ty, které by do ní mohly zasáhnout v budoucnu. Aèkoliv se napøíklad èasto zdá, e zotavující se uivatelé drog jsou osamìlí, v jejich soukromých
dialozích mùe podpùrnì promlouvat øada osob z minulosti, jejich hlasy mùe pracovník
zkouet pøizvat i do hlasitých dialogù s klientem (Nepustil, 2013). Koordinované jednání je
tak konceptem, který podtrhuje snahu o navázání spolupracujícího vztahu a o pøizvání rùznorodých hlasù  a u fyzicky èi pouze imaginárnì. Stojí za pozornost, e v èeské sociální
práci se prosazuje podobné zamìøení (Navrátil a Musil, 2000), podle kterého by se sociální
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pracovníci mìli zabývat nikoliv osobními deficity klientù, ale ivotními nesnázemi, které
vznikají v dùsledku obtíí v interakcích s prostøedím.
2/2/3 Dialogická setkávání sítí klienta
Základním pøedpokladem pro to, aby case management ve smyslu koordinované spolupráce
mohl fungovat, je otevøení prostoru pro dialog. V kontextu práce s multi-problémovými situacemi je vak èasto velice obtíné, aby vznikl dialog s potenciálem pro rozvoj nových moností. Autoøi knihy Otevøené dialogy: Setkávání sítí klienta v psychosociální práci Seikkula
a Arnkil (2013) upozoròují na tendenci k monologickému spíe ne dialogickému diskurzu,
pokud se jedná o naléhavou situaci. To znamená, e se objeví osoba (èi instituce), která pøebere kontrolu a moc, aplikuje na danou situaci rutinní postupy, které spíe uzavírají, ne otevírají monosti. V pøístupech otevøeného dialogu a anticipaèního dialogu, které autoøi
popisují, se setkání s klientem úèastní jeho blízcí i odborníci, kterých se situace týká nebo
kteøí k ní mají co øíci. Jak píí Seikkula a Arnkil (2013, s. 8) ve vzájemném dialogu lze docházet k porozumìní, jeho by ádná ze zúèastnìných stran nemohla dojít sama. O dialogu se
tedy v tomto smyslu dá uvaovat jako o úzdravném procesu charakterizovaném mimo jiné
nasloucháním a spoleèným uvaováním.
2/2/4 Tìlesný a materiální kontext
Praxi, která klade dùraz na sociální interakce, jazyk a dialog, hrozí riziko, e bude opomíjet
materiální kontext, který vekeré situace nutnì spoluutváøí. Waldergrave (2005) upozoròuje,
e psychosociální pracovníci èasto napøíklad nevnímají chudobu, se kterou se jejich klienti
potýkají, jako nìco, èím by se mìli zabývat  a pøitom je to dennodenní stav, který nutnì
ovlivòuje pocit jejich psychické pohody. Také Weinberg (2005) podotýká, e èást sociálnì
vìdních pøístupù zaèala ignorovat materiální a tìlesný kontext pøi interpretaci problémového chování, které bylo skrze tyto pøístupy vnímáno jako pouze symbolicky a jazykovì utváøené. Komplexní a holistický pøístup ke case managementu vak vyaduje, aby tento kontext
byl brán v potaz se stejnou váností jako významy, které jsou pøedmìtem vyjednávání mezi
aktéry daných situací. Prostor, tìla a vìci jsou relevantními aktéry pøi multiproblémových situacích, které zde budeme popisovat.
2/2/5 Pøípad a identifikovaný klient
Slovem pøípad neoznaèujeme èlovìka, ale spíe komplikovanou situaci, která zahrnuje do
spoleèného procesu sí lidí (Seikkula a Arnkil, 2013). O jednotlivci, který je oznaèen jako ten,
který potøebuje nejvíce podpory a péèe, hovoøíme jako o identifikovaném klientovi. V naem
pojetí case managementu je pøípad definován a soustavnì re-definován zevnitø a nejèastìji
zaèíná kontaktem s èlovìkem, který má zájem o podporu èi pomoc. V tomto textu pùjde nejèastìji o situace, kdy je v centru pøípadu zotavující se uivatel návykových látek jako identifikovaný klient a jeho sí potom tvoøí jeho blízcí a zástupci rùzných slueb a institucí.
Kromì vztahu s klientem mají naprosto zásadní dùleitost vztahy mezi ostatními èleny podpùrné sítì, které nejsou pøedem nijak definovány  nastoleny. Umìní navazovat a udrovat
rovnocenné, ne-hierarchické, ale zároveò i produktivní vztahy je v tomto pojetí dùleitá dovednost nejen ve smìru ke klientùm, ale i jiným pracovníkùm, zástupcùm institucí, rodinì
a blízkým klienta. Jinými slovy, v naem pojetí se nezamìøujeme ani tak na péèi o èlovìka, jako spí na péèi o vztahy, pøièem slovo vztah mùe zahrnovat mnoho významù, mimo jiné
i vztah èlovìka sama k sobì, ke svému tìlu, ale také k irokému okolí  i ve smyslu celé spo-
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leènosti. Jak u bylo zmínìno, sociální práce obecnì se zamìøuje na interakce mezi èlovìkem
a jeho sociálním okolím (Navrátil a Musil, 2000). Case management jako koordinovaná spolupráce v rámci pøípadu potom vybízí ke spolu-utváøení podmínek, které umoní promìnu interakcí hodnocených jako problematické. Toto pojetí case managementu budeme tedy dále
vyuívat v popisu jeho jednotlivých prvkù.
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P RAKTICKÁ VODÍTKA PRO CASE MANAGEMENT
Pavel Nepustil

PRAKTICKÁ VODÍTKA

Tato èást se vìnuje zpùsobùm, jak je moné mylenky a modely pøedstavené v pøedchozí èásti uvést do praxe1. Nabízíme pøitom ponìkud jinou konceptualizaci procesù v rámci case managementu ne vìtina didaktických materiálù o case managementu (napø. Holt, 2000;
Stuchlík, 2002; Summers, 2009). Nechceme se nijak vymezovat ani nechceme a priori vyboèovat, snaíme se pouze na základì konceptù zmínìných v pøedchozí kapitole poukázat na
vztahovou a dialogickou povahu sociálních fenoménù, o nich je obtíné uvaovat v termínech separovaných a èasovì ohranièených fází. Takové fáze bývají v literatuøe popisovány
napøíklad jako kontaktování, odkazování a pøedbìné vyhodnocování potøeb, komplexní posouzení situace (assessment, plánování péèe, monitorování, opìtovný assessment a ukonèování (Haasová, 2008; Holt, 2000), popøípadì prosazování zájmù klienta (Stuchlík, 2002).
V následujících kapitolách nebudeme dìlit proces case managementu do zmínìných fází, ale
popíeme jej s vyuitím metafor koordinace a navigace, které byly popsány v úvodní kapitole
1.1. Rozliujeme tedy koordinaèní a navigaèní aktivity, které bývají èasto provázány v rámci
jednoho setkání. Koordinaèními aktivitami máme na mysli èinnosti, kdy dochází k navazování a rozvíjení spolupráce v rámci pøípadu  jedná se napøíklad o kontaktování klienta, zapojování dalích osob do spolupráce nebo poøádání pøípadových setkání. Navigaèními aktivitami
myslíme ty èinnosti, které se zamìøují na zkoumání a promìòování pøípadu: jedná se tedy
o posuzovací, plánovací a reflektující procesy. V závìru uvádíme také pøíklady konkrétních
slueb, které mohou být v rámci case managementu poskytovány a které zároveò posilují
spolupracující vztah s klientem. Nejprve vak vìnujeme pozornost kontextu, bez nìho se
case management rozvíjí velice obtínì.

3/1

Podmínky pro case management

Materiální, prostorový a organizaèní kontext nebývá v uèebnicích americké nebo západoevropské produkce pøíli popisován  moná i proto, e se pøedpokládá automaticky. Avak
vzhledem k tomu, e v ÈR case management není ukotven a nìkdy je za case managera
oznaèen i èlovìk, který má mít na starosti více ne sto pøípadù a nemá pøitom ádnou monost posadit se s klienty do samostatné neruené místnosti, povaujeme za dùleité sem kapitolu o podmínkách, které kvalitní case management mohou podporovat (ani by jej samozøejmì zaruèovaly), zaøadit. Vycházíme pøitom zejména z praxe projektového týmu, ale i ze
zkueností jiných týmù rozvíjejících case management, které jsme navtívili nebo s nimi
jsme se setkali. Jsme pøesvìdèeni, e pokud se jakákoliv organizace snaí zavést case management, vyaduje a nese to s sebou znaèné mnoství zmìn a úprav na rùzných úrovních, zejména na tìchto:

1

Jako pøíklady praxe case managementu se zotavujícími se uživateli návykových látek budou v této kapitole využívány témìø výhradnì pøíklady z práce brnìnských týmù Poradenského centra Pasáž a Pøechodových bytù Pasáž, které pùsobí v rámci Sdružení Podané ruce, o. s., a zejména v letech 2010–2013
rozvíjely case management jako hlavní zpùsob práce. PC Pasáž je ambulantní centrum poskytující odborné sociální poradenství lidem, kteøí se v souvislosti s užíváním nelegálních drog ocitli v obtížné situaci
a PC Pasáž je sociální služba chránìného bydlení nabízející pøechodné ubytování v bytì (v bìžné bytové zástavbì) lidem, kteøí se zotavují ze závislosti. Zohlednìny budou i zkušenosti dalších èlenù týmu
projektu „Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek“ (dále jen projekt).
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1.
2.
3.
4.
5.

prostorové a materiální,
personální,
organizaèní a ekonomické,
informaèní,
koncepènì-metodické.

3/1/1 Prostorová a materiální úroveò
Prostor k osobním setkáním
Aèkoliv se case manager snaí pracovat v pøirozeném prostøedí klientù, je dùleité mít monost setkat se s klienty o samotì, v nerueném prostøedí, kde nebude slyet jiné rozhovory
ani nebudou zvonit telefony. Velikost takové místnosti by mìla také umoòovat uspoøádání
pøípadových èi rodinných setkání, která nìkdy mohou zahrnovat i více ne deset úèastníkù.
Je dobré mít rovnì na pamìti, e prostøedí je to, co klient2 vnímá jako první  jetì pøedtím,
ne si podáme ruku, vnímá nai budovu, dveøe, zvonek, cedule, nápisy. Vstøícné a pøíjemné
prostøedí mùe u od zaèátku pomáhat utváøet vstøícnou a pøíjemnou atmosféru.
Prostor a zázemí k samostatné práci case managera
Podstatnou èást práce case managera tvoøí vyøizování telefonických intervencí v zájmu klientù, zapisování intervencí, vyhledávání informací na internetu, uchovávání dùvìrných
dokumentù èi psaní zpráv. Pro vechny tyto èinnosti potøebuje pracovník svùj samostatný
prostor se základním vybavením (stùl, poèítaè, telefon). Sdílení takové místnosti s kolegy
(case managery) mùe znamenat zvýené mnoství ruících podnìtù, na druhou stranu
pøináí monost bleskových konzultací pøi øeení spoleèných témat, vzájemnou podporu
a záitky týmové spolupráce.
Zázemí pro klienty, návtìvníky
Klienti urèitì uvítají, kdy dostanou irí monost vyuití prostor, kde se setkávají s case managerem. Napøíklad monost vyhledání informací na internetu, bezplatné telefonování na
nabídky práce nebo monost pøipravit si kávu pøispívá ke spolupracujícímu vztahu. Je vak
dùleité zorganizovat èinnosti tak, aby se klienti mohli v prùbìhu tìchto èinností na nìkoho
obrátit s ádostí o pomoc.
Pøijímací místnost v Pasái
Poradenské centrum Pasá je tvoøeno dvìma konzultaèními místnostmi, jednou kanceláøí
pro pracovníky a tzv. pøijímací místností. Tu je moné vyuít jako èekárnu, ale také je zde
moné uvaøit si kávu nebo èaj (vybíráme dobrovolný poplatek), vyhledat si potøebné informace na internetu (k dispozici jsou dva poèítaèe) anebo najít dùleité informace na pøehledných nástìnkách. Práce na poèítaèi probíhá vdy se souhlasem a vìdomím pracovníka, se kterým má klient schùzku. Ten je také k dispozici, pokud klient potøebuje jakoukoliv
radu èi asistenci. Ètyøi dny v týdnu jsou navíc v provozu tzv. kontaktní hodiny, ve kterých
má jeden z pracovníkù slubu a klienti mohou pøicházet i bez objednání.

2

V celém textu budeme používat slovo „klient“ (a stejnì tak i „pracovník“, „case manager“ apod.) jako
oznaèení pro osoby jak mužského, tak ženského pohlaví.
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Monost dopravy po spádové oblasti
Mít k dispozici auto je pro case management vdy výhodou, v nìkterých regionech i nutností.
Pokud je regionem pouze jedno mìsto, dá se vyuívat mìstská doprava, nicménì v takových
pøípadech by mìli mít pracovníci monost proplácení vekerých nákladù.
3/1/2 Personální úroveò
Tým case managerù
Koordinovaná spolupráce se neobejde bez týmu lidí, kteøí mohou sdílet spoleèná témata,
komplikované situace, pracovat s nìkterými klienty spoleènì a v pøípadì potøeby se zastoupit. Modely práce, kdy pouze jeden èlovìk v týmu (nebo dokonce v organizaci) je case manager, mohou pøináet riziko, e pracovník nebude mít s kým konzultovat svoji specifickou práci. Ostatní mohou nabývat dojmu, e pouze oni dìlají tu nejdùleitìjí práci a e je case
manager zbyteèná role. Case manager se mùe naopak cítit více kompetentní ne ostatní
rozhodovat o tom, co kdo má s klientem dìlat. Takové pocity neprospívají ani týmové spolupráci, ani spolupráci s klienty.
Tým case managerù s sebou nese lepí monost vytvoøení a upevnìní identity case managera
tím, e vichni pracovníci kladou stejný dùraz na nástroje a postupy case managementu, sdílejí stejné zpùsoby práce, naráejí na podobná dilemata a témata. V týmu je pøitom moné
získat oporu, jistotu, sdílet zjitìné informace a získávat nové. Na druhou stranu je vítána
i diverzita: profesní, vìková nebo genderová. Výhodou je multidisciplinarita a èastý formální
i neformální kontakt, témìø nutností jsou setkání s externím odborníkem, napøíklad ve formì
supervize.
Zdá se nezbytné, aby jeden z pracovníkù mìl koordinaèní roli, v rámci které se stará o zázemí
pro tým a vyjednává podmínky pro case management v rámci organizace. Tento pracovník
mùe být navíc styèná osoba pro navazování a aktualizaci dohod se spolupracujícími institucemi a slubami.
Vzdìlávání a rozvoj pracovníkù
Jak u bylo uvedeno, zde popisované pojetí case managementu se velice blíí tomu, jak je
popisována profesionální sociální práce (Navrátil a Musil, 2000). Vzdìlání v sociální práci je
tedy dobrým základem, velká èást aktivit case managementu je také praktická a uplatní se
napø. znalosti systému sociálního zabezpeèení, sociálnì-právní ochrany dìtí, dluhové problematiky a také rodinné politiky. Vdy je vak vítána multidisciplinarita v rámci týmu, proto
se role case managera mohou ujmout i pracovníci jiných oborù, jako jsou psychologové, psychoterapeuti, lékaøi èi dalí pomáhající pracovníci.
Nezbytná je prùprava ve vedení rozhovorù s jednotlivci i skupinami lidí, uplatní se také zkuenosti s prací s rodinou, s motivaèními rozhovory, s moderováním èi facilitováním. To ve
obnáí zvýené nároky na umìní relaxovat, psychohygienu a chu k soustavnému seberozvoji
a dalímu vzdìlávání. K tomu pøispívá také výe zmínìná supervize.
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3/1/3 Organizaèní a ekonomicko-správní úroveò
Lokální vyjasnìní role case managera
Pokud je tým case managerù souèástí vìtí organizace nabízející více rùzných slueb, je dùleité, aby role case managera byla srozumitelná vem lidem v této organizaci, kteøí pracují
s klienty. To se týká i dalích organizací, s nimi mohou být case manageøi a jejich klienti
v èastém kontaktu. Výhodou je existence systému, který dává vodítka k tomu, kteøí klienti se
ocitnou v péèi case managera. V tìchto pøípadech by potom mìl mít case manager pomìrnì
velkou svobodu ohlednì rozhodnutí, které uèiní ve spolupráci s klienty. Dále by mìl být vytvoøen zpùsob, jak mohou case manageøi upozoròovat na témata identifikovaná pøi práci
s klienty, která by mìla organizace umìt prosazovat.
Zajitìní financování
Vzhledem k tomu, e efektivita case managementu stoupá pøi dlouhodobìjí spolupráci s klienty, stabilita financování je zde velice ádoucí a výhodou je také, pokud financování pochází od jednoho zdroje, který má na daném zpùsobu práce jasný zájem. K tomu je dùleitá
osoba, která má pravomoci jednat jménem celé organizace a vyjednat takové podmínky
s donátory, nejèastìji tedy èlen managementu organizace. U nìj se pøedpokládá, e bude
rozumìt fungování case managementu, bude o výhodách tohoto zpùsobu práce schopen
pøesvìdèit donátory a bude mít zájem na tom, aby organizace tento zpùsob práce rozvíjela.
3/1/4 Informaèní úroveò
Evidenèní systém
K práci case managera patøí jednoduchý a pøehledný evidenèní systém práce s pøípady, ke
kterému má pøístup celý tým. On-line pøístup (s dobrým zabezpeèením a zálohováním dat)
umoòuje pracovníkùm zapisovat bez dlouhých èasových prodlev, co usnadòuje tok informací v rámci týmu. Data z evidenèního systému jsou dùleitá jednak pro informování týmu
o práci s aktuálními klienty, ale také pro donátory a pro evaluaci sluby.
Porady
Pravidelné porady o klientech dávají pracovníkùm monost sdílet svoji práci s kolegy, kteøí
vyuívají stejný zpùsob práce. Cílem porad je konzultovat postupy, sdílet praktické informace, dojednávat pøedávání a ukonèování pøípadù, nikoliv vak  pokud se porady konají bez
pøítomnosti klientù  detailnì probírat jednotlivé pøípady. Posuzování situací klientù a plánování je právì obsahem spolupráce s klienty a nemìlo by být diskutováno bez jejich pøítomnosti. Je vak moné, aby na poradì vznikl nápad uspoøádat setkání s klientem za úèasti
klíèového pracovníka a jeho kolegy v roli konzultanta. Organizace porad mùe vypadat rùznì, pokud je to moné, osvìdèuje se, kdy má kadý case manager monost alespoò krátce
promluvit o vech svých klientech. Tím je také moné pøesnìji stanovovat volnou kapacitu
jednotlivých pracovníkù èi urèit, kdo bude pro daného klienta vhodný.
3/1/5 Koncepènì metodická úroveò
Dlouhodobé plánování a monitoring
Nezbytným prvkem práce týmu case managerù je kontinuální zajiování kvality, stanovování cílù týmu a sledování jejich naplòování. Opìt by mìla být urèena osoba, která bude tyto
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procesy koordinovat. Dùleité je zapojení vech pracovníkù i klientù, napø. formou strategických porad nebo strategického plánování.
Evaluace
Pravidelná evaluace a hodnocení práce, pøedevím ze strany klientù, ale i spolupracujících
odborníkù, je jak dùleitou zprávou pro donátory, tak i zpìtnou vazbou pro jednotlivé pracovníky. Nìkterá doporuèení jsou zmínìna v kapitole 5.
Uvedené pøedpoklady pro case management mohou být pochopitelnì znesnadòovány celou
øadou faktorù, z nich velice dùleitým je samotné ukotvení case managementu, které alespoò v ÈR není dostateèné. I proto se týmy case managerù ve slubách pro zotavující se uivatele drog dlouhodobì spíe nevyskytují, a i kdy jsme takový tým díky podpoøe z EU mohli
v Pasái vytvoøit, bude otázkou budoucnosti, kdy se podaøí jej stabilizovat a zajistit podmínky
pro jeho fungování na vech popsaných úrovních.
Prvky case managementu je ale samozøejmì moné úspìnì aplikovat i v rámci ztíených
podmínek, co dosvìdèují pøíklady praxe, která se case managementem pouze inspirovala,
uvedené ve tøetí èásti. Není také moné nastavit tyto podmínky jednou provdy. Jde spíe
o soustavné vytváøení prostoru, který bude napomáhat koordinované spolupráci, tak jak ji
pøedstavujeme dále.

3/2

Koordinaèní aktivity

Koordinaèními aktivitami myslíme jednání, které vede k podpoøe spolupráce v rámci pøípadu
a k zapojení relevantních aktérù do spolupráce. Mùe být provádìno jedním pracovníkem,
ale také celým týmem, za pøítomnosti identifikovaného klienta èi bez jeho pøítomnosti. Tato
kapitola bude popisovat ètyøi zásadní prvky koordinované spolupráce, kterými jsou:
1. navazování spolupráce,
2. rozvíjení spolupráce s jednotlivcem,
3. zapojení dalích osob,
4. organizace pøípadových setkání.
3/2/1 Navazování spolupráce
Vzhledem k tomu, e case management není vhodný èi úèelný pro kadou situaci (Holt,
2000; Stuchlík, 2002; Summers, 2009), musí tým case managerù vdy peèlivì zvaovat, jak
oslovit a zaujmout právì ty osoby, které z tohoto zpùsobu práce mohou nejvíce profitovat.
Vìtinou je tým case managerù  ve vztahu k donátorùm a jiným slubám a institucím  nucen vymezit se pomocí konkrétní cílové skupiny (jako jsou zotavující se uivatelé drog
v pøípadì Pasáe, ale také osoby s chronickým duevním onemocnìním anebo rodiny
s mnohoèetnými problémy) a hledá cesty, jak osoby z dané cílové skupiny oslovit. V zásadì
se nabízí dvì nejèastìjí:
1. pøímé oslovení cílové skupiny,
2. oslovení odborníkù, kteøí jsou s lidmi z cílové skupiny v kontaktu.
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Aktivní oslovení cílové skupiny
Pøi aktivním oslovení osoby v komplikované situaci v jejím pøirozeném prostøedí anebo na
neutrální pùdì se zøejmì nebudeme zatiovat slovem case management  alespoò v Èeské
republice není tento termín pøíli známý ani u odborníkù, nato u lidí, kteøí odborníky vyhledávají. Spíe potøebujeme nabídnout nìco, co bude reagovat pøímo na aktuální situaci èlovìka  nìco, co bude vnímat jako dùleité a co zároveò povede k dlouhodobìjí spolupráci.
Èasto to bývají velice praktické a jednoduché vìci: pomoc s vyøízením sociálních dávek,
s hledáním práce, bydlení a podobnì. Výhodou tohoto zpùsobu oslovení je, e klienti vìtinou ocení, kdy pracovník pøijde za nimi a má viditelný zájem jim pomoci. V pøípadì zotavujících se uivatelù návykových látek je vak toto oslovení komplikované tím, e se vìtinou
nepohybují pøímo na ulici mezi aktivními uivateli drog, zbývají tedy zejména instituce, se
kterými pøedpokládáme, e jsou nìkteøí z nich v kontaktu.
Monosti aktivního oslovování zotavujících se uivatelù návykových látek
S pøímým oslovováním klientù jsme udìlali v rámci centra Pasá nìkolik zkueností. Nejprve
jsme zkoueli oslovovat klienty programu substituèní terapie pøímo pøed budovou, kam chodili
pro výdej metadonu. Case manager pravidelnì chodil v nejfrekventovanìjí èas výdejù pøed
budovu a aktivnì oslovoval èekající klienty. Nejvìtí úspìch mìla nabídka pomoci s hledáním
práce a bydlení. Vzhledem k tomu, e bylo moné nabídnout témìø bezprostøední usednutí za
poèítaè a spoleèné prozkoumání aktuálních nabídek, projevilo o tuto nabídku zájem vdy nìkolik klientù. Cílem bylo navázat dlouhodobou spolupráci, co se nedaøilo vdy, nicménì napøíklad dva takto oslovení klienti nakonec uspìli pøi ádosti o pøechodové bydlení.
Dalí moností je dojídìní do psychiatrické léèebny na oddìlení léèby závislostí. Pracovníci Pasáe dojídìjí na oddìlení Detoxifikaèní stanice psychiatrické léèebny (Detoxu),
kde mají spoleèné schùzky s vedoucí oddìlení a klientem, který projeví zájem o spolupráci.
Podobnì kolegynì, které pracovaly s lidmi se závislostí na alkoholu a hazardním hráèství,
dojídìly na oddìlení léèby závislostí. Mìly monost oslovit poèetnou skupinu lidí, kteøí se
chystali na proputìní z léèebny, a mnoho z nich jetì nebylo rozhodnutých, kam povedou
jejich kroky po ukonèení léèby. Nejvíce klienti reagovali na monost bydlení, které bylo
souèástí programu doléèování, a mnoho z nich tento doléèovací program absolvovalo.
Navíc docházely jedenkrát mìsíènì za skupinkou klientù, kteøí absolvovali jeden mìsíc
léèby. Klientùm nabízely program následné péèe. Nejvíce je oslovovala monost docházení do skupinové terapie po ukonèení léèby a pomoc pøi hledání zamìstnání nebo bydlení ji
bìhem léèby. Této monosti klienti vyuívali pravidelnì a sami ji bìhem léèby docházeli
v rámci vycházek za pracovníky sluby.
V Èeské republice rozvíjelo podobnou formu spolupráce Obèanské sdruení Prevent ve formì dojídìní pracovníkù na záchytné stanice, kde kontaktovali dìti a mladistvé, poskytovali jim informace a poradenství a zároveò jim  a jejich rodièùm  nabízeli dalí následné
sluby (Obèanské sdruení Prevent, 2012).
K dosud nevyzkoueným, avak v zahranièí uplatòovaným monostem dále patøí dojídìní
na cely pøedbìného zadrení (v pøípadì zatèení uivatele drog, který má zájem o spolupráci s drogovou slubou), na jednotky intenzivní péèe (za lidmi po úrazech souvisejícími
s uíváním drog) anebo do sociálních ubytoven.
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Oslovení spolupracujících odborníkù
Druhá cesta vede pøes odborníky, kteøí jsou ji s potenciálními klienty v kontaktu. Je dùleité
mít na pamìti, e navázání spolupráce s tìmito pracovníky je stejnì podstatným krokem jako
navazování spolupráce s potenciálními klienty. Jsou to vak zcela jiné procesy, bude se liit
pouitý slovník i zpùsob pøedstavování naí nabídky. Zatímco kupøíkladu nemá pøíli smysl
pøedstavovat case management pøímo klientùm, u odborníkù to smysl má. Mùeme pøedstavit case management jako pomoc pøi koordinaci rùzných druhù podpory, co mùeme konkrétnì vysvìtlit nejlépe na pøíkladech situací naich souèasných klientù. Je zapotøebí nabídnout kolegùm zpùsob, jakým o nás mohou klienty informovat. Zároveò je dùleité, aby nás
nevnímali jako konkurenci, ale spíe naopak: jako nìkoho, kdo jim mùe pomoci, kdo jim
usnadòuje jejich práci. Napøíklad pracovníky Pasáe spolupracující odborníci pøedstavovali
klientùm jako:
 èlovìka, který se klientovi bude moci peèlivì a dlouhodobì vìnovat a pomùe mu s øeením jeho situace,
 vstupní bránu do drogových slueb,
 odborníka na drogové otázky, který klientovi zároveò mùe pomoci s bydlením, prací nebo
øeením dluhù.
Pokud se nám podaøí vytvoøit dobrý vztah se spolupracujícím odborníkem, mùe to znamenat dlouhodobý zdroj potenciálních klientù naí sluby, kteøí budou odpovídat námi stanoveným kritériím. Tento vztah navíc mùe být velice obohacující pro nai práci s klienty.
Pokud se jeví jako smysluplné, abychom zùstali s klientem v kontaktu vichni, mùe to
znamenat nìkolikanásobnou výhodu. Nejde nám tedy o pøevzetí pøípadu  pokud o to spolupracující odborník pøímo nestojí. Pokud to jde, je také velice úèelné, aby u pøi prvním
kontaktu s identifikovaným klientem mohl referující odborník být pøítomen.

Ukázka z letáku Poradenského centra Pasá pro odbornou veøejnost
Vyuíváme metodu case management, neboli koordinovanou péèi o klienta. To znamená,
e:
 kadý pracovník Pasáe má na starosti mení poèet klientù, kterým se vìnuje intenzivnì,
 pøi poskytování sluby se zamìøujeme na celou klientovu ivotní situaci, nikoliv pouze
na problematiku uívání návykových látek,
 propojujeme klienty do dalích vhodných slueb,
 komunikujeme nejen s tìmito slubami, ale i s neformální sítí klienta,
 s klientem se setkáváme jak v kanceláøi, tak i v jiném prostøedí,
 organizujeme setkání s klienty za úèasti zástupcù jejich sociální sítì,
 prosazujeme zájmy a cíle klienta, které jsou v souladu s posláním a cíli naí sluby,
 klíèový pracovník poskytuje nìkteré sluby osobnì podle své odbornosti a specializace
(napø. psychoterapie, poradenství).

3/2/2 Rozvíjení spolupráce s jednotlivcem
Podívejme se nyní blíe na setkání, ke kterému dojde poté, co byla urèitá osoba zotavující se
z uívání návykových látek oslovena  a u námi anebo nìkým jiným  a projevila zájem
o spolupráci. Zatím je vak tento zájem velice neurèitý, vyslovený napøíklad vìtami:
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Chci u zaèít normálnì ít...
Potøebuju hlavnì práci a bydlení, pak budu øeit dalí vìci...
U nechci ít takhle. Ale nevím, kde zaèít...
V rámci naeho pojetí case managementu nám v první øadì jde o to, abychom s takovým klientem navázali spolupracující vztah (Anderson, 2009, 2012  viz také výe). Nepotøebujeme
k tomu ádný formuláø nebo jiné papíry, ádné speciální diagnostické nebo poradenské techniky a dovednosti. Na zaèátek staèí pøirozená vstøícnost a zvìdavost a naslouchání vlastnímu soukromému dialogu, ve kterém se mohou objevovat napøíklad tyto otázky:
Odkud pøichází?
Co bych pro nìj mohl/a udìlat?
Jak asi vypadá jeho/její kadodenní ivot?
Má dneska co jíst? Kde spát?
Jak se sem dostal/a?
Tento ná soukromý dialog otevírá vnìjí rozhovor s klientem. Aby takový rozhovor pøispìl
k navázání spolupracujícího vztahu, nemusíme tolik pøemýlet o otázkách, které poloit, ale
spíe se soustøedíme na to, co klient øíká, dìlá, a citlivì na nìj reagujeme. Anderson (2009)
nazývá tyto druhy rozhovoru dialogická konverzace. V ní dochází ke vzájemnému propojení,
k mísení perspektiv, sdílenému zkoumání: spoleènému ovìøování, reflektování, zajímání se
a dotazování. Aby k dialogické konverzaci dolo, doporuèuje pracovníkovi zaujmout postoj,
kterému je vlastní pøirozená zvìdavost (chu dozvìdìt se více), pøívìtivost, reflexe vlastních
pøedsudkù a pøedpokladù, preference témat a znalostí, které pøináí sám klient, otevøené sdílení vlastního vnitøního dialogu pøed klientem, orientace na kadodenní obyèejný ivot
a snáení nejistoty, kterou kadé takové setkání nutnì provází (Anderson, 2012). Pokud
v rámci prvního kontaktu potøebujeme udìlat nìjaké administrativní úkony, napøíklad vyplnit formuláøe, podepsat informovaný souhlas, dìláme je a na konci setkání.
Navazováním spolupracujícího vztahu si pøipravujeme pùdu pro dalí aktivity, nejedná se
vak pouze o fázi, která by prvním setkáním skonèila. Naopak, prohlubování a udrování spolupracujícího vztahu je dùleitou souèástí kadého kontaktu s identifikovaným klientem,
stejnì tak jako s èleny jeho sociální sítì. Jedná se i o pøípady, kdy potøebujeme klientovi sdìlit
nepøíjemné informace anebo jej s nìèím konfrontovat. Mùeme napøíklad klientovi velice
jasnì a dùraznì sdìlit, e opakovaným nedocházením na domluvené schùzky se vystavuje riziku ukonèení spolupráce, to vak nebrání tomu, abychom si vyslechli jeho komentáøe a peèlivì na nì reagovali. Kromì toho, e tak zvyujeme pravdìpodobnost udrení kontaktu s klientem, také klientovi ukazujeme monosti, jakým zpùsobem je moné vést rozhovor o poruování pravidel bez toho, aby obsahoval výèitky nebo osoèování.
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Tipy pro navázání spolupracujícího vztahu
1. Nechte druhému prostor a dejte mu monost, aby vyprávìl svùj pøíbìh svým vlastním
zpùsobem a svým vlastním tempem.
2. Projevujte upøímný zájem a zvìdavost o klientùv pøíbìh.
3. Naslouchejte pozornì, peèlivì a upøímnì.
4. Reagujte (komentujte, ptejte se) s cílem dozvìdìt se víc o tom, co klient øíká, nikoliv
o tom, co si myslíte, e by mìl øíkat.
5. Kdy nasloucháte, pokouejte se porozumìt situaci druhého z jeho/její vlastní perspektivy (spíe ne ze své vlastní).
6. Pøedtím, ne budete pokraèovat v hovoru, vimnìte si, jak druhý reaguje.
7. Buïte pozorní ke slovùm druhého a nevytváøejte si pøedpoklady o tom, co nezaznìlo.
8. Ovìøujte si prostøednictvím komentáøù, otázek a alternativních slov, jestli jste slyeli,
co druhý chce, abyste slyeli (spíe ne abyste jej potichu interpretovali a dezinterpretovali).
9. Dìlejte pøestávky a nechávejte chvíle ticha pro naslouchání, vyslechnutí a pro reflexi.
10. Umonìte druhé osobì, aby si vybrala, na co bude reagovat  co zaujalo její pozornost  a nechte ji reagovat svým vlastním zpùsobem.
Pøevzato z textu Anderson, H. Postmodern/social Construction Assumptions: Invitations
for Collaborative Practices. Taos Institute Newsletter, 2009, leden.

3/2/3 Zapojení dalích osob
Pøizvání dalích osob do spolupráce vyplývá pøirozenì ze samotného pøedpokladu, e ádné
problémy nevznikají individuálnì  vechny mají urèitou vztahovou a sociální historii (Goolishian a Anderson, 1988; Gergen, 2009). Jakkoliv se mùe zdát, e klient mluví o problému,
který se týká pouze jeho (napø. závislost, nemoc, strach, chudoba), význam takového problému je vdy utváøen ve vztazích, jejich souèástí se momentem, kdy jej s námi sdílí, stáváme
i my. Tím, e zveme dalí osoby ke spolupráci, zviditelòujeme tuto vztahovou sí a umoòujeme tím, aby se problém zaèal promìòovat. Kromì tìchto spíe filozofických dùvodù se vak
nabízí i dalí, ryze praktické argumenty pro zapojení vìtího mnoství osob do spolupráce:
1. Vyuijeme potenciál spolupráce mezi stávajícími zdroji podpory: jak známo, víc hlav víc
ví, a navíc v dialogu mezi lidmi s rùznou perspektivou a odborností mohou vzniknout
nápady, na které by nikdo sám nepøiel.
2. Zvýíme monosti podpory od dalích osob: kdy napø. matka klientky vidí a slyí, e její
dcera skuteènì usilovnì pracuje na svém zotavení s odborníkem, kterému sama dùvìøuje,
mùe dostat chu a nápady, jak by sama mohla jetì více dceru v jejím úsilí podpoøit.
3. Vytvoøíme si plastiètìjí pohled na pøípad: je naprosto nìco jiného slyet o tom, jaké vztahy má klient se svou pøítelkyní, a mluvit s nimi obìma najednou.
4. Pøipravíme pùdu pro trvalejí efekt pro klienta: pokud nae spolupráce s klientem pøedèasnì skonèí, lidé v jeho okolí budou mít povìdomí o tom, na èem jsme pracovali, a mohou na to navázat.
5. Otevøeme monost sdílení poznatkù, informací, expertíz: napø. setkání s pracovnicí dávkového oddìlení ÚP nám mùe vnést svìtlo do celého systému dávek sociální péèe a ona
se naopak mùe dozvìdìt více o slubách pro uivatele drog.
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6. Pøispìjeme k prohloubení vztahù s lidmi ze spolupracující sítì: jakkoliv jsou spoleèná setkání odborníkù èasto nudná nebo neproduktivní, pokud se sejdou u spoleèného pøípadu
s klientem, mohou vzniknout dlouhodobá a pøetrvávající spojenectví.
Sdílení osobních údajù
Je a s podivem, kolik potenciálnì uiteèných forem spolupráce konèí na tom, e nìkterá ze
stran má obavy z naruení dùvìrnosti osobních údajù. Pøekáky pro získání souhlasu vak
èasto mívají spíe byrokratický charakter, anebo jsou zpùsobeny nízkou motivací jedné ze
stran ke spolupráci. Pokud je toti jedna ze stran s klientem v kontaktu, vìtinou nebývá
problém souhlas se sdílením informací od klienta získat  samozøejmì, pokud jde o informace, jejich sdílení je v jeho zájmu.
Ideální a zásadní formou sdílení informací je, kdy je pøítomen klient. Nemusí to pøitom být
pouze osobní setkání. Mùeme napøíklad telefonovat s tøetí osobou v pøítomnosti klienta 
a pokud si daná osoba vyaduje nìjaké informace, na jejich poskytnutí nebyla domluva, je
moné se klienta pøímo na místì zeptat, zda s jejich poskytnutím souhlasí. V zásadì se tedy
mùeme dret dvou pravidel:
Pravidlo è. 1: S jakýmkoliv sdílením osobních informací musí klient souhlasit.
Pravidlo è. 2: Snaíme se minimalizovat sdílení informací bez pøítomnosti klienta.
Pokud potøebujeme sdílet údaje bez pøítomnosti klienta, neobejdeme se samozøejmì bez jeho písemného souhlasu. Je dobré tedy hned od zaèátku kontaktu s klientem prozkoumat,
s kým potenciálnì budeme potøebovat nìkteré informace sdílet. Tento souhlas je potom
moné elektronicky doruèit dalím osobám pro jejich ujitìní, e jsme souhlas získali. (Formuláø souhlasu se sdílením údajù, vyuívaný v Poradenském centru Pasá, pøikládáme jako
pøílohu této publikace.)
Pøizvání stávajících zdrojù podpory
S osobami, které klientovi podporu ji poskytují, pøicházíme do kontaktu èasto jetì pøed
prvním kontaktem s identifikovaným klientem  mùe to být psychiatr, který k nám klienta
odkazuje, anebo rodinní pøísluníci klienta, kteøí si zjiovali informace o naí slubì. V case
managementu tyto osoby nevnímáme pouze jako referující, ale také jako potenciálnì spolupracující. Jetì pøed tím, ne se s klientem vidíme, si tedy pro spolupráci s referující osobou
mùeme pøipravovat pùdu, napøíklad tím, e se zajímáme o její názory, mùeme zmapovat,
co by mohl klient potøebovat a co bychom mohli klientovi nabídnout a poskytnout. Mùeme
také pøímo poádat o svolení k pozdìjímu kontaktování. Protoe tyto osoby samy projevily
zájem o komunikaci s námi, zpravidla nám dovolí, abychom se na nì obraceli i pozdìji.
Kdy se potkáme s klientem, vdy mluvíme o tom, jaká komunikace o jeho situaci u probíhala, s kým svou situaci øeil pøedtím a kdo byl do spolupráce zapojen. Pokud jsme tedy mìli
dlouhý rozhovor s psychiatrem o klientových problémech, je dùleité, aby o nìm klient vìdìl
 jinak si vytváøíme urèité tajemství, které nemusí naemu vztahu s klientem pøíli napomáhat. Stejnì tak se zajímáme o to, jakou dalí podporu klient èerpá, kdo mu ji poskytuje
a jaká je monost, e by tyto osoby zaèaly spolupracovat i s námi.
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Pozvání matky klientovy pøítelkynì
Pøi øeení pomìrnì komplikované dluhové situace bylo zjitìno, e finanèní otázky klientovi pomáhala øeit matka jeho pøítelkynì: podala za nìj návrh na oddluení, domlouvala
se s exekutory a radila mu, jaké sloenky zaplatit. Kromì toho mu vak také èasto pùjèovala peníze, kdy mu nezbývalo na jídlo. Se souhlasem klienta byla telefonicky kontaktována. Potvrdila ve uvedené a dodala, e si sama u neví rady  celá situace jí stojí hodnì
penìz a energie. Uvítala skuteènost, e pracovník Pasáe bude nyní klientovi s tìmito
otázkami pomáhat a souhlasila se spoleènou schùzkou, na které probìhla v pøítomnosti
klienta domluva, s jakými tématy se mùe od nynìjka obracet na pracovníka Pasáe.
Pracovník s ní zùstával v kontaktu a konzultoval s ní kroky, které v otázkách dluhového
poradenství podnikal, tak aby navazovaly na její úsilí.

Pøizvání dalích odborníkù
Bìhem rozvíjející se spolupráce mezi klientem a pracovníkem se èasto objevují nové potøeby
a témata, z nich zdaleka ne vechny je schopen spolehlivì uspokojit sám case manager. Pøizvání dalích odborníkù do spolupráce se tedy stává bìným postupem case managera. Pøi
nìm pracovník telefonicky èi osobnì oslovuje specialistu a ádá jej o pomoc pøi spolupráci
v rámci pøípadu. Opìt je výhodné, aby u této ádosti  a u se provádí telefonicky èi osobnì
 byl pøítomen klient. Pøedmìtem ádosti mùe být rùzná forma pomoci, napø. vyetøení klienta, právní poradenství nebo poskytnutí ubytování, a rozsah pomoci je také dùleitým faktorem pøi rozhodování o tom, jestli bude zapotøebí setkat se osobnì nebo bude staèit pouze
telefonický kontakt.
Podrobnìji se procesem zprostøedkování soubìné pomoci, obtíím s tím spojených a jejich
pøekonáváním vìnuje Musil (2012b). Podle nìj k úspìchu soubìné pomoci pøispívá, pokud
má odborník, který ádá pomoc, monost nabídnout protihodnotu, napøíklad podobnou pomoc u jiného klienta, informace, ale také tøeba ochotu pøijmout jiného klienta. Dalím podpùrným faktorem jsou formální i neformální setkávání pracovníkù rùzných organizací mimo
pøímou práci s klienty  v rámci rùzných spoleèných obìdù, pracovních skupin, konferencí
a podobnì.
Pøizvání rodinných pøísluníkù a blízkých
Zvlátní pozornost si zaslouí pøizvání rodinných pøísluníkù. Tento zdroj podpory bývá nìkdy
opomíjen, popøípadì je spolupráce s nimi odkazována do specifické oblasti rodinné terapie.
Jde vak o velice dùleité osoby, jejich pøítomnost mùe výraznì zvýit úspìnost spolupráce  nemluvì o dalích efektech pøímo pro zúèastnìné osoby, které mohou být blízké efektùm rodinné terapie. Z mezinárodních výzkumù vyplývá, e v procesu pøirozeného zotavování z dlouhodobého uívání návykových látek jsou rodinní pøísluníci a blízcí nejèastìjím
zdrojem podpory (Nepustil, 2013). Na druhou stranu vak mohou mezi rodinnými pøísluníky
existovat interakèní vzorce, které se nìkdy podílely na samotném vzniku a udrování závislosti na návykových látkách. Setkání s rodinou a blízkými tedy vyadují specifické postupy,
respektive zvýenou péèi o dialogický prostor.
V pøístupech otevøeného a anticipaèního dialogu (Seikkula a Arnkil, 2013) se doporuèuje
støídat procesy mluvení a poslouchání. Vìtinou jsou u takových setkání pøítomni minimálnì
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dva odborníci, kteøí se starají o to, aby docházelo k dialogické formì komunikace. A u je
úèel setkání jakýkoliv, vdy je dùleité, aby byl vìnován dostatek prostoru vem pøítomným,
ale i nepøítomným hlasùm a aby nedocházelo k pocitùm ohroení.

Rodinné setkání
Po domluvì s klientkou Jitkou jsme se rozhodli uspoøádat setkání s její rodinou, na kterém
jsme chtìli hovoøit o jejím blíícím se nástupu trestu  Jitka se nemohla rozhodnout, jestli
má nastoupit dobrovolnì nebo ne. Na individuálních schùzkách jsme zvaovali vekerá
pro a proti, seznámili jsme ji s dùsledky nenastoupení, ale stále si nebyla jistá. Volba osob,
které se setkání zúèastní, byla na Jitce, my jsme ji pouze poádali o souhlas, abychom
mohli být u schùzky ve dvou. Jitka se vemi schùzku pøedjednala, potom jsme po telefonu
domluvili termín. Nakonec se setkání uskuteènilo v sedmi osobách: dva pracovníci Pasáe,
Jitka, její máma, táta (který ije sám), pøítel a syn. Po naem zahájení si Jitka vyádala názory vech pøítomných, zda má nastoupit do vìzení nebo ne. Tato stanoviska tvoøila hlavní
èást setkání. Mluvil vdy pouze jeden úèastník, ostatní poslouchali. Vichni se nakonec
pøipojili k tomu, aby nastoupila (co také nakonec udìlala). Celá rodina nás nakonec jetì
poádala, abychom je spoleènì vyfotili, protoe nevìøili, e by se v takovém sloení mohli
jetì nìkdy potkat.

3/2/4 Pøípadová setkání
Na základì kontaktù mezi pracovníkem, klientem, jeho blízkými a dalími odborníky mùe
vznikat spolupracující sí. Upevnit její podpùrný potenciál mohou tzv. pøípadová setkání,
kterým Seikkula a Arnkil (2013) øíkají také síová setkání (network meetings). Je pøitom dùleité, aby se tìchto setkání úèastnili lidé, kteøí se na pøípadu nìjakým zpùsobem podílejí,
kterých se tedy osobnì dotýká. Není pøíli vhodné, kdy napøíklad urèitý odborník je na
setkání pouze v roli zástupce instituce a nemá s daným pøípadem nic do èinìní. Jak píí
Seikkula a Arnkil (2013, s. 85): Porozumìní vzniká mezi jednotlivci, ne mezi institucemi.
Oproti u nás známìjím pøípadovým konferencím (Bechyòová, 2012) nemají tato setkání
pøedem danou strukturu a cíl. Ve vzniká a na místì  vèetnì jedineèné svébytné struktury,
která je specifická pro daný kontext a daný pøípad.
Neplánovat cíle a strukturu vak neznamená, e by se setkání nijak nepøipravovala. Pøíprava
se vak nezamìøuje na obsah, ale na proces, zejména jakým bude setkání facilitováno. Jak
uvádìjí Seikkula a Arnkil (2013), je velice èasté, e bez pøípravy tato setkání konèí tím, e je
ovládne monolog jednoho z èlenù nebo souboj mezi zástupci rùzných stran. Mezi odborníky
je èasté, e se lidé z rùzných profesí snaí zmocnit definice problému, zároveò se vak vyhnout závazkùm a nevìnují pozornost tomu, jakým zpùsobem jsou v daný okamik do diskuze zapojeni vichni zúèastnìní. Seikkula a Arnkil (2013, s. 34) píí: Kdy se sejde nìkolik lidí,
aby probrali ty typy problémù, jich se týká psychosociální práce, je pøinejmením vysoce
pravdìpodobné, e budou hovoøit jen za sebe a jeden pøes druhého, ne e by rovnou vstoupili do dialogù roziøujících obzory.
V komplikovaných situacích, které jsou pøedmìtem zájmu case managementu, se velice èasto objevují rùzné pohledy na vìc a rùzné definice problému  to vak samo o sobì není vùbec
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na kodu. Cílem není stanovit jednu správnou definici problému. Cílem pøípadového setkání
je otevøít dialog mezi tìmito rùznými pohledy, otevøít monosti pro vznik nových zpùsobù
mluvení o problému a nových zpùsobù poslouchání. Problém, který systém utváøí, vak nemusí být nutnì pøedmìtem diskuze. V základech pøípadových setkání stojí orientace na dialog a pozitivní budoucnost.
Pøípadové setkání3 pøi zaèátku ubytování v Pøechodovém bytì
Úèastníci: klient (Jarda), klíèový pracovník (Tomá), pedagogický pracovník (Ivo) a psychiatr (Radek)
Po úvodním pøivítání se ujímá slova Tomá a vysvìtluje úèel setkání. Na základì podkladù,
zejména zápisu z osobního setkání, otevírá první oblast. K cílùm na dané období se Jarda
hned aktivnì vyjadøuje. Chce se zamìøit na hledání zamìstnání, avak nemá pøíli mnoho
zkueností a uvítal by rozhodnì pomoc. Tomá nabízí monost vyuít zázemí konzultaèních prostor Pasáe a dohodnou se na frekvenci potkávání se 1x týdnì.
Dalí z cílù, které Jarda zmiòuje, je podpora v abstinenci a zvládání ivota bez drogy a doptává se na monost vyuití podpùrné skupiny, kterou Pasá nabízí. Tomá ho seznamuje
se základními informacemi a do zápisu uvádí, e klient má zájem se úèastnit skupiny a e si
dohodne schùzku se zodpovìdným pracovníkem.
Oblast, která Jardu suuje nejvíce, jsou dluhy. Tomá ho seznamuje s monostmi pomoci
a v tu chvíli do rozhovoru také vstupuje Radek a obohacuje dialog o svou zkuenost z praxe. Oceòuje Jardovo odhodlání tuto oblast øeit co nejdøíve, ale zároveò upozoròuje na
rùzná úskalí, které mùe s sebou takto intenzivní a náhlé øeení mít, a to zejména v oblasti
psychické stability a osobní pohody. Navrhuje Jardovi, zda by nebylo lepí s øeením této
oblasti nìjaký èas poèkat, napø. a se troku zabydlí nebo si seene zamìstnání. Tomá
souhlasí s pohledem Radka a dodává, e by mohli na konci první ubytovací fáze spoleènì
vytvoøit seznam vìøitelù a pøípadných exekucí a sestavit potøebné kroky. Upozoròuje také
na monost, e plán se mùe zmìnit, napø. pokud Jarda získá záhy stabilní zamìstnání,
mohou se této oblasti vìnovat mnohem døíve. Jarda dìkuje za názory a pøiklání se k názoru
Radka a Tomáe.
Poslední oblast, kterou by Jarda rád øeil, je náplò volného èasu. Do toho vstupuje Ivo. Ptá
se Jardy na jeho pøedstavy a nabízí mu monosti, které ho v tuto chvíli napadají. Nakonec
se dohodnou, e se o tom spoleènì jetì pobaví na konzultaci pøímo na bytì.

Pøípadová setkání se snaíme organizovat tak, aby povzbuzovaly dialogické procesy. Zpravidla sedíme v kruhu, v rovnocenných pozicích. Snaíme se zajistit, aby identifikovaní klienti
byli od prvního momentu pøítomni  to znamená, aby nevznikal dojem, e dochází ke komunikaci o nás bez nás. Oproti pøípadovým konferencím si také nepøipravujeme strukturu
3

V rámci centra Pøechodové byty Pasáž (chránìné bydlení) se pøípadové setkání uskuteèòuje standardnì. Úèastní se jej vždy klíèový pracovník Pøechodových bytù, psychiatr a klient. Úèast dalších osob je
pøedmìtem pøedchozí domluvy. Povinnou souèástí setkání je sestavení osobního plánu, který obsahuje
psychosociální oblast, oblast nakládání s návykovými látkami, krizový plán a finanèní plán na období
prvních tøí mìsícù. (Za poskytnutí tohoto pøíkladu dìkujeme vedoucímu centra P. Matouškovi.)
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setkání, neklademe si ádné závazné cíle, zaèínáme diskuzi bez plánu a teprve v prùbìhu
setkání se snaíme pojmenovávat cíle setkání. K tìm se snaíme dojít, jetì kdy sedíme
pohromadì  nedìláme ádné závìry po skonèení. Pokud je nìco, co musíme udìlat (jako
napø. vyplnit formuláøe, zjistit nìjaké detaily), udìláme to a na konci setkání. Dbáme také
na zásadu, e první a poslední slova patøí klientùm.
Setkání otevøeme pøivítáním se vemi pøítomnými, shrnutím historie setkání, poloíme otázku pro identifikovaného klienta (napø. Jak se máte? Jak byste chtìl tento èas vyuít?). Dále
potom otevíráme prostor pro vechny hlasy: snaíme se, aby hned na zaèátku vichni pøítomní promluvili. Nicménì v pøípadì, e nìkdo vede dlouhý monolog, pokusíme se zdvoøile
a vstøícnì dát slovo ostatním, napø. Zdá se mi, e mluvíte o dùleitých tématech, urèitì bych
v tom rád pokraèoval, ale jetì pøedtím bych rád slyel ostatní... . Otevíráme také prostor pro
diskuzi odborníkù, kdy klient a jeho rodinní pøísluníci pouze poslouchají: diskutujeme vekeré otázky související s pøípadem (napø. kdo bude kontaktní osoba, kdo se schùzky zúèastní
pøítì, jaké metody by mohly být vyuity, jaké sluby by mìly být nabídnuty) pøímo na setkání. V závìru poskytneme pozitivní feedback, podìkujeme a zeptáme se, zda nezùstalo nìco
nevysloveno.
Koordinaèní aktivity, které byly v této kapitole popsány, nejsou rozhodnì vyèerpávajícím
souborem vech moností. Koordinace je pøirozená schopnost kadého èlovìka, a tak jde
èasto pouze o rozvinutí nìkterých dovedností, které vyuíváme v bìném ivotì. Je zde velký
prostor pro kreativitu, jak tyto dovednosti vyuít v daných lokálních podmínkách pøi pomáhání lidem. Cílené zamìøení se na tyto aktivity vak mùe výraznì zvyovat efektivitu a úèinnost námi poskytovaných slueb.

3/3

Navigaèní aktivity

V pøedchozí kapitole jsme se zabývali èinnostmi, které jsme nazvali koordinaèními: mimo jiné navazováním spolupráce, zapojováním dalích osob a organizováním pøípadových setkání. Tyto èinnosti mohou jen ztìí existovat samy o sobì  tedy bez existence urèité, alespoò
základní mapy èi plánu. Tvorbou takových map a plánù se budeme zabývat v následující
èásti. Nazýváme je navigaèní aktivity a jejich pozadí tvoøí otázky: Kdo a co je pøípadem a co
se s tímto pøípadem má stát? Kdo a co a s kým má udìlat? Jak to, co dìláme, odpovídá naim
oèekáváním a zámìrùm? Kde jsou jednotlivé kroky zaznamenány a kdo k nim má pøístup?
Dalo by se s trochu nadsázky øíci, e ideálním výsledkem case managementu je, pokud daný
pøípad pøestane existovat  jinými slovy, pokud se celá problematická situace rozplyne, rozpustí a osoby, které do ní byly zapojeny jako klienti, buï pøestanou potøebovat pomoc, anebo
zaènou vyuívat pouze jednu konkrétní slubu. Tomu vak pøedchází èasto dlouhá cesta provázená procesy, které zde popisujeme jako spoleèné zkoumání, spoleèné plánování
a reflektování.
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3/3/1 Spoleèné zkoumání aneb assessment
Posouzení situace neboli assessment bývá uvádìno jako dùleitý proces case managementu, který by se mìl odehrávat zejména bìhem prvních setkání s klientem (Summers, 2009).
V tradièním pojetí má pracovník k dispozici specifické nástroje ve formì dotazníkù èi
diagnostických manuálù, jimi zjiuje symptomy, handicapy nebo jiné patologie daného
èlovìka. V naem zpùsobu práce se vak od tìchto modelù, které se v mnohém podobají
lékaøské nebo psychologické diagnostice, odkláníme, a to hned ze dvou dùvodù. Za prvé,
o assessmentu uvaujeme spíe jako o spoleèném nebo spolupracujícím zkoumání (Hall,
2012), které má svoje podstatné místo takøka v kadém setkání s klientem nebo jeho sociální
sítí a nutnì zahrnuje více rùzných perspektiv. V naem pojetí nám nejde o zkoumání klientovy osobnosti ve smyslu jeho individuálních charakteristik, ale o zkoumání celého pøípadu,
tedy komplexní situace, ve které se ocitá a která jej ovlivòuje. Kromì perspektivy klienta nás
pøirozenì zajímá i perspektiva dalích dùleitých osob. Case manager je v tomto smyslu
nikoliv diagnostikem, který by mìl pøípad expertnì vyhodnotit, ale spíe kvalitativním výzkumníkem snaícím se danou situaci peèlivì prozkoumávat z rùzných hledisek a zvát do
tohoto procesu i ostatní.
Zároveò sdílíme tvrzení Madsena (2007), e pøi jakémkoliv assessmentu nejde jen o sbìr informací, ale také pøirozenì vzniká dùleitá zkuenost klienta s námi, která významnì ovlivòuje vztah. Jinými slovy, kadý sbìr urèitého typu dat, kadé formulování otázek má nutnì
efekt na to, jak na základì jeho odpovìdí vnímáme klienta a jak s ním mùeme dále spolupracovat. Napøíklad otázka na patologické rysy nás mùe stavìt do zcela odliných rolí: pracovník jako zachránce a klient jako problémový jedinec. Na druhou stranu, otázky týkající se
podpùrných vztahù v rodinì nás neoddìlují  i my máme mezi svými blízkými øadu podpùrných vazeb.
Dále popisujeme základní oblasti spoleèného zkoumání.
Posuzování vhodnosti case managementu
Základní rozhodnutí, které je zapotøebí udìlat, se týká samotného vyuití case managementu jako zpùsobu práce u konkrétního pøípadu. Nìkdy je moné takové rozhodnutí uèinit
hned na zaèátku, nìkdy je zapotøebí delí doba, ne vyjde najevo, jaký zpùsob práce zvolit.
V kadém pøípadì je dùleité takovému posouzení vìnovat dostatek èasu. Obecnì mùeme
zjiovat zejména:
1. pøítomnost irího spektra oblastí, ve kterých klient potøebuje pomoci,
2. ochotu identifikovaného klienta ke koordinované spolupráci,
3. absenci potenciálnì efektivnìjích zpùsobù pomoci.
Pøítomnost irího spektra oblastí, ve kterých klient potøebuje pomoci
Pokud existuje více oblastí nebo celkù, jejich øeení vyaduje pomoc nad rámec jednotlivé
intervence, potom se vyplatí case management zvaovat  a to i tehdy, pokud klient nemá
v úmyslu se danými oblastmi zabývat ihned. Napøíklad, pokud pøichází pøedevím kvùli dluhovému poradenství, ale zároveò øíká, e hledá práci a hrozí mu výpovìï z bytu, má smysl
nahlas o koordinované spolupráci uvaovat. Naopak, pokud má klient dobré, stabilní zázemí,
neøeí ádné akutní problémy kromì jednoho dluhu, pak je úèelnìjí nabídnout rovnou jednorázové nebo èasovì jasnì ohranièené dluhové poradenství.
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Ochota identifikovaného klienta ke koordinované spolupráci
V naem pojetí case managementu je ochota, zájem a tedy dobrovolnost základním principem. V pøípadì, e klient odmítne monost spolupracovat v rámci øeení své situace, potom 
i kdy se jedná o jakkoliv iroké spektrum problémù  by nemìl být k této spolupráci nucen.
Ochota ke spolupráci se dá zjiovat nejrùznìjími zpùsoby, jako napø.:
 zveøejnìním pracovníkova vnitøního dialogu: Øíkám si, e by moná stálo za to, kdybychom tu práci a bydlení øeili dohromady; mohli bychom k tomu pøizvat i vaeho pracovníka XY, který vám pomáhá s hledáním práce  co myslíte?,
 pøímou otázkou: Co byste na to øíkal, kdybychom se tìm problémùm, o kterých mluvíte,
vìnovali zároveò  a pøizvali k tomu tøeba i dalí lidi, kteøí by nám s tím mohli pomoci?,
 zveøejnìním nabídky: Mùeme vám nabídnout intenzivnìjí spolupráci  s vámi i lidmi ve
vaem okolí  abychom se mohli vìnovat vem oblastem, o kterých mluvíte, zároveò, protoe spolu souvisí. Jste pro?.
Absence potenciálnì efektivnìjích zpùsobù pomoci
Aèkoliv nikdy není moné øíci dopøedu, jaký zpùsob práce bude v pøípadì konkrétního èlovìka efektivní, je dùleité o alternativních variantách mluvit. V pøípadì zotavujících se uivatelù návykových látek se napøíklad case manager mùe èasto potkávat s lidmi, kteøí neproli
pobytovou léèbou. To není vùbec na pøekáku, avak je dùleité o variantì pobytové léèby
s klientem mluvit a spoleènì s ním (a pøípadnì dalími lidmi) posoudit, jestli by nebylo v jeho
konkrétním pøípadì vhodnìjí pobytovou léèbu co nejdøíve nastoupit. V takovém pøípadì se
mùe jednat o koordinovanou spolupráci pouze do chvíle nástupu na léèbu závislosti, pøípadnì mùe spolupráce pokraèovat po léèbì anebo po jejím pøedèasném ukonèení.
Pracovníci, kteøí sami nevyuívají case management a váhají, zda klientovi nabídnout spolupráci s case managerem, se mohou øídit vemi výe uvedenými kritérii. Je urèitì dobré monost tohoto zpùsobu práce (pokud je v dané lokalitì k dispozici) minimálnì zmínit. Pokud
potom pracovník s klientem dospìjí ke spoleènému rozhodnutí, e by stálo za to s case managerem navázat spolupráci, nabízí se hned nìkolik zpùsobù:
 Jetì za pøítomnosti klienta zavolat case managerovi a domluvit si s ním spoleènou
schùzku.
 Kontaktovat case managera bez pøítomnosti klienta (avak s jeho vìdomím a souhlasem),
krátce mu sdìlit, co vedlo k rozhodnutí jej oslovit a pøedat mu kontakt na klienta.
 Pouze pøedat klientovi kontakt na case managera. (Tuto variantu vak nedoporuèujeme
z toho dùvodu, e klient v takovém pøípadì musí case managerovi popisovat celý proces,
pøièem case manager vìtinou stejnì pracovníka posléze kontaktuje.)
Zkoumání pøípadu prostøednictvím pøíbìhu
Pokud zahájíme spolupráci se zotavujícím se uivatelem návykových látek tak, jak bylo popsáno v pøedchozí kapitole, tedy bez formuláøù, nástrojù, vstøícnì, s pøirozeným zájmem,
mùeme se nejèastìji doèkat toho, e zaèneme poslouchat pøíbìh. Podle nìkterých psychologù (Bruner, 1986; Èermák, 2000; Polkinghorne, 1988) je to pøirozený zpùsob ukládání
vzpomínek a strukturování minulosti. V tomto smyslu tedy není dùvod, abychom tento pøíbìh násilnì pøeruovali a zaèali si vyadovat odpovìdi na pøedem formulované otázky nebo
okruhy otázek, které spíe vypovídají o naich teoriích o klientech èi pøedpokladech, jací lidé
za námi budou chodit a jaká témata pro nì budou dùleitá. Pøíbìh vyprávìný v první osobì
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(tedy klientem, nikoliv nìkým, kdo mluví za nìj) je jednoznaènì preferovaným zpùsobem zaèátku prozkoumávání pøípadu.
Jak u vak bylo øeèeno, jedná se o spoleèné zkoumání pøípadu. Nemusíme tedy pouze pasivnì  bez zásahù  vyèkávat, a klient pøíbìh dovypráví. Mùeme být aktivní. Doptáváme se
na to, co nás zajímá, èemu nerozumíme, na místa, která nám chybí pro porozumìní pøíbìhu.
Jsme citliví k tìm úsekùm, u kterých vnímáme, e klient váhá s jejich zveøejnìním. Nemusíme
rozhodnì vìdìt vechno, nemusíme vak také tajit ná zájem. Tím, e posloucháme, se také
uèíme jazyk klienta a mùeme si krátkými shrnutími, reflexemi nebo zopakováním slov klienta ovìøit, zda mu dobøe rozumíme.

Klubko pøíbìhù
Je celá øada zpùsobù a doporuèení, jak podpoøit vyprávìní pøíbìhù  s pomocí specifických
otázek, kresby nebo rùzných pomùcek. Ji zmínìná Harlene Anderson nabízí pro usnadnìní procesu, kterému øíká sdílené zkoumání, metaforu klubka pøíbìhù (storyball).
Pøedstavme si, e klient pøichází se smotaným klubkem pøíbìhù, vypadajícím jako hrst papírù, které právì projely skartovaèkou. Klient nám tento smotek ukazuje, my jej ale nebereme do ruky. Pouze se jej jemnì dotýkáme a doptáváme se na to, co nám ukazuje. Nesnaíme se pøicházet s vlastními hypotézami o tom, co to je, ale pozornì posloucháme, jakým
zpùsobem o tom klient vypráví a jaká slova volí. Stejnì tak, pokud nám uniká souvislost
mezi rùznými místy, poádáme klienta, aby nám tuto souvislost objasnil.
Máme tedy s klientem na klubku pøiloeny ruce a spoleènì prozkoumáváme jeho obsah.
Tato metafora zobrazuje takové pojetí zkoumání pøípadu, kdy je pro nás nejdùleitìjí to,
co je dùleité pro klienta, a snaíme se tomu porozumìt prostøednictvím jeho slov a významù.
(Volnì pøevzato z videospotu Harlene Anderson: Shared Inquiry, staeno z: https://vimeo.com/10815790) (2013-10-07)

Zkoumání zkueností s pomáhajícími odborníky
To, co nás obzvlátì zajímá, jsou dalí osoby, skupiny a instituce, které se na celém pøípadu
podílejí. U v této chvíli se mùe tvoøit zárodek budoucí spolupracující sítì. Nemusí pøitom jít
pouze o osoby ze souèasnosti, které jsou aktivnì zapojeny do komplikované situace, která se
pøed námi zobrazuje. Mùe jít také o osoby z minulosti, které napøíklad s èlovìkem stále ijí
v jeho mysli. Vechny tyto osoby mohou být vítanými spolupracovníky (reálnými èi virtuálními) v budoucnu a existuje spousta zpùsobù, jak je zpøítomnit v rozhovoru, nejèastìji prostøednictvím otázek, jako napøíklad:
 Kdo vám v této situaci nejvíc pomáhá?
 V kom jste mìl v ivotì nejvìtí oporu?
 Kdo jsou lidi okolo vás, kterých se ta situace nìjak osobnì dotýká?
 Byl jste nìkdy v kontaktu s nìjakým odborníkem, který vám pomohl?
 Jak vám lidé okolo vás pomáhají?
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Jakmile dojde k setkání s lidmi ze sítì identifikovaného klienta, zaèínáme se  podobnì jako
u klienta  zajímat také o jejich pøíbìhy spojené s pøípadem. Èasto mohou být tyto pøíbìhy
velice odliné, èi dokonce v rozporu, proto klademe dùraz na to, aby u vyprávìných pøíbìhù
byl vdy pøítomen identifikovaný klient. Snaíme se, abychom nebyli nuceni ke skrývání nebo
utajování nìkterých informací. Cílem této narativnì-vztahové aktivity, jakou tato forma assessmentu je, není pøijít na jednu správnou verzi pøíbìhu, ale seznámit se s rùznými verzemi
pøíbìhu a umonit zúèastnìným, aby tyto verze vzájemnì poslouchali a dokázali jim také
vzájemnì rozumìt.
Prozkoumávání charakteru pøípadu prostøednictvím pøíbìhu jako jedna z forem spoleèného
zkoumání se neomezuje pouze na úvodní fázi spolupráce. Pøíbìhy jsou dùleitou souèástí
vech setkání s klientem. Postupem èasu se objevují nové aspekty a souvislosti, klient je
ochoten øíci víc o své situaci nebo o minulosti a zejména také èasto zaèíná strukturovat svùj
ivot novým zpùsobem. Mimo jiné je rekonstrukce pøíbìhu také èastou souèástí procesu zotavování po ukonèení dlouhodobého uívání drog (Nepustil, 2013). Postupnì mùe do spolupráce vstupovat i pøíbìh case managera, popøípadì dalích lidí, kteøí pøípad pøedtím neznali,
ale postupnì si mohou skládat specifický pøíbìh dohromady. Klademe vak dùraz na to, aby
tyto pøíbìhy byly co nejménì ovlivnìny naimi pøedchozími pøedpoklady, aby vycházely z toho, co se dìje v rámci interakcí, kterých jsme souèástí.
Identifikace potenciálních omezení
Nemìl by vznikat dojem, e se v tomoto druhu assessmentu snaíme vyhnout tomu, s èím
standardní procedury zaèínají, tedy problémùm, obtíím nebo pøekákám. Case manager
musí mít urèitì pøehled o vech moných potenciálních komplikacích daného pøípadu, nicménì není nutné s nimi rozhovor zaèínat ani jim dávat jinak privilegovanou pozici. Jak u
jsme øekli, zpùsob, jakým budeme pohlíet na klienta, bude formovat ná vztah k nìmu
a bude mít vliv i na jeho vztah sama k sobì.
Madsen (2007) doporuèuje posunout se od popisù individuálních deficitù k popisùm omezení, která mohou nastat pøi úsilí zmìnit aktuálnì komplikovanou situaci. Je napøíklad rozdíl,
pokud o nìkom øekneme, e má ADHD, anebo kdy øekneme, e pøi snaze zlepit kolní
výkon je potøeba brát v potaz èasté problémy s pozorností. Podobnì mùeme nahradit zjiování kriminální historie identifikací rùzných omezení pøi hledání práce  sem mùe
rozhodnì patøit zápis v rejstøíku trestù, prázdná místa v ivotopise vzniklá kvùli pobytu ve
vìzení anebo neastné razítko vìzeòské sluby na dokumentu o vzdìlání. Mùe se zdát, e
jde o malièkosti nebo o slovíèkaøení, nicménì tato volba slov a formulací mùe mít velký
vliv na to, jak bude ná vztah s klienty vypadat.
Pøedpoklady o problému, øeení a rolích
V prùbìhu spoleèného zkoumání se nám postupnì rýsují hlavní obrysy dané situace a zaznívají hlavní oblasti, na které bude nutné se v rámci spolupráce zamìøit. V naem pojetí case
managementu nás kromì popisu specifických situací také zajímá, jaké má kdo o nich pøesvìdèení èi pøedpoklady. Zajímají nás napøíklad odpovìdi na tyto otázky (Madsen, 2007):
 Vnímá klient danou situaci jako problém? A pokud ano, tak pro koho, a jak se ten problém
konkrétnì projevuje?
 Vìøí klient, e má nad danou situací kontrolu?
 Jakou pomoc/podporu/péèi si pro sebe pøedstavuje?
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 Jak by mìly být rozdìleny odpovìdnosti pøi øeení tohoto problému v rámci rodiny i v rámci
spolupráce s odborníky?
Záznamy v prùbìhu spoleèného zkoumání
Èasto jsou pøíbìhy klientù tak zajímavé, e bychom se jimi mohli nechat unést a poslouchat
je a do konce pracovní doby. Máme ale v dané situaci také roli profesionálù. Tím, e s klientem mluvíme, se stáváme souèástí celého pøípadu, a tak je na místì otázka, v jakých oblastech bychom mohli být nápomocni. V tomto momentu u se hodí alespoò jeden list papíru,
na který si mùeme napsat hlavní oblasti, o kterých klient mluví jako o problematických. Úplnì staèí, kdy na papír (ideálnì tak, aby to klient vidìl), napíeme napøíklad: dluhy, zdraví,
bydlení, práce. Potom mùeme klienta pøizvat do spoleèného zkoumání toho, jaká podpora by v daných oblastech byla vhodná. Mùeme pøemýlet nahlas, napøíklad:
 Pøemýlím s èím zaèít, a øíkám si, e ty dluhy asi budou muset poèkat, ne budete mít nìjaký alespoò základní pøíjem  nebo se pletu?
 S hledáním práce vám urèitì pomoct mùeme. Moná by bylo dobré vìdìt, co u jste
zkouel/a a jaké máte s hledáním práce zkuenosti.
 To zdraví by asi bylo dobré nepodcenit. Jestli nemáte zubaøe, mùeme se po nìjakém podívat spoleènì...
Cílem této èinnosti je udìlat pøehled oblastí, na které je zapotøebí myslet. Pøijímáme tím zároveò spolu-odpovìdnost za to, e se tìmto oblastem budeme vìnovat, avak nepøebíráme
tuto odpovìdnost zcela  sdílíme ji s klientem. Je proto uiteèné, kdy existuje místo, kam si
mùeme tyto svoje poznámky pøepsat.
Záznam o úvodní schùzce s klientkou (opis z databáze evicka.info)
3. 8. 2011, jméno pracovníka  konzultace s klientem (právní otázky, závislost na návykových látkách)
S [jméno klientky] probíhala u v minulosti spolupráce v rámci jiného centra. Tentokrát se
telefonicky objednala a pøila s tím, e se tak domluvila s pracovnicí PMS  aby ke mnì
chodila na terapie v rámci povinnosti absolvovat léèbu závislosti. Pro sebe to vidí také jako
uiteèný krok  cítí, e nedokáe dobøe komunikovat s okolím, straní se spoleènosti, dostává se èasto do stresu apod.
Popsala mi poslední mìsíce: Napadl ji pøítel, který je kvùli tomu vazebnì stíhán. Pracovala
v klubu, kde nedávno skonèila. Nyní bydlí v bytì, v souèasnosti u ní pøespává pøítel. Øíká, e
v poslední dobì udìlala nìkteré kroky v ivotì, se kterými je spokojená  má koníèky, poøídila si psa, peèuje o sebe...
Chtìla poradit se sepsáním odvolání k soudu, mluvili jsme o monostech bezplatných
právních slueb v Brnì  rozhodla se vyuít právníka u sociálních kurátorù  je v kontaktu
s kurátorem [jméno kurátora].
Prozatímní dohoda: (jméno klientky) ke mnì bude chodit kadý týden ve støedu na terapii 
s pracovnicí PMS budeme mluvit pouze o prùbìhu sluby, cílech a o oèekáváních pracovnice. Pokud budeme mìnit plán, dáme pracovnici také vìdìt.
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3/3/2 Spoleèné plánování
Spoleèné zkoumání, v jeho rámci vzniká seznam oblastí èi témat, které mohou být pøedmìtem spolupráce, vytváøí základ pro plánování, tedy upøesnìní toho, jak bude spolupráce
vypadat. V souladu se zde nastínìnou perspektivou pouíváme pojem spoleèné plánování
namísto individuálního plánování, které je rozíøenìjí v sociálních slubách. Slovo individuální sice zdùrazòuje nutnost uít plán jedinci na míru, s èím se ztotoòujeme, nicménì
nezahrnuje do tohoto procesu ostatní osoby, kterých se pøípad týká. Plánování koordinované
spolupráce v rámci pøípadu je vdy spoleèné jak z hlediska tvorby, tak z hlediska obsahu.
Stanovování cílù a smìøování
Zatímco v rámci sociální sluby se podle standardù vyaduje, aby byl stanoven jeden konkrétní osobní cíl vycházející z pøání klienta, v case managementu bývá zpravidla cílù více
a navíc je potøeba brát v potaz i cíle, které nevycházejí z pøání klienta, ale z pøání jeho blízkých nebo kontrolních institucí. Jak také vyplývá z pøedchozího, jde o definující rys case managementu: víceèetnost a rùznorodost cílù od rùzných aktérù pøípadu je indikací pro tento
zpùsob práce. Není tedy moné dohodnout se na zaèátku spolupráce na jediném cíli a ten
respektovat v prùbìhu v nezmìnìné podobì  samozøejmì, pokud nejde o tak iroký cíl, jako
napø. normálnì ít anebo mít rodinu, práci a domov. Navíc se mnohé dalí cíle objevují
v prùbìhu spolupráce s klientem.
Smìr, kterým je pøípad navigován, je u zotavujících se uivatelù návykových látek naznaèen tím, e sami demonstrují a potvrzují svùj zámìr pøestat s uíváním urèitých látek. Nicménì to, jakým zpùsobem toho daná osoba chce dosáhnout, se mùe velice liit. Jakkoliv
jsou nìkteøí lidé zvyklí vnímat abstinenci jako jedinou monou cestu, nemusí to tak platit pro
ostatní. White (1996) popsal mnoství rùzných cest k zotavování, pøièem jednou z nich mùe být i kontrolované uívání stejné drogy. Pro nìkteré osoby navíc nemusí být zotavení
z uívání drog vùbec tím zásadním, kvùli èemu vyhledali pomoc. Jejich základním smìøováním mùe napøíklad být úsilí najít si bydlení a práci v novém místì anebo znovuobnovení
kontaktu s rodinou. Záleí potom na case managerovi a dalích zástupcích ze sítì klienta (jiní odborníci, rodièe, partner), zda bude otázka vysazení drogy tématem nìkterých setkání
nebo nikoliv. Stanovení základního smìøování pak s sebou mùe nést mnoství cílù, které se
mohou postupnì, anebo i najednou stávat obsahem spolupráce v rámci pøípadu.
Kromì smìøování a cílù klienta je zde také smìøování a cíle dalích osob. Je dùleité o tìchto
tématech mluvit a vnáet je do dialogu, i kdy mohou naráet na odpor nebo nesouhlas klienta. Zámìrem rozhovorù o tìchto cílech není najít spoleèný cíl anebo klienta pøesvìdèit
o jejich relevanci, ale spíe je vystavit vzájemnému zkoumání. Je také nutné myslet na to, e
i organizace, její souèástí je case manager, mùe mít svoje vlastní cíle a poslání, které je také zapotøebí zveøejnit. Pokud by toti spolupráce byla v rozporu s tìmito cíli, nemohl by se jí
case manager zøejmì dále úèastnit.
Konkrétní kroky
Case management vyaduje plánování, které je natolik konkrétní, aby vichni zúèastnìní vìdìli, co kdo, kdy a jak mají udìlat, zároveò ale, aby bylo dostateènì otevøené zmìnám. Není
zapotøebí vytváøet dlouhodobé plány. Podle Seikkuly a Arnkila (2013) je namísto pevných
plánù dùleité zamìøit se zejména na pøítí krok, který bude následovat  tedy kdo, co
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a s kým udìlá. Jde pøitom o konkrétní kroky týkající se kadodenního ivota klienta, které
bezprostøednì následují po dialogu mezi vemi zúèastnìnými a vycházejí z nìj.

Pøíklady konkrétních a nekonkrétních krokù
Dostateènì konkrétní kroky
 T. si na DP vyádá soupis dluhù a pøinese jej pøítí úterý P., který jej naskenuje a pole
právníkovi.
 M. a P. se sejdou 11. 4. s psychiatrem a prodiskutují medikaci P.
 R. zavolá na ÚP a zjistí, jaké jsou pro P. monosti získání dávky mimoøádné okamité pomoci  ty budou prodiskutovány na pøítím setkání.
Nedostateènì konkrétní kroky
 J. se bude snait omezit svoje pití.
 T. a P. zaènou pracovat na tom, aby mìl T. nárok na co nejvìtí finanèní podporu od státu.
 K. zaène øeit svoje dluhy ve spolupráci s obèanskou poradnou.

Pøíli dlouhodobé plány nebývají u zotavujících se uivatelù drog èasto zcela úèelné také
proto, e se jejich situace mùe dramaticky mìnit ze dne na den na základì vnìjích vlivù,
které ani case manager, ani klient nemohou ovlivnit. Nicménì i proto je dobré myslet na to,
e klient napøíklad nebude moci pøijít na domluvenou schùzku, pøijde o telefon, pøestìhuje se
a podobnì. Pøi plánování tedy doporuèujeme také zahrnout:
 zpùsob komunikace mezi schùzkami,
 alternativní monosti kontaktování,
 zpùsoby øeení krizových situací.
Takový plán je zapotøebí aktualizovat témìø po kadém setkání, nicménì nestává se z nìj potom pøítì, kterou je nutné tvoøit kvùli administrativním dùvodùm.

Pøíklad plánování pøi setkání na Detoxifikaèní stanici (Detoxu) v psychiatrické
léèebnì
(Setkání pøedcházela dlouhodobá spolupráce s vedoucí Detoxu, její úèast na pracovních
skupinách projektu, debaty o case managementu, nastavení rámce spolupráce Pasáe
a Detoxu a nìkolik zkueností se spoleènými pøípady.)
Po pøíjezdu pracovníka Pasáe na Detox se uskuteènilo spoleèné setkání s klientem a vedoucí Detoxu. Lékaøka shrnula to, co u psala pracovníkovi mailem: Milo uíval asi pìt let
pervitin, nastoupil na oddìlení na základì tlaku svých rodièù a po detoxifikaci nechce pokraèovat v následné pobytové léèbì, nicménì mìl by zájem o ambulantní terapii.
Pracovník poádal Miloe, aby mu øekl nìco víc o tom, co si pøedstavuje pod individuální
terapií, a také, jestli by mohl øíct nìco o roli svých rodièù v celé situaci. Následoval asi dvacetiminutový spoleèný rozhovor o oèekáváních Miloe, jeho rodièù, o monostech Pasáe,
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pøípadnì dalích slueb a o tom, jak vidí Miloovu situaci vedoucí oddìlení. Na konci pracovník nabídl tøi monosti podpory: individuální konzultace zamìøené na zvládání abstinence, podpùrnì terapeutickou skupinu a spoleènou konzultaci s rodièi Miloe. Milo projevil zájem o vechny tøi monosti, pøedevím uvítal monost konzultace s rodièi. Vedoucí
oddìlení mu umonila telefonát mamince, které se dovolal a byl domluven spoleèný termín na dalí týden  po proputìní Miloe z léèebny. Pracovník si domluvil s Miloem jetì
jednu konzultaci hned po proputìní, podrobnì mu vysvìtlil cestu do Pasáe a rozlouèili se.
Spolupráce poté zaèala podle domluveného plánu, který byl potvrzen na konzultaci s rodièi. Skupiny nakonec Milo navtìvovat nemohl z èasových dùvodù, ale dojídìl na individuální podpùrné konzultace. Poté, co získal práci, byla spolupráce na ádost Miloe ukonèena.

3/3/3 Hodnocení a reflektování
Z hlediska navigaèní metafory znamená reflektování ohlédnutí se za cestou, kterou jsme
spoleènì uli a pøipomenutí si momentù, které úèastníci hodnotí jako zajímavé nebo dùleité. Reflektující setkání mùe být uiteèné k tomu, abychom co nejvíce vytìili a zvìdomili
klientovi jeho dosaený pokrok, popøípadì to mùe být zpùsob, jak se vymanit ze situace,
která vypadá jako zaseknutá. Nejèastìji toto setkání iniciuje case manager  v týmu mùe
být domluven interval, po kterém se reflektující setkání koná (napø. po 3 nebo 6 mìsících). Je
dobré, kdy je pro toto setkání vyèlenìn zvlátní termín, ve kterém není v plánu nic dalího.
Výhodou také mùe být, kdy se takové setkání koná jinde ne obvykle, napø. v kavárnì,
v parku nebo na jiném neutrálním místì. Zmìna prostøedí s sebou pøináí i zmìnu pozic
zúèastnìných. Èasto se v takové chvíli poprvé otevøe nìjaké téma, o nìm pøedtím  za daného rozloení pozic  nebylo moné mluvit. Je velice cenné, kdy se setkání mohou úèastnit
osoby, které se na pøípadu podílely.
Zpùsob vedení reflektujícího setkání se mùe liit pøípad od pøípadu, je ale dobré, kdy case
manager vìnuje nìjaký èas pøípravì. Napøíklad si mùe projít záznamy o pøípadu, aby si pøipomenul èasové období, zapojené osoby, naplánované kroky a øeená témata. Právì touto
struènou rekapitulací je moné reflektující setkání zahájit. Potom mùe povzbudit ostatní,
nejprve identifikovaného klienta, aby se k reflexi pøipojili. Pokud je cílem týmu case managerù vyuívat tato setkání ke vzájemnému porovnání pøípadù èi k evaluaci, mohou se vyuít
nìkteré specifické nástroje, jako kálování nebo dotazník, vdy ale spíe v pozdìjí èásti, aby
nebyl ochuzen reflektující dialog. Na závìr setkání je vhodné povzbudit celou sí a pøedevím
identifikovaného klienta k dalímu pokraèování a pøípadnì zmínit témata, která by na základì reflektujícího setkání mohla být pøedmìtem dalí spolupráce.
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Spoleèné zhodnocení spolupráce
Hodnotící schùzku svolala koordinátorka pøípadu (pracovnice centra Drogové sluby ve
vìzení a následná péèe), schùzka byla na ádost klienta svolána v jeho novém podnájmu
a úèastnil se jí také pracovník Pøechodových bytù Pasá, kde klient bydlel pøed získáním
podnájmu. Toto setkání bylo souèástí kontraktovaných hodnotících schùzek v estitýdenních intervalech v této sestavì na pùl roku. Jednotlivé role stejnì jako zodpovìdnost za
jednotlivé oblasti byla rozdìlena mezi zmínìné dva pracovníky.
Klient pøivítal pøíchozí bohatým obèerstvením, provedl je bytem a ukázal vìci, které musel
na bytì opravit a dát do poøádku, ne se mohl nastìhovat. Po chvíli se také pøipojila klientova pøítelkynì, o které se pracovníkùm ji døíve zmínil.
Slova se ujala koordinátorka, která vyzdvihla z jejího pohledu dùleité momenty spolupráce. Pracovník Pasáe zmínil, e jeden z klientových cílù byl právì samostatný podnájem,
soukromí a klid. Klient reagoval tak, e to tak pøesnì je, e je v této oblasti mimoøádnì spokojen, i kdy si podle jeho slov je potøeba jetì mnoho vìcí v bytì vyøeit. Koordinátorka se
vrátila k individuálnímu plánu, kde byly rozdìleny jednotlivé oblasti, a spoleènì s Mirkem
se dohodli, e vytvoøí nový individuální plán, pøièem sluby u bude Mirek vyuívat pouze
v centru Drogové sluby ve vìzení a následná péèe. Ve chvíli, kdy el Mirek pøipravovat kávu do kuchynì, zaèala jeho pøítelkynì mluvit o jejich souèasném souití. Bìhem krátkého
rozhovoru vyplynula na povrch z pohledu obou pracovníkù velmi váná témata. Koordinátorka nabídla Mirkovì pøítelkyni monost, jak o tom bezpeènì promluvit, a doporuèila jí
k tomu svoji kolegyni.

Jak bylo naznaèeno v pøedchozím pøíkladu, spolupráce mùe reflektujícím setkáním konèit,
nicménì mùe se otevøít také zcela nový problém nebo oblast a vzniknout tak nový pøípad.
Pracovník by i po ukonèení spolupráce mìl nabídnout klientovi, aby se mohl znovu ozvat, aby
napøíklad vyuil navázaného vztahu a v pøípadì nových problémù spolupráci obnovil.
V této kapitole byly pøedstaveny navigaèní aktivity, které, podobnì jako koordinaèní aktivity
popsané v pøedchozí kapitole, nepovaujeme za sluby v pravém slova smyslu. Nevznikají toti na základì objednávky èi zakázky klienta, ale na základì metodických postupù pøísluné sluby nebo instituce. Pøesto vak nìkdy mohou mít výraznì podpùrnou úlohu a mohou být pro nìkteré pøípady naprosto dostaèujícími. Na druhou stranu je vak jak pro daný
pøípad, tak pro vztah mezi pracovníkem a klientem èasto pøínosnìjí, kdy jsou tyto aktivity
pøímo provázány s poskytováním konkrétních slueb, z nich nìkteré budou zmínìny v následující kapitole.
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3/4

Poskytování služeb v rámci case
managementu
Teoreticky vzato by case management nemusel zahrnovat poskytování ádných slueb.
V praxi se takový zpùsob práce uskuteèòuje v rámci brokerského modelu (viz kapitolu 2.1),
kdy case manager bývá v roli zprostøedkovatele a nákupèího slueb, pøièem sám ádné neposkytuje. Cílem pracovníka v tomto pøípadì bývá v co nejkratím èase nabídnout klientovi
efektivní sluby a pøitom nepøesáhnout stanovený rozpoèet. Taková forma práce vak pøíli
nenapomáhá vybudování spolupracujícího vztahu s klientem  pracovníkùv èas na klienta je
velice omezen, jeho náplní jsou èasto administrativní rutinní úkony a výbìr podpory a pomoci se významnì øídí podle ceny. Ve zde pøedstavovaném modelu, ve kterém je spolupracující
vztah základním pøedpokladem, je tedy naopak poskytování slueb v rámci case managementu podporováno  alespoò do té míry, do které pomáhá rozvíjet spolupracující vztah.
V rámci case managementu mùe být poskytována celá øada slueb  od prostého pøedání
informace, pøes odborné poradenství, psychickou podporu v udrení abstinence, psychoterapii èi vzdìlávání, a po poskytnutí ubytování nebo zprostøedkování zamìstnání. Zpravidla
pøitom platí, e k vytvoøení spolupracujícího vztahu s klientem pøispívají zejména ty sluby,
které jsou vyádány identifikovaným klientem  v tomto pøípadì zotavujícím se uivatelem
drog. Neznamená to, e by nevyádané sluby, jako napøíklad vymáhání dluhù, dohled èi
naøízená léèba, mìly být postaveny mimo case management, nemìly by vak tvoøit základní
rámec spolupráce. Jinými slovy, pokud je klientovi pøidìlen case manager poskytující zároveò poradenství, o které má klient zájem, není ideální, pokud má zároveò pravomoc rozhodnout o ukonèení jeho ubytování nebo o odebrání finanèní podpory. Naopak je vak dobré,
kdy case manager pøizve osoby s tìmito pravomocemi ke spolupráci v rámci pøípadu.
Dále uvádíme tøi pøíklady slueb, jejich poskytování v rámci case managementu je pro spolupráci s klientem podle naich zkueností vhodné.
3/4/1 Doprovod klienta na úøady a instituce
Doprovod klienta  nìkdy také nazývaný jako asistenèní sluba  mùe tvoøit dùleitou souèást case managementu hned z nìkolika dùvodù.
Za prvé, mùe být výraznou pomocí klientovi z hlediska prosazování jeho oprávnìných zájmù. Lidé uívající drogy jsou èasto podezøíváni  èasto i ze strany úøedníkù èi odborníkù 
z toho, e se snaí zneuívat spoleènost, co mùe vést k primárnì odmítavému postoji pøi
ádostech o nejrùznìjí pomoc: sociální dávky, ubytování, zamìstnání. Pracovníci institucí,
ve kterých se buï ke konkrétnímu èlovìku, nebo celé skupinì lidí vybudoval za dlouhé období
odmítavý postoj, nemusejí být schopni tento postoj rychle zmìnit v pøípadì, e se daný jedinec zaène z uívání drog zotavovat. Pokud daného klienta neznají, jejich nedùvìru mùe
èasto vyvolat i vzhled daného èlovìka. Pokud pøijde s klientem i pracovník dùvìryhodné
organizace, mùe to výraznì pøispìt ke zmìnì jejich postoje.
Za druhé, doprovod mùe významnì napomáhat rozvoji spolupracujícího vztahu mezi klientem a pracovníkem. Nejen e vede k oputìní prostøedí kanceláøe, co je sám o sobì podpùr-
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ný prvek, ale také vytváøí prostor pro neformální konverzace (pøi jízdì dopravním prostøedkem, èekání na úøadì), kdy se setkávají obì osoby více jako dvì rovnocenné lidské bytosti ne
jako odborník a laik.
Za tøetí, spoleèné jednání na úøadì èi v instituci mùe pomoci získat dalí osoby ke spolupráci v rámci pøípadu. Aèkoliv mùe dané jednání zaèínat jako pouhá asistence pracovníka pøi
jednání, osoba úøedníka èi odborníka se mùe ukázat být vhodným partnerem pøi dalím postupu a spolupráce s ní mùe pokraèovat. Mùe být napøíklad pøizvána na pøípadové setkání,
mùe být v roli konzultanta pøi rozhodování o dalích krocích v rámci pøípadu anebo mùe
zaèít poskytovat klientovi specializované sluby.
Za ètvrté, mùe pomoci klientovi se zorientovat v systému dané instituce a pokud nerozumí
jeho jazyku, pøeloit mu jej do srozumitelnìjího.
Focení spisù: Jan
V rámci PC Pasá se nám osvìdèuje doprovázet klienty na soud kvùli ofocení spisù. V pøípadì Jana by bez tohoto úkonu nebylo moné dál pokraèovat v dluhovém poradenství,
protoe klient nemìl potøebné dokumenty u sebe (ztratil je). Jednalo se o pomìrnì sloitý
proces  bylo potøeba nejprve zjistit spisové znaèky, objednat se telefonicky a pak na konkrétní hodinu pøijít s fotoaparátem. Vzhledem k tomu, e Jan fotoaparát nevlastnil, vzal
pracovník svùj osobní a fotografie poøídil. Bìhem cesty na soud vyprávìl klient pracovníkovi o svém souèasném kadodenním ivotì a o zaèínajícím partnerském vztahu. K takovému rozhovoru nemìli do té doby pøíleitost a pracovníkovi to pomohlo lépe porozumìt
klientovì aktuální situaci.
Na základì ofocených spisù potom právník doporuèil poádat soud o sníení odmìny advokáta, která byla k dluhu pøiètena. Soud tuto ádost schválil a uetøil tak klientovi kolem sedmi tisíc korun. Pøitom tento úkon nijak nesníil klientovu samostatnost, spíe jej
podpoøil v dalích krocích. Klient si napøíklad pozdìji  opìt na radu právníka  sám zael
pro výpisy dluhù z dopravního podniku.

Pøi spoleèných návtìvách úøadù mohou èasto vznikat situace, na které se nelze pøipravit 
a u je to jednání s vyèerpaným a frustrovaným úøedníkem anebo setkání s jiným klientem,
který je shodou okolností také døívìjí kamarád klienta, kterého doprovázíme, ale mají spolu
nevyøízené úèty. Je dùleité v takových chvílích reflektovat, kdo jsou osoby, se kterými
chceme v rámci daného pøípadu navázat spolupráci, a peèovat pøedevím o vztahy s nimi.
Pøestoe nám nìkdy jednání osob v jiných institucích mùe pøipadat zvlátní nebo nìkdy
i nesluné vùèi klientovi, pokud to jsou osoby, které mohou být v rámci tohoto pøípadu (nebo
i jiných pøípadù v budoucnu) pøínosné, vyplatí se s nimi jednat tak, abychom spí otevírali
dveøe dalím jednáním, ne abychom je zavírali. K tomu také pøispívá maximální otevøenost
a vstøícnost z naí strany. V rámci PC Pasá se napøíklad dríme následujících zásad:
 Doprovod na instituci je s klientem pøedem vyjednaný a je také jasnì dohodnuto, jakou
bude mít pracovník roli a v èem mùe být jeho pøítomnost uiteèná. Pøesnì tato dohoda je
potom také sdìlována pracovníkovi v dané instituci.
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 Konkrétního pracovníka dané instituce vdy poádáme o souhlas se svou úèastí pøi pøípadném jednání (ideálnì pøedem telefonicky).
 Pracovník vdy respektuje pravidla a kulturu dané instituce, a to i v pøípadì, e s nimi nesouhlasí.
 Pøi podezøení na poruování práv klienta v instituci pracovník nejprve zveøejòuje svùj názor pøímo na místì, avak pokud nedojde k nápravì, nepokraèuje v argumentaci. Po projednání v týmu smìøuje ústní nebo písemnou stínost nadøízenému pracovníkovi v dané
instituci.
3/4/2 Spoleèná práce na poèítaèi
Kadý zaèátek orientace v neznámém prostøedí zaèíná sbìrem informací  k èemu se v souèasnosti stále více vyplatí vyuívat internet. Jednou z moností, jak toto klientovi usnadnit,
je vyhledat mu potøebné informace, co vak z dlouhodobého hlediska není vhodná strategie
 pøi nedostatku zkueností s internetem mùe být daný èlovìk stále odkázán na cizí pomoc.
Jinou variantou je tedy nechat na nìm, aby si informace na poèítaèi vyhledal. Zde vak mùe
jedinec èelit velkým problémùm, jak poèítaè obsluhovat a jaké informace vyhledávat. Nabízí
se tedy jetì jedna monost: usednout za poèítaè spoleènì, vyuít pracovníkovu znalost
v obsluze poèítaèe a v orientaci v konkrétní oblasti a zároveò umonit klientovi, aby vidìl,
respektive aby si vyzkouel, co vyhledávání informací na poèítaèi obnáí.
Spoleèná práce na poèítaèi mùe mít velice rùznou podobu  nìkdy mùe poèítaè obsluhovat pracovník a klient jej pøi tom sleduje, jindy to mùe být obrácenì, pøípadnì mùe klient
pracovat samostatnì a pracovník pøichází pouze v pravidelných intervalech zkonzultovat
zjitìné informace a dalí postup. Dùleité je, aby o tomto probìhla dohoda hned na zaèátku
práce, pøièem v pøípadì opakovaných setkání u poèítaèe mùe pracovník navrhovat vìtí
samostatnost klienta spoleènì s rozvojem jeho kompetencí. Také zde  podobnì jako u doprovodu na úøad  mùe docházet k otevírání rùzných témat, z nich nìkterá se vyplatí dál
rozvíjet v zájmu rozvíjení spolupráce a lepí orientace v pøípadu. Situace pøi práci na poèítaèi
mùe klientovi umonit hovoøit o tématech, která by za klasické konzultaèní situace
neotevíral.

Asistence pøi práci na poèítaèi v PC Pasá
V rámci centra Pasá mají klienti monost vyuít tzv. kontaktní hodiny  bìhem nich je
vdy pøítomen jeden pracovník, který se primárnì vìnuje klientùm pøicházejícím bez objednání. Èastým pøáním je vyhledávání nabídek práce. V takovém pøípadì mùe pracovník
nabídnout klientovi vyuití poèítaèe v pøijímací místnosti  domlouvá se s klientem, jakým
zpùsobem chce nabídky vyhledávat a jaké zapojení pracovníka by si pøál. I kdy chce klient
pracovat zcela samostatnì, pracovník se ujiuje, e klient má v této oblasti zkuenosti
a ukazuje nástìnku s odkazy na uiteèné webové stránky. Zároveò se v prùbìhu práce klienta pøichází nìkolikrát pøesvìdèit, e nepotøebuje nic jiného. Pokud klient s poèítaèem
pracovat neumí, nabízí mu pracovník spolupráci, pøièem kdy obsluhuje poèítaè on, vysvìtluje klientovi kroky, které dìlá. Klienti mají zároveò monost si na vybrané nabídky
zdarma zatelefonovat.
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3/4/3 Podpùrné rozhovory
Velká èást aktivit v rámci case managementu je realizována v situacích tváøí v tváø, kterým
mùeme øíkat jednodue rozhovory. Jak u bylo zmínìno, nìkteré z nich jsou vymezené
potøebou koordinace èi navigace, jiné pøáním klienta  mùe jít o poradenské, informaèní èi
terapeutické rozhovory nebo konzultace. Èasto vak mùe jít o rozhovory, které nejsou definované pøedem, navazují napøíklad na pøedchozí nebo soubìnou aktivitu, anebo jsou odpovìdí na pøání klienta jen tak si promluvit. Povaujeme právì takovéto  ne zcela plánované
a ne zcela jasnì definované  rozhovory za dùleitou souèást case managementu, kdy nejde
o terapii (nedolo k dojednání kontraktu) ani o poradenství (není zadané téma), ale kdy case
manager svým zpùsobem supluje blízkou osobu, se kterou bìnì takové sdílení probíhá 
samozøejmì s tím rozdílem, e toto sdílení je pouze jednostranné a jasnì ohranièeno rámcem
organizace a sluby, kde case manager pùsobí.
Primárním úkolem pracovníka v takových rozhovorech není dosaení zmìny nebo nalezení
øeení, ale poskytnutí podpory. Je dùleité si uvìdomit, e pøi procesu zotavování z dlouhodobého uívání návykových látek se výraznì sniuje poèet komunikaèních partnerù, zároveò
vak je nezbytné, aby mìl daný jedinec v okolí osoby, které mu poskytnou v jeho cestì podporu (Nepustil, 2013). Právì takovou osobou  èasto jedinou  mùe být i case manager.
Svými koordinaèními aktivitami mùe pomáhat okruh takových osob roziøovat, nicménì
v nìkterých momentech je dùleité, aby byl klientovi nablízku jako èlovìk, aby mu naslouchal a poskytoval mu odezvu, jí se klientùm èasto nedostává.
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V následující èásti nabízíme ètyøi pøíklady aplikace case managementu, z nich první dva
mají pøímou návaznost na projekt Case management se zotavujícími se uivateli návykových látek (autoøi jsou bývalými èleny realizaèního týmu projektu), tøetí pouze volnou (autorky se úèastnily pracovní skupiny projektu) a ètvrtý se rozvíjel zcela samostatnì.
Pøíklad 1: Spolupráce s lidmi s duální diagnózou
Pøíklad 2: Case management ve vìzeòství
Pøíklad 3: Souèasné poskytování terénních slueb sexuálním pracovnicím, které uívají návykové látky
Pøíklad 4: Case management v praxi Kontaktního a poradenského centra Frýdek-Místek

4/1

Spolupráce s lidmi s duální diagnózou

Roman Hlouek
Podle zahranièních zkueností4 není pøi práci s lidmi s tzv. duální diagnózou5 vhodné oddìlovat problém závislosti od dalích problémù v oblasti duevního zdraví. Zejména v posledních
dvaceti letech dospìl obor péèe o duevní zdraví k závìru, e paralelní èi postupné zpùsoby
léèby duálních poruch jsou neúèinné a bezvýsledné (Fox et al., 2011). Doporuèovaná praxe
kombinuje psychiatrické, psychologické, vzdìlávací a sociální intervence zamìøené na klienta a jeho blízké osoby. V tìchto aspektech odpovídají doporuèení vycházející ze zkueností
z péèe o lidi s duální diagnózou principùm case managementu6 tak, jak byly popsány výe.
V Brnì se o spolupráci s lidmi s duální diagnózou snaí obèanské sdruení Práh spoleènì se
Sdruením Podané ruce. Prvnì jmenovaná organizace nabízí pomoc a podporu dlouhodobì
duevnì nemocným s psychotickými a afektivními poruchami formou rehabilitaèních slueb7 (metoda psychosociální rehabilitace CARe). Oproti tomu Sdruení Podané ruce provozuje sluby specificky zamìøené na závislosti, udruje sí drogových a adiktologických slueb
4
5

6
7

Vycházíme pøedevším z publikace Integrovaná léèba duálních poruch (Fox et al., 2011), která vychází
z více jak padesáti kontrolovaných studií postupù v oblasti duálních diagnóz (s. 3), a textu Dual diagnosis and psychosocial interventions. Introduction and commentary (Thylstrup a Johansen, 2009).
Podle definice Národního monitorovacího støediska pro drogy a drogové závislosti (http://www.
drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/d) je nositelem „duální diagnózy“ osoba, která má diagnostikovaný problém zneužívání alkoholu nebo drog a kromì toho i další – zpravidla psychiatrickou – diagnózu, jako napø. poruchy nálad, schizofrenii, poruchu osobnosti. Kremláèková a Šupa (nedatováno)
pojímají duální diagnózy v širším pojetí. Kromì osob s diagnostikovanou závislostí sem øadí i osoby, které užívají drogy nebo hrají na automatech, aniž by byl tento stav diagnostikován jako závislost.
Efektivita case managementu byla prokázána i v souèasných studiích, ve kterých se používala pøísnìjší
metodologie, a to pøedevším u rùzných populací osob zneužívajících drogy, napø. u chronických alkoholikù a osob s duální diagnózou (Vanderplasschen et al., 2007).
Konkrétnì se jedná o odbornou sociální rehabilitaci, podporované vzdìlávání, chránìné bydlení a podporu samostatného bydlení, sociálnì terapeutické dílny a doplòkové služby, jako psychoterapeutické
služby èi volnoèasové aktivity (http://www.prah-brno.cz/poskytovane-sluzby.html). V jejich rámci se pracuje metodou psychosociální rehabilitace typu CARe (http://care-reloaded.blogspot.com/2010/03/
psychosocial-rehabilitation.html).
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na Moravì, zejména v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Pro tuto spolupráci jsou relevantní pøedevím dvì brnìnská centra: Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium a Poradenské centrum Pasá.
Impulz ke spolupráci vyel z o. s. Práh, které s narùstajícím poètem klientù potýkajících se se
závislostí zaèalo ve svých slubách iniciovat setkání s místními adiktologickými slubami.
Setkání se pravidelnì úèastní zástupci slueb Sdruení Podané ruce, o. s., (drogové a adiktologické sluby), o. s. Lotos (alkoholové závislosti a gambling), o. s. Kolpingovo dílo (Terapeutické komunity pro drogovì závislé v Sejøku), o. s. Anabell (sluby pro lidi s poruchami pøíjmù
potravy) a o. s. Práh (sluby pro lidi s duevním onemocnìním). Nejprve se jednalo konzultace, jak pøistupovat k uivatelùm drog nebo k lidem s diagnostikovanou závislostí v o. s. Práh
a zda jim sluby vùbec poskytovat. Byly také konzultovány metodické postupy, napø. v oblasti práce s relapsem. Èím dál víc byly pøedmìtem setkání konkrétní pøípady lidí s duální diagnózou.
Mezi Obèanským sdruením Práh a Sdruením Podané ruce se po krátké dobì zaèala formovat spolupráce s klienty s podmínkou abstinence, které mìl klient dosáhnout bìhem tøí mìsícù od zahájení kontaktu se Sdruením Podané ruce. Po nìkolika spoleèných setkáních a stái
odborného vedoucího slueb Obèanského sdruení Práh ve Finsku, kde se zúèastnil práce
v case specific týmech8, dolo k pøehodnocení této formy spolupráce. Dùvody lze pøiblíit
na dvou krátkých kazuistikách.

Spolupráce s klientkou (25 let, schizofrenie + abúzus pervitinu a alkoholu)
Klientka byla uchazeèkou o práci v tréninkové kavárnì Práh a v prùbìhu spolupráce toto
místo získala. Pøed zaèátkem vstupu do slueb Sdruení Podané ruce probìhlo spoleèné
setkání klientky, její klíèové pracovnice z tréninkové kavárny Práh a pracovníka Sdruení
Podané ruce (PC Pasá), na kterém byl domluven obsah a forma spolupráce: jak si budou
pracovníci obou programù pøedávat informace, jakým oblastem se ten který pracovník
bude pøedevím vìnovat (podpora v abstinenci, hospodaøení s penìzi, konflikt se zákonem,
sociální dávky). Tato spoleèná setkání se opakovala a jejich souèástí bylo i hodnocení
spolupráce. Také probìhlo spoleèné setkání pracovníkù obou programù, klientky a jejího
oetøujícího psychiatra na téma medikace klientky  ta svoji konzumaci alkoholu na terapeutických konzultacích zdùvodòovala psychickými a fyzickými problémy spojenými právì s nevhodnou medikací. Rovnì probìhlo setkání s matkou klientky, která mìla na
starosti její finance. Tuto oblast pøevzala pracovnice Prahu. Po ukonèení potøebné lhùty,
cca po 4 mìsících, byla spolupráce pøeruena. Fungování klientky v kavárnì se pak postupnì zhorilo vèetnì nìkolika relapsù.

8

Case-specific týmy vznikly ve Finsku s cílem poskytovat kontinuální péèi lidem s duševními potížemi.
Principem je poskytnutí péèe od prvního kontaktu, nejlépe v domácím prostøedí do 24 hodin. Kontaktovaná osoba zorganizuje setkání týmu s klientem, jeho blízkými a snaží se zapojit i jeho sociální síť. Podoba péèe se pøizpùsobuje potøebám klienta a jeho rodiny. Kontinuita je zajištìna jednou èi více stabilními
osobami v týmu, který je složen z profesionálù poskytujících klientovi péèi. Rozhodnutí se transparentnì
projednávají s tìmi, na které mají dopad, v duchu otevøeného dialogu, který destigmatizuje èlovìka prostøednictvím spoleèného hledání významu dané situace. Èlenové týmu zùstávají v kontaktu s klientem
i po ukonèení péèe (Foitová a Šupa, 2011).
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Tento pøíklad zpochybnil uiteènost rámování a limitování spolupráce pøedem stanoveným
èasovým obdobím. To potvrzují i zahranièní zkuenosti, které oproti tomu více doporuèují
vycházet z konsenzu mezi potøebami klienta a potøebami organizace. Dolo tedy k pøeformulování spolupráce tak, e je zapotøebí bìhem prvních 3 mìsícù udìlat rozhodnutí týkající se
abstinence. Tato formulace více reflektuje doporuèení pracovníkù Sdruení Podané ruce, aby
byla léèba závislosti vnímána jako dlouhodobý proces a relapsy jako její nedílná souèást.

Klient Prahu (42 let, afektivní porucha + patologické hráèství)
Klientovi bylo poskytování slueb v o. s. Práh podmínìno ambulantní léèbou gamblingu,
kterou zahájil v Denním psychoterapeutickém sanatoriu (DPS) Elysium. Léèba probíhala
bez zapojení pracovnice o. s. Práh. Po tøech mìsících byl tento pøípad prezentován na
setkání o. s. Práh s adiktologickými slubami. Terapeut klienta zde hovoøil o úspìnì probíhající terapii, kdy se s klientem podaøilo navázat pevný vztah a klient mìl po dobu
spolupráce pouze jeden (finanènì ne pøíli zatìující) relaps. To vak nekorespondovalo
s tvrzením pracovnice Prahu, která hovoøila o klientovì narùstajícím abúzu alkoholu
s výraznì negativním dopadem na klientovo vyuívání slueb. To vedlo k diskuzi o efektivitì
takto paralelnì poskytovaných slueb.

Druhý pøípad potvrzuje tezi zmínìnou v úvodu, e paralelnì  tedy nekoordinovanì a oddìlenì  poskytovaná pomoc a podpora není pøíli efektivní a e spoleèná setkání pracovníkù
a klienta jsou pro spolupráci nezbytná, a to i pøes obavy terapeuta z druhého pøípadu, e se
naruí dùvìrný terapeutický vztah. Zkuenosti z Finska (viz poznámka pod èarou è. 10) rovnì ukazovaly, e je tøeba vytváøet kolem klienta sí spolupráce. Hlavnì princip spoleèného
scházení a rozhodování o plánu péèe spoleènì se vemi zúèastnìnými.
Na základì tìchto zkueností jsme vzájemnou spolupráci modifikovali. Upustili jsme od èasového ohranièení spolupráce a zaèali jsme klást jetì vìtí dùraz na prvky, které se nám
osvìdèily, pøedevím na spoleèné schùzky pracovníkù obou programù s klientem, popøípadì
spoleèné schùzky s dalími spolupracujícími odborníky a na klientovu spoluúèast na vytváøení spoleèných dohod.
Za dùleitou povaujeme i spolupráci s oetøujícím psychiatrem klienta. Taková spolupráce
mùete do celého procesu pøinést øadu kvalit.
 Prevence protichùdného poskytování informací: napø. psychiatr klientovi doporuèuje
hospitalizaci, pøièem jeho pøípadový pracovník s ním pracuje na zlepení ambulantní
spolupráce. Kadý z odborníkù mùe pracovat s jinou skupinou informací, která èasto závisí na sdìlení samotného klienta. Spoleèná schùzka mùe vem stranám pomoci pochopit
situaci komplexnìji a klientovi usnadnit rozhodování, pro kterou alternativu se rozhodne,
popøípadì najít jiný postup.
 Prevence moného nedorozumìní: zde mùeme pouít ilustrativní pøíklad. Klient si na
spoleèných konzultacích stìoval na neadekvátní medikaci, kterou si interpretoval tak, e
se na nìm snaí psychiatr uetøit. Kontaktovali jsme klientova psychiatra a ten nám na
spoleèné schùzce vysvìtlil svùj odborný pohled na jednotlivé léky vèetnì legislativního
rámce. To nám, jako pracovníkùm, pomohlo pochopit dùvody medikace. Spoleèná
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konzultace s psychiatrem rovnì umonila otevøít klientovy problémy v konfliktu se zákonem a následný odborný posudek psychiatra pomohl klientovi k mírnìjímu trestu.
 Lepí porozumìní situaci pro klienta: klient mùe na spoleèných konzultacích s psychiatrem lépe porozumìt své situaci a problému. Spolupráce a spoleèná konzultace s oetøujícím psychiatrem se nám osvìdèuje i mimo oblast duálních diagnóz, kdy klient mùe lépe
pochopit smysl a úèel jednotlivých krokù v jeho pøípadì, vèetnì monosti se na tìchto
krocích podílet.
Za dalí dùleitý aspekt povaujeme zapojení rodiny a blízkých osob klienta, tedy za pøedpokladu, e na stranì rodiny a blízkých, i na stranì klienta je o zapojení zájem. Pracovník vak
mùe takovou formu spolupráce podpoøit a iniciovat. Základním benefitem je lepí pochopení klientovy situace ze strany rodiny a následnì moná eliminace konfliktních situací v rodinì èi blízkém okolí klienta. Jinými slovy, pracovník mùe do tohoto pole vnáet pohled zvenèí
nezatíený emocemi a historií vztahù, mùe facilitovat komunikaci, ujasòovat role, pojmenovávat komunikaèní bariéry a v neposlední øadì edukovat klientovo okolí a pøispívat tak
k lepímu pochopení klienta. Napø. v pøípadu klienta (18 let, deprese, abúzus pervitinu, marihuany a halucinogenù) byla do spolupráce pøizvána jeho matka (ta iniciovala první setkání).
Úèastnila se schùzek, kde jsme se rozhodovali o dalích monostech spolupráce a moných
variantách této spolupráce (psychiatr, nabídka slueb Prahu, nástup do PL apod.). Podle slov
matky to sniovalo její úzkosti z toho, co se bude se synem dít a jak èi zda mu lze vùbec pomoci.
Na závìr této kapitoly shrnujeme aspekty spolupráce v oblasti duálních diagnóz, které na základì naich zkueností povaujeme za pøínosné:
 spoleèné konzultace s klientem,
 zapojování klienta do rozhodování,
 zapojení ostatních slueb, se kterými je klient zejména psychiatra do spolupráce (vèetnì
spoleèných konzultací),
 zapojení rodiny do spolupráce,
 akceptace obou oblastí jako hodných øeení (závislost a jiná duevní nemoc).
Je zapotøebí podotknout, e spolupráce je z hlediska dlouhodobé perspektivy teprve v zaèátcích a je formována pøedevím entuziazmem pracovníkù zmínìných programù. Spolupráci
v rámci jednotlivých pøípadù iniciuje v souèasnosti jak o. s. Práh (viz uvedené kazuistiky), tak
Sdruení Podané ruce. K jejímu prohloubení by mohla pøispìt i transformace psychiatrické
péèe (Raboch a Wenigová, 2012), která se v dobì psaní této pøíruèky v ÈR pøipravuje. Pokud
se zvýí poèet duevnì nemocných v komunitní péèi, vzroste i poèet lidí s duální diagnózou.
V pøípadì, e nebudou vznikat specializovaná centra pro péèi o osoby trpící duálními poruchami, bude úzká spolupráce existujících slueb v oblasti závislostí a duevního zdraví jedinou cestou, jak tìmto lidem poskytnout adekvátní a efektivní pomoc.
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4/2

Case management ve vìzeòství

Lidija Pilat
V rámci centra Drogové sluby ve vìzení a následná péèe (Sdruení Podané ruce) pùsobíme
zejména ve Vazební vìznici Brno a ve Vìznici pro výkon trestu Kuøim. V tìchto institucích je
zapotøebí øídit se striktními pravidly, která se vztahují i na nás jako na externí pracovníky,
kteøí do vìzení docházíme za klienty. Aèkoliv máme ve vìzení omezený pohyb a pøísným detektorem u vstupu do vìznice neprojdou záznamová zaøízení ani telefony, nic nám nebrání
pøináet dovnitø prvky, které se vymykají zaitým zpùsobùm uvaování o problémech a o jejich øeení. V následném textu popíi, jak se v kadé ze zmínìných vìznic snaíme aplikovat
prvky case managementu.
Ze subjektivního hlediska klienta se pobyt ve vazbì od pobytu ve výkonu trestu výraznì lií:
prochází jinými procesy, øeí jiné problémy a celkový rytmus ivota je v obou typech vìznic
jiný. Také rozsah naich slueb je odliný  ve výkonu trestu se napøíklad kromì individuálního poradenství nae centrum podílí i na zajitìní programu na specializovaném oddìlení pro
léèbu závislostí. Proto se budu vìnovat kadému typu vìznice v samostatné èásti.
4/2/1 Spolupráce s klienty ve vazební vìznici
Docházím dva dny v týdnu do Vazební vìznice v Brnì (zbylé tøi dny jsem v kanceláøi projektu,
kde se i s kolegynìmi vìnujeme klientùm v následné péèi). V budovì, kam dochází za klienty
vyetøovatelé, obhájci a duchovní, je i nae konzultaèní místnost. Klienti se v ní mohou cítit
bezpeènì: dozorci u rozhovorù nejsou pøítomni, nikdo nás tedy nevyruuje, co je ve vìzeòském systému pomìrnì velkou vzácností. Nae místnost je útulná, nelií se od konzultaèních
místností mimo vìzení. To je samo o sobì zásadním pøedpokladem pro uskuteènìní kvalitního rozhovoru, ve kterém se klient mùe odpoutat od kadodenních starostí vìzeòského prostøedí.
Kdy mi dozorce pøivede a pøedá klienta a zavøou se za ním dveøe, sedí pøede mnou èlovìk se
svou minulostí, souèasností (mnohdy komplikovanou: èeká jej vyetøování, soudy, moná výkon trestu) a ije svou budoucností na svobodì  snad vichni mluví o tom, jak budou ít nebo jaký ivot by si pøáli mít, a vyjdou ven. Nìkteøí jsou vak u pøedem skeptiètí, jako napøíklad Roman:
Roman: To se to hezky povídá o tom, co bude venku, jene to nejde.
Roman má za sebou u pìt výstupù z výkonu trestu. Pøemýlel o tom, e by se el léèit kvùli
závislosti na pervitinu, ale do léèebny dobrovolnì nikdy pøed tím nenastoupil. Nikdy tam
nestihl dorazit. Vysvìtluje dál:
 rozfetoval jsem se jetì ne jsem dojel za kurátorem, a to jsem nebral ve vìzení tøi roky.
Minule jsem vydrel dva dny. Tøetí den jsem se pohádal na úøadu práce, pracovnice mi nerozumìla, nechápala, jak mi je... Já na to nemám nervy 
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Opakovanì se vrací k tématu jak ten výstup nejde zvládnout a tudí se  ani nevyplatí
nìco plánovat a bavit se o zmìnì. Z druhé strany si zmìnu moc pøeje a potøebuje ji. Je to na
nìm znát, kdy o své budoucnosti mluví. Chtìl by se usmíøit s otcem a bratrem.
Roman: Nechci se víc vracet do vìzení, chci ít jako ostatní lidi.
Ale aby si o tom mohl volnì utváøet pøedstavy, chybí mu opìrné body a jistoty. Bez nich mùe
svým pøedstavám jen stìí dát konkrétní podobu. Úzkost z moného oèekávaného selhání
mu brání zabývat se svou budoucností, nedovoluje, aby si utváøel plán, ve kterém by mohl být
úspìný.
Lidie: A kdyby ten kurátor vìdìl pøedem o tom, co máte v úmyslu se svým ivotem dìlat,
myslíte, e by to pomohlo? Bylo by to jiné? Mohl by tøeba vìdìt, který den a v kolik hodin pøijedete. Byl by na vás pøipraven, mìl by informace, co vechno potøebujete vyøídit a kolik máte na
to èasu, ...mohl by vìdìt i to, jak se máte, èeho se obáváte 
Roman:  hmmm. Ale já tam nedojedu, já u se znám. Nesmím se tam ukázat, potkám starý
kámoe a u v tom letím Já tam toti nikoho kromì feákù neznám. Vdycky to tak dopadlo.
Vdycky stejnì. Kdybyste tam byla vy, tak moná , ale vy jste v Brnì.
Roman pøemýlel o tom, co by potøeboval, aby se mu ten jeden dílèí, ale klíèový krok povedl.
Sám vyslovil, co by potøeboval, a já jsem mu nabídla zajitìní asistenèní sluby v jeho mìstì
po výstupu. Sice jsem v tom okamiku nevìdìla, jestli v jeho mìstì takové sluby jsou, ale
pøedpokládala jsem, e nìkoho takového najdu. Nepøekvapuje ani jeho poznámka, e by si
to dokázal pøedstavit za mojí pøítomnosti vzhledem k dlouhodobé spolupráci.
Lidie: Napadlo mì, e bych mohla zkusit dopøedu domluvit, aby na vás nìkdo ve vaem mìstì
èekal a byl vám po ruce na úøadech. el by spolu s vámi ke kurátorovi, na úøad práce, sociálku , kam byste potøeboval. Myslím, e byste nebyl ve stresu a mohl byste to zvládnout. A pak
byste pøijel k nám do Brna. Pøitom bychom byli v kontaktu po telefonu. Co si o tom myslíte?
Klientovi jsem tím nabídla koordinovanou spolupráci jako formu pomoci pøizpùsobenou jeho
potøebám. Opírala jsem se o jeho zkuenosti se sebou samým v konkrétních situacích: on
nejlépe vìdìl, co mu jde a co ne, èeho se obával. Vyuila jsem k tomu podle mého názoru
i vhodný okamik: jeho touhu po zmìnì a potøebu zaít pozitivní pøijetí. Jetì je nezail, odevad byl opakovanì vyluèován: jak z institucí, tak i z rodiny, která ho odmítala. Rozladilo ho
u jen samotné pomylení na to, e by mìl komunikovat s pracovníky Úøadu práce. Moje nabídka tedy Romana zaujala. Zaèal se intenzivnì zajímat o to, jak by to vypadalo ve skuteènosti. Hodnì se ujioval, e to, o èem si povídáme, není pohádka. Skuteènì to tak venku bude? Opravdu na mì nìkdo bude èekat?
V následných konzultacích jsme koordinovanou spolupráci upøesòovali. Na pøítí setkání
jsem u pøila s konkrétní informací o moné spolupráci s kurátorem a pracovnicí drogové
sluby v jeho mìstì. S Romanem se oba znali z minulosti, o jeho pøípad se zajímali a byli
ochotni se v nìm angaovat. Jeho plán je zaujal a pøáli mu, aby mu vyel. Pøesnì tyto drobnosti, které se ode mì na konzultaci dozvìdìl, pro nìj hodnì znamenaly. Byly to první jistoty
v plánu, který jsme spoleènì utváøeli. Byl uvolnìnìjí a na to navazoval jeho zvýený zájem
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o léèebné zaøízení, do kterého by mohl nastoupit po proputìní. K tomu zaèal podnikat i formální kroky: psaní ádostí a ivotopisu. Jeho obavy z neúspìchu se sníily a byl si jistìjí, e
by to mohl zvládnout. Chtìl pouze slyet konkrétní informace: kdy, kde, jak a s kým.
Takto jsem tedy koordinovanou spolupráci zahajovala. Postupnì jsem Romana seznamovala
s tím, co od ní mùe oèekávat, jak asi bude probíhat. Povídala jsem mu i o tom, jaké u máme
zkuenosti s jinými klienty, kterým jsme podobným zpùsobem pomáhali. Vysvìtlovala mu roli
klíèového pracovníka s cílem, aby se na zpùsob spolupráce mohl zaèít nalaïovat, aby se mohl
doptat a cítil se v tom jistìjí. Vdy to navazovalo na konkrétní úkoly, o kterých jsme se bavili.
Pøestoe v dobì zahájení koordinované spolupráce zbývalo do jeho konce trestu jetì devìt
mìsícù, zaèala jsem u komunikovat s lidmi, kteøí mu nabízeli pomoc ve vìzení i mimo vìzení, a zároveò jsme si s Romanem dopisovali. Do koordinované spolupráce byli kromì mì
a Romana zapojeny jetì dalí ètyøi osoby:
 sociální kurátor,
 pracovnice drogových slueb v místì Romanova bydlitì,
 psycholoka v léèebnì,
 sociální pracovnice ve vìznici, která mìla na starosti Romanùv výstup z vìzení.
Vichni vìdìli o sobì navzájem vèetnì toho, jakou má kdo v rámci této spolupráce roli. Já
jsem byla s Romanem v kontinuálním kontaktu a celý proces jsem koordinovala. S dalími pracovníky jsme se pøedem domluvili (s Romanovým svolením), e si budeme dávat zpìtnou vazbu o tom, jak se daøilo zvládnout jednotlivé kroky. Roman vdy o mých jednáních mimo vìznici mezi jednotlivými konzultacemi nebo dopisy dopøedu vìdìl. Vdy jsem ho také
seznámila s obsahem mých rozhovorù, pochopitelnì chtìl vìdìt, jaký na jeho situaci mají
pohled ostatní zapojení a co si myslí o jeho plánu.
Moná je zde dùleité znovu podotknout, e Romana u z minulosti kadý z jednotlivých
pracovníkù znal, ale v jiném kontextu, mìli s ním v minulosti také rozdílné zkuenosti. Teï je
oslovoval  mým prostøednictvím, ale i svými dopisy  jiný Roman. Oslovoval je Roman
s pøipraveným plánem, který jim byl sympatický. Pøedpokládám, e i to byl dùvod jejich angaování se. Vìtina pracovníkù neslyela o case managementu, pouze psycholoka z léèebny
se úèastnila schùzek brnìnské pracovní skupiny Case management se zotavujícími se uivateli návykových látek. Tìila se na monost zkusit s Romanem spolupracovat v jiném kontextu.
Roman svùj výstup z vìzení zvládl tak, jak si naplánoval. Setkal se se vemi zúèastnìnými
v domluvených èasech, vyøídil s nimi potøebné kroky a zvládl i následný pøechod do léèebného zaøízení, ve kterém se nachází v dobì psaní tohoto textu. Reflexe od samotných pracovníkù v prùbìhu spolupráce byla pozitivní. Spolupracovalo se jim s Romanem lépe ne døíve
a i pøes zdánlivì vìtí angaovanost pro nì byla práce smysluplnìjí. Zùstali otevøeni a naklonìni k takovéto formì spolupráce i pro dalí pøípady, které jsme následnì spoleènì øeili.
K práci na vazbì pøidávám jetì poznámku, e se zde realizuje pouze úvodní èást case managementu, tedy vytipování vhodných klientù, jejich informování o podobì spolupráce a zahájení prvních konkrétních krokù koordinované péèe. Mnozí z klientù jsou poté, co jsme zahájili
spolupráci na vazbì, pøemístìni do výkonu trestu do jiného mìsta. S tìmi, kteøí odjídìjí do
vìznic mimo nai pùsobnost, pracujeme na jejich plánech i nadále korespondenèní formou.
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Nìkteøí z klientù vak bývají pøemístìni do vìznice Kuøim nebo Rapotice, ve kterých pùsobíme, a tak je kontinuita i forma spolupráce zachována.
4/2/2 Spolupráce s klienty ve výkonu trestu
U na zaèátku jsem naznaèila, e ve výkonu trestu je rytmus a reim ivota jiný ne ve vazbì.
Klienti vìdí, jak dlouhý mají celkový trest, a mohou plánovat, co s ním udìlají, respektive jak
ten èas vyuijí, aby i pobyt za møíemi mìl pro nì smysl.
Ná tým intenzivnì pùsobí ve vìznici Kuøim, a to jak na standardním oddìlení, tak i na specializovaném oddìlení pro léèbu závislostí. Zájem o pokraèování ve spolupráci s námi je ze
strany klientù, kteøí pøicházejí z brnìnské vazební vìznice, veliký, pøedpokládáme, e i díky
dùvìøe, kterou si utvoøili bìhem spolupráce ve vazbì. Slangovì øeèeno, ty z Podanek mají
klienti tendenci vnímat vìtinou v pozitivním svìtle, mají povìdomí o tom, co mohou od pracovníkù sluby oèekávat, jak budou pøijímáni.
Na standardním oddìlení ve vìznici Kuøim je nae nabídka obdobná té ve vazbì, jedná se
o pravidelné individuální konzultace. Spolupráce je vak dlouhodobìjí, èasovì je moné ji
lépe naplánovat a organizovat. Není neobvyklý ani víceletý kontakt s klienty, jejich situace
vyaduje souèinnost více odborníkù. V rámci vìznice klienti nejvíce spolupracují s psychologem, vychovatelem a pedagogem.
Ke koordinované spolupráci dochází nejèastìji v rámci pøípadu klientù, kteøí se pøipravují na
podmínìné nebo øádné proputìní. Na rozdíl od vazební vìznice se spolupráce mùe jetì více opøít o pomoc a poznatky pedagogù, sociálních pracovníkù a vychovatelù ve vìznici. Samotné zahájení a poèátek koordinované spolupráce vak zaèíná u mnohem døíve, napøíklad
pøi projednávání ádosti klienta o umístìní na specializované oddìlení se nae pracovnice
setkává s pracovníky vìznice, kteøí o jeho pøijetí rozhodují. Pracovnice podává informace
o ji uskuteènìné spolupráci ve vazbì nebo o korespondenèním kontaktu s klientem. Pokud
se podaøí klienta umístit na specializované oddìlení, výraznì se zvyuje ance, e bude kompetentnìji øeit svou ivotní situaci i po ukonèení léèby jak na standardním oddìlení, tak i po
proputìní. V rámci koordinované spolupráce jsou klienti podporováni ve svých rozhodnutích pro zmìnu ivotního stylu, pøipravováni na návaznou péèi, a to vdy na základì klientova plánu a s jeho vìdomím.
Jak jsem uvedla, ve vìznici Kuøim se nae sluba podílí i na programu specializovaného oddìlení pro léèbu drogové závislosti, kde je spolupráce týmového charakteru. Ve vìznici Rapotice je nae pùsobení ménì intenzivní  konzultace s jednotlivými klienty míváme jednou za
mìsíc a vìtinou jsou zamìøené na pøípravu k podmínìnému proputìní nebo pevný výstup
z vìzení.
4/2/3 Spolupráce s proputìnými klienty
Do celého procesu se v jednotlivých pøípadech významnì zapojuje i Probaèní a mediaèní
sluba (PMS), a to zejména v pøípadì, kdy klient zaádá o spolupráci s PMS v pøípravné etapì
podmínìného proputìní. K prvnímu spoleènému setkání mùe dojít u ve vìznici, hlavní tìitì spolupráce se realizuje po proputìní klienta na svobodu.
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Forma koordinované spolupráce Probaèní a mediaèní sluby (poboèka Brno) a naim centrem
má ji pomìrnì dlouhou historii. U nìkolik let máme spoleèná setkání s pracovníky PMS, na
kterých jednáme i o metodách spolupráce, kontraktování, spoleèném vedení pøípadù. O tom,
které informace sdílíme spoleènì s klientem a jak si je budeme pøedávat. I kdy má kadý
z pracovníkù svùj styl práce, tak se právì díky dlouhodobé spolupráci a poznávání slueb
navzájem profiluje pøístup, který je otevøený i case managementu. Pøi rozhodování o tom,
zda bude u konkrétního klienta aplikován case management, záleí hodnì jak na samotném
klientovi a jeho potøebách, tak i na pracovníkovi PMS, jeho monostech a nazírání na problematiku.
Navíc jeden z pracovníkù PMS se pravidelnì úèastnil pracovní skupiny Case management se
zotavujícími se uivateli návykových látek bìhem celé doby trvání projektu. V rámci spoleèné práce s klientem mùe probaèní dohled, který je vìtinou vnímán pouze jako kontrola, získat zcela jiný rozmìr  dùleitý jak pro klienta, tak pro pracovníky. Více ukáe následující
pøíklad, který se odehrával ji po proputìní klientky na svobodu.
Spolupráce s klientkou Lenkou
Lenka byla podmínìnì proputìna z vìzení a byl jí uloen probaèní dohled zahrnující mimo
jiné i ambulantní léèbu v naem centru. Po jedné konzultaci v naí brnìnské kanceláøi jsme
se s Lenkou vydaly na spoleèné setkání s probaèním pracovníkem. Cestou jsme si nezávaznì
povídaly o kadodenních vìcech, byla to pøirozená, neformální procházka (konzultaci jsme
nechaly za sebou). První spoleèné setkání s probaèním pracovníkem se u uskuteènilo u nás
v kanceláøi pøed dvìma mìsíci. Toto bylo druhé spoleèné setkání.
Pracovník PMS: Jak to teï u vás vypadá? Pøestìhovali jste se s rodinou do Brna, musela to být
pro vás vechny veliká zmìna. Jak se vám to podaøilo zvládnout?
Lenka: I tady paní Lidie ví, e to pro mì nebylo lehké. Vechno je jinak! Manel teï musí dojídìt do práce, a já jsem sama s dcerou doma celý den, a abych vám pravdu øekla, je toho na mì
stranì moc, jsem v jednom kole.
Lidie: Mùu to jen potvrdit  vidím se s Lenkou pravidelnì a vím, e má co dìlat, aby stihla
vechny povinnosti a nároky, které jsou na ni kladeny z rodiny. Jen péèe o Maruku ji celou pohltí, a k tomu se stará o vechno v nové domácnosti.
Pracovník PMS: Take vy dvì se vídáte spoleènì, jak jsme se domlouvali na prvním setkání,
a zatím se vám to daøí uskuteènit. O èem ta spolupráce mezi vámi je, co se ve podaøilo? Mohl
bych nìèím i já pøispìt, abyste se cítila ménì pod tlakem?
Lidie: Moná by Lenka mohla øíct, jak jí v tom je, a jestli tato spolupráce má pro ni význam.
Lenka: Alespoò si mùu s nìkým popovídat o tom, co mì trápí a jak mi vlastnì je. (Neverbálními projevy poukazuje na tíhu, kterou nese, je na ní viditelná únava, stres.) Nìkdy mám dojem, e mi nikdo jiný nevìøí, e se u k drogám ani alkoholu nechci vracet. A jak je to pro mì
tìký. V rodinì mì poøád kontrolují  moji, i jeho rodièe. A pøi tom jsem s Marukou celý den
skoro sama doma. Nedávno byl u nás pan Karel z OSPODU (má na starosti péèi o Maruku),
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tak to taky mohl vidìt. Nestíhám mít tip-op domácnost a pøi tom iju i v pøesvìdèení, e se
právì to ode mì oèekává. Maruka mi zabere vekerý èas, nedovedete si to pøedstavit 
Dozvídali jsme se mimo jiné, e ve své rodinì se Lenka cítila být neustále podrobena drobnohledu, co u ní vyvolávalo dodateèné napìtí a pocit neadekvátnosti. Výsledkem tohoto setkání byla nabídka ze strany probaèního pracovníka oslovení Centra pro rodinu, kde by se
Lenka mohla na chvíli zabývat sama sebou a mìla by monost povídat si s jinými maminkami. To, aby si vybojovala èas i na sebe samotnou a nekladla na sebe tak vysoké nároky, jsme
podporovali spoleènì v rámci zcela pøirozeného rozhovoru, který se týkal i velice citlivých
situací. Bylo patrné, e nás Lenka vnímá jako zdroj podpory. Závìrem se jí od nás dostalo
ocenìní, ale i praktických rad. I kdy pùvodním cílem bylo vzájemnì si sdìlit, jak se Lence
daøí plnit vytvoøený plán (vèetnì toho, jak se jí daøí abstinovat), vyuili jsme setkání také
k jejímu posílení, aby se necítila být na vechno sama.
K tomu, aby rozhovor na úøadì mohl takto probìhnout, je dùleitá dùvìra mezi klientem
a pracovníky. Podmínky pro její utváøení jsou zakotveny jednak ve zpùsobu spolupráce
(v pravidlech o sdílení informací, postojích pracovníkù vùèi klientovi, v projevování zájmu
a empatie), ale také v pøedchozí vzájemné dùvìøe mezi pracovníky, projevující se bìhem celého setkání. Pokud klientka vnímá, e jeden pracovník druhému dùvìøuje, mùe to její dùvìru také posílit.
Pozdìji se do spolupráce na tomto pøípadì zapojil i pan Karel z OSPODu. Pøiel na spoleèné
setkání se mnou, Lenkou a její maminkou. Seznámila jsem ho, jak probíhá moje spolupráce
s Lenkou, i to, jak se setkáváme na PMS. Hlavnì se vak mohl na místì dozvìdìt, co ve u
Lenka zvládla, jak èasto se vídáme a co je cílem naich setkání. Lenku v tu dobu èekal soud
o svìøení Maruky do její péèe a pro kurátora bylo výhodné získat podrobnìjí informace
o Lenèinì spolupráci s námi. Z druhé strany pro mne to byla situace, která umonila nahlédnout do zpùsobu komunikace mezi klientkou a matkou.
4/2/4 Závìrem
Kromì pracovníkù probaèní sluby zapojujeme do koordinované spolupráce mnoho dalích
slueb, asi nejdùleitìjí jsou sociální kurátoøi, pracovníci v rámci drogových slueb, sociální
pracovníci z azylových domù nebo OSPODu, psychiatøi a v neposlední øadì osoby blízké, které mohou významným zpùsobem podpoøit svého èlena rodiny. V rámci naí vlastní praxe roziøujeme okruh známých pracovníkù i mimo Brno.
Zkuenosti s koordinovanou spoluprací po proputìní klientù z vìzení pøináíme potom zpìt
do vìzení a pøedáváme je jak klientùm, tak i pracovníkùm, se kterými spolupracujeme. Ve
vìznici v Brnì, v Kuøimi i v Rapoticích se konají pravidelné ètvrtletní porady (v Kuøimi i èastìjí), kterých se úèastní psycholog, psychiatr, pedagog a lékaø vìznice. Informujeme je mimo jiné o metodách naí práce, o tom, co se nám osvìdèilo v praxi, a vybízíme je k tomu, aby
zváili monosti, jak by se i oni mohli zapojit. Nejèastìji se setkáváme se zájmem dozvìdìt se
o tom, jak se nám daøí pracovat i s jejich bývalými klienty poté, co byli proputìni, nìkteøí
jsou otevøení a mají zájem angaovat se alespoò v rámci nastavených pravidel. Samozøejmì
se setkáváme i se skepsí, ale to není dùvod, abychom nehledali spoleèný prostor, kde se obì
strany mohou setkat a posunout kvalitu spolupráce o krok dál.
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Pøedpokládáme, e utváøení podmínek pro aplikaci case managementu ve vìzeòství bude
dlouhodobý proces. Dùleitým faktorem, který posiluje dùvìru v nai práci a tudí i otevøenost ke spoleèným experimentùm, je nae dlouhodobé pùsobení v jednotlivých vìznicích.
Komunikaèní kanály jsou u mnohem uvolnìnìjí, je utvoøen vhodný prostor pro vyjednávání
a spolupráci. Tím, e jsou pracovníci vìznice zapojeni do koordinované péèe u jednotlivých
klientù, i kdy zatím okrajovì, mohou svou vlastní práci vnímat jako smysluplnìjí a mají navíc monost prostøednictvím nás získat i informace o výsledcích svého snaení v pøípadech
jednotlivých klientù po proputìní.
Ohlédnu-li se zpìtnì na samotné zaèátky naeho pøedstavování moností case managementu ve vìzeòství, vybavím si tehdejí rozhovory o tom, e vìzení je pøece instituce obklopená
zdmi a dráty, kam case management nemùe proniknout. Pøevaoval názor, e s klienty po
výstupu by snad tento zpùsob práce byl moný, ale pøímo ve vìzení ne. Dnes máme v plánu
poøádat pøípadová setkání jetì na území vìznice, pøedevím s pracovníky Probaèní a mediaèní sluby, respektive s psychiatrem nebo sociálním pracovníkem. Realizace dalích krokù
ve vytváøení podmínek pro case management bude vyadovat pøekonání øady praktických
otázek, jako je koordinace èasu jednotlivých pracovníkù, správné naèasování, projednání sdílení informací, pøíprava samotného setkání a dalí. Avak u teï se mùeme uèit z konkrétních zkueností, a ty nám ukáí, co je efektivní pro vechny strany.

4/3

Souèasné poskytování terénních služeb
sexuálním pracovnicím, které užívají návykové látky
Tereza Gorgoòová, Markéta Szotáková
Tato kapitola se bude vìnovat tomu, jakým zpùsobem se podaøilo navázat a budovat spolupráci
dvou odliných organizací, ROZKO bez RIZIKA (R-R) a Terénní programy Brno, Sdruení Podané
ruce (TPB), a koordinovat poskytované sluby prostøednictvím spoleèného streetworku. V terénu
nabízí R-R sociální a zdravotní sluby sexuálním pracovnicím, TPB poskytuje sociální sluby uivatelùm drog, vèetnì výmìny injekèního materiálu. Souèasnì poskytují odborné poradenství podle svého zamìøení a odkazují na návazné sluby obou a jiných organizací. Pracovníci spoleènì
navtìvují vylouèenou lokalitu ve mìstì Brnì a kontaktují skrytou populaci sexuálních pracovnic,
které uívají návykové látky. Díky spoleènému poskytování rùzných typù slueb se daøí øeit mnohoèetné problémy a reagovat na potøeby spoleèných klientek a klientù. Jde o pøíklad aplikace case managementu v podmínkách terénní práce, kde se vzhledem k ivotnímu stylu klientù a klientek tìko plánují spoleèné schùzky nebo vytváøí systematické plány.
4/3/1 Charakteristika klientek, které se iví poulièní prostitucí a zároveò jsou
uivatelkami drog
Sexuální pracovnice, které jsou zároveò uivatelkami drog, mohou zaívat víceèetné stigma
a patøí tak z hlediska sociálních a zdravotních slueb k obtínì dostupným, skrytým skupinám (Friaufová, Kalivodová a Nepustil, 2012). Mají èasto více problémù, které souvisí jak
s uíváním drog, prostitucí, tak i s obtínou a komplikovanou ivotní situací. Sexuální práci
èasto volí jako zdroj financí pro získávání drog, zabezpeèení dìtí èi zdroj pøíjmù i pro partne-
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ra. Vzhledem k nutnosti shánìt peníze jsou ochotnìjí poskytovat rizikovìjí sexuální praktiky. Hierarchie sexuálních pracovnic je znaèná a poulièní prostituce se øadí k nejlevnìjím
a nejrizikovìjím formám. Pøedevím nechránìný orální sexuální styk patøí k bìným praktikám poulièní prostituce. Klientky zároveò uvádìjí èastou zkuenost s násilím ze strany
zákazníkù. Násilí jsou více vystaveny pøedevím proto, e poskytují své sluby v autech
zákazníkù na odlehlých místech (parkovitích a boèních ulièkách). Z naich mnohaletých
zkueností je zøejmé, e sexuální pracovnice na ulici nevyuívají slueb dermatovenerologického vyetøení v ordinaci R-R, èasto nechodí k bìnému gynekologovi nebo k nìmu nemají
pøístup, a u proto, e si neplatí zdravotní pojitìní nebo nemají èeské obèanství. Mezi
nejèastìji uívané návykové látky mezi sexuálními pracovnicemi patøí opiáty (heroin), stimulanty (pervitin) a legálnì dostupné léky (benzodiazepiny).
4/3/2 Motivace ke spolupráci
Na základì dlouhodobì zøejmého prùniku cílových skupin organizace R-R a TPB Sdruení
Podané ruce, jsme po nìkolika jednáních doli k závìru, e by spoleèná terénní práce mohla
být pro klientky i pracovníky obou organizací pøínosná.
Pracovnice R-R oèekávaly pøínos v prohlubování vìdomostí a dovedností pro práci s cílovou skupinou. Jejich motivace ke spolupráci vycházela z potøeb zmapování prostituèní scény ve vylouèené lokalitì v Brnì, nakontaktování nových klientek, zjiování potøeb sexuálních pracovnic na ulici. Uvìdomovaly jsme si, e tato cílová skupina není v rámci terénní práce R-R pokryta a e má
svá specifika. S ohledem na nezatìování klientek jsme povaovaly za efektivní zpùsob práce
kontaktovat klientky ve spolupráci s TPB tak, aby nedocházelo ke zdvojování nabízených slueb.
Pracovníci TPB povaovali za nejdùleitìjí motivaèní prvek to, e vìtina klientek, uívajících
drogy, uvádìla zkuenost s prostitucí, kdy poskytovaly sexuální sluby za peníze, drogu èi ochranu pøi ivotì na ulici. Zároveò viditelnì rostl poèet klientek TPB, které poskytovaly sexuální sluby
ve vylouèené lokalitì v Brnì. Vznikla tak potøeba zmapovat vzniklou situaci a adekvátnì na ni zareagovat. Mezi klientkami TPB panovaly zábrany otevírat téma prostituce a s terénními pracovníky øeily pouze problémy spojené se závislostí. Prostituce klientek TPB byla èásteènì tabuizována. Zdálo se tedy potøebné seznámit tyto klientky s organizací R-R a slubami, které poskytuje.
Dílèím motivaèním prvkem byl pøínos pro pracovníky ve smyslu nové pøíleitosti, nového zpùsobu
práce a nové cílové skupiny, jakoto boje se stereotypem pøi poskytování slueb problémovým
uivatelùm drog. Inspirací byly také ji bìící programy, kde bìí zároveò drogový i prostituèní terén pod jednou organizací (Plzeò  Ulice, Slovensko  Storm). Za zmínku stojí iniciativa naí
kolegynì Kristíny Koròákové, která mìla dobrou zkuenost z praxe takového terénu na Slovensku a ná dlouhodobý zámìr zrealizovala domluvením spoleèné schùzky.
4/3/3 Prùbìh spoleèné terénní práce
Od roku 2011 jsme jednou za dva mìsíce navtìvovali vylouèenou lokalitu ve sloení jedna
sociální pracovnice za R-R a dva pracovníci za TPB. Pracovníci spoleènì kontaktovali klientky
na pìích terénech. Jako efektivní zpùsob se ukázalo pøedstavení pracovnice R-R pracovníky
TPB, ke kterým ji mìly klientky dùvìru. Pracovnice R-R dostala prostor pro pøedstavení sluby, tedy toho, co nabízí, èemu se vìnuje a co by klientky mohly vyuívat (viz dále).
Pracovníci TPB na spoleèných pochùzkách nabízeli klasický výmìnný program, pøedání zdravotnického materiálu k minimalizaci rizik, informaèní servis ohlednì bezpeènìjího braní
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a rizikového chování, poradenství vèetnì zprostøedkování návazné péèe, odkazování na
zdravotní sluby a práci s motivací. Pokud se zdálo v prùbìhu výmìny, e by mohla klientka
vyuít slueb R-R, pøedstavili jí sociální pracovnici R-R.
Sociální pracovnice R-R pak pøedstavovala sluby organizace, poskytovala edukaèní poradenství, které bylo zamìøeno pøedevím na bezpeènìjí sex, monosti nákazy pohlavnì pøenosných
chorob a HIV. Dále s klientkami øeila otázky bezpeèí a prevenci násilí ze strany zákazníkù. Rozdávala prezervativy, lubrikaèní gely, osobní alarmy, broury o pohlavnì pøenosných chorobách
a HIV a letáky s informacemi o slubách R-R a snaila se je motivovat k návtìvì poradenského
centra R-R a k vyuívání monosti kompletního dermatovenerologického vyetøení.
V roce 2012 klientky uvádìly, e by mìly zájem o vyetøení na pohlavnì pøenosné choroby
a HIV pøímo v terénu. Tuto slubu R-R poskytuje v mobilní ambulanci GyVa. Klientky byly informovány, kdy bude mobilní ambulance v terénu a stále projevovaly zájem. Pøi uskuteènìní
výjezdu se vak situace zmìnila a vyetøení nikdo nepodstoupil. Na základì této zkuenosti
jsme situaci pøehodnotili a od roku 2013 jsme spoleèné terény pozmìnili, a to jak v èetnosti,
tak v nabízených slubách. Terénní práce probíhá jednou za mìsíc ve veèerních hodinách,
kde nabízíme i rychlotesty na HIV a syfilis. R-R si od TPB propùjèuje sluební dodávku, do
které jsou klientky zvyklé chodit na výmìnu. O èase spoleèného terénu informuje tým TPB pøi
svém bìném terénu. Terénní tým se skládá ze dvou pracovníkù TPB a dvou pracovnic R-R.
Tým TPB, ve sloení dvou terénních a kontaktních pracovníkù, se pohybuje v okolí dodávky,
poskytuje výmìnný program a své klasické sluby, oslovuje a motivuje klientky k otestování
na protilátky HIV a syfilis pracovnicemi R-R v zaparkované dodávce.
Tým R-R je ve sloení sociální pracovnice a registrované zdravotní sestry. Poskytuje edukaèní
poradenství, preventivní materiály pro bezpeènìjí sex, mluví o prevenci násilí, více je vyuíváno psychosociální poradenství. eny se v dodávce více otevírají a s pracovnicemi øeí svoje
problémy. Mohou také vyuít vyetøení na HIV a syfilis. Klientky pak v takovém pøípadì sdìlí
pracovnicím své osobní údaje a podepíí dohodu.
Kazuistika
Pøi spoleèné terénní práci vyuila slueb sexuální pracovnice Linda, která poskytuje mimo jiné
orální sex bez ochrany. Klientka je uivatelka heroinu a byla nakontaktována z døívìjích
spoleèných terénù, znala tedy slubu R-R, dostávala prostøedky prevence a vyuívala slueb
poradenství pouze v prùbìhu spoleèných veèerních terénù. Klientce byly pøedány informace
o bezpeènìjím sexu, o monostech nákazy pohlavnì pøenosnými chorobami a virem HIV pøi
poskytování slueb bez prezervativu. V roce 2013 se nechala otestovat na HIV a syfilis pracovnicemi R-R v dodávce Terénních programù Brno. Rychlotest na protilátky syfilis byl reaktivní
a výsledek z odbìru ilní krve pøiel z laboratoøe jako pozitivní. Klientka si pøevzala výsledek
testu v ordinaci R-R a byla odeslána na infekèní oddìlení do Fakultní nemocnice v Brnì Bohunicích. Otestována byla také její sestra, která v té dobì byla tìhotná a pouívala stejné injekèní
støíkaèky k aplikaci drogy. Její testy byly negativní. Linda byla rozhodnuta se podrobit léèbì
v nemocnici, ale ze strachu z abstinenèních pøíznakù, které by její pobyt provázely, léèbu odkládala. Pracovníci TPB s Lindou dále pracovali. Posilovali její motivaci a podporovali ji v jejím
rozhodnutí. Nakonec Linda léèbu podstoupila jetì v rané fázi tohoto onemocnìní.
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4/3/4 Pøínos spoleèné terénní práce
Pracovníci TPB jsou kvalifikovaní k práci s injekèními uivateli drog a zároveò pracovnice R-R
jsou kvalifikovány k práci se sexuálními pracovníky/cemi. Kadá problematika má svá specifika a potøebnost návazných slueb, které má kadá z organizací v nabídce. Spoleèná terénní
práce umoòuje klientùm øeit své problémy souèasnì a komplexnìji. Jednoznaèným pøínosem je proniknutí do nové lokality mezi skrytou populaci sexuálních pracovnic, které uívají
návykové látky. Otevøení døíve tabuizovaných témat uívání návykových látek a drogové závislosti je pøínosem pro pracovnice R-R. Dolo ke zmapování poulièní prostituèní scény ve
vylouèené lokalitì a navázání dùvìry klientek ke slubám R-R. Sexuální pracovnice vyuívají
poradenství ohlednì bezpeènìjího poskytování sexuálních slueb, více mluví o rizicích, která podstupují. Nìkteré z klientek navtívily poradenské centrum R-R.
Z pohledu pracovníkù TPB je nejvìtí pøínos spolupráce v otevøení døíve tabuizovaného tématu poskytování placených sexuálních slueb, souvisejících rizik a dùsledkù i v prùbìhu
kontaktù s klientkami i klienty v rámci bìných terénù. Vznikla tak monost probírat otevøenì téma prostituce, bezpeènìjího sexu a zdravotních komplikací v hlubích a delích intervencích. Pøínosem je také pøedání zkueností mezi slubami a zmapování této problematiky
ve vylouèené lokalitì.
Spoleèná terénní práce umoòuje koordinovat pro jednu klientku více slueb na jednom místì a v jednu chvíli, co je èasto jediná monost, jak tyto sluby poskytnout. Jde tedy o to
vyuít moment kontaktu k okamitému poskytnutí více slueb, které nìkdy mohou pøedejít
závaným dùsledkùm.
Dlouhodobé cíle spoleèné terénní práce a vize do budoucna
Spoleènými terény se snaíme o sníení výskytu pohlavnì pøenosných chorob a HIV ve vylouèené lokalitì u sexuálních pracovnic, a to prevencí, diagnostikou a léèbou. Mezi souèasné cíle, které chceme naplòovat do budoucna, patøí zvýení informovanosti klientek o bezpeènìjím sexu, o monostech, jak pøedcházet násilí a jak se pøípadnì bránit, kdy u k násilí dojde.
Mezi dalí dlouhodobé cíle naí spolupráce patøí rozíøení cílové skupiny i na mue, sexuální
pracovníky, kteøí poskytují sexuální sluby muùm i enám. Nabídnout klientkám a klientùm
sluby dermatovenerologické mobilní ambulance R-R prostøednictvím výjezdù do vylouèené
lokality. Nabídnout a realizovat sociální asistence klientek do ordinace R-R od pracovníkù
Terénních programù Brno a nastavit pravidelné spoleèné intervize a supervize formou
spoleèného setkávání, kde by bylo moné sdílet klientská i organizaèní témata, která vyplynou ze spoleèných terénù.

4/4

Case management v praxi Kontaktního
a poradenského centra Frýdek-Místek
Jakub Larisch, Jan Horák
V Kontaktním a poradenském centru Frýdek-Místek se vìnujeme práci s uivateli nelegálních drog, jejich rodièi, partnery a dalími blízkými lidmi. Níe uvádíme dva pøíklady naí prá-
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ce, které bychom mohli oznaèit jako pøíklady moných zpùsobù aplikace case managementu.
Z naeho pohledu by case management mìl být komplexní a efektivní podporou a pomocí
klientovi za spolupráce s dalími organizacemi, její délka by mìla být co nejmení a intenzita postupnì slábnout, nebo cílem by, krom pomoci klientovi s øeením jeho situace, mìlo
být pøedevím aktivizovat, zplnomocnit a uschopnit klienta, aby mohl slubu co nejdøíve
opustit a své problémy ji dokázal øeit sám s vyuitím vlastních pøirozených zdrojù podpory.
Zpùsoby práce, které by se daly zaøadit do takto definovaného case managementu a se kterými máme praktickou zkuenost v rámci naí sluby, rozliujeme do dvou typù:
 case management pøirozený,
 case management iniciovaný institucí.
4/4/1 Case management pøirozený
Pøirozený case management vychází z potøeb klienta a z okolností pøímé práce s klienty, kdy
je podnìtem jimi vyøèená potøeba. S klienty nejprve mapujeme, co vechno chtìjí øeit,
zmìnit, na èem chtìjí v blízké dobì pracovat. Následnì tento soubor zúíme na to, co je pro
klienta v danou chvíli nejdùleitìjí, co potøebuje nejdøíve. Dohodneme se, co zvládne klient
sám, co zvládneme spolu v rámci naí sluby a co bude klient øeit skrze jinou slubu. Následnì ve s klientem naplánujeme a pøi práci na tìchto cílech neustále aktualizujeme.
Sluby, je sami nejsme schopni èi kompetentní poskytovat, zajiujeme klientùm ve stávajících zdravotních, sociálních a dalích zaøízeních, zejména tìch, kterých vyuívá iroká veøejnost. V tomto hraje roli také nae pøesvìdèení o nelegitimnosti dublování slueb tìchto zaøízení v kontaktním centru a o vìtím prospìchu pro klienty, pokud se nauèí vyuívat stejných
slueb jako iroká veøejnost a nebudou tak vytlaèeni na její okraj.
Vdy vedeme klienta k tomu, aby si zvolil postup, který mu nejvíce vyhovuje, a aby s jeho pomocí dosahoval svých cílù co nejvíce samostatnì. Dále klademe velký dùraz na informovanost klienta o jakékoliv naí spolupráci s dalí organizací, ádáme o jeho souhlas s takovýmto
postupem a podrobnì projednáváme podobu této spolupráce. Jedním z úkolù pracovníka je
pak správnì posoudit svou úlohu v rùzných fázích pøípadu klienta, aby klient mohl udìlat
maximum práce sám èi jen s minimální pomocí, a byl tak èím dál tím více sobìstaèný.

Kazuistika
Nedávno se na nás obrátil Pavel, uivatel pervitinu, kterému je 21 let, a pøiel spoleènì se
svou matkou, u ní doèasnì bydlel. Pervitin bral 5 let, il na ulici, obtìovaly ho silné úzkosti, které vdy po vysazení pervitinu zaèaly jetì nabírat na síle, a zároveò byl právì vyetøován policií pro kráde. Má za sebou nìkolik pokusù o ukonèení uívání pervitinu, ale
zatím neúspìných.
Kdy jsme se vidìli poprvé, byl Pavel pomìrnì zakøiknutý, nejistý a bylo znát, e mu není
zrovna nejlíp. Aktivní byla spíe jeho matka, která se mu rozhodla pomoci, kdy jí øekl, e
chce s pervitinem pøestat, proto ho vzala zpátky domù. Sama mu domluvila detoxifikaèní
pobyt a na nás se oba obrátili s tím, e by Pavel el rád do terapeutické komunity. Kdy
jsme pak projednávali Pavlovu situaci, co vlastnì chce a jak mu v tom mùeme pomoci, tak
svùj zájem o komunitu potvrdil a rovnì ho zaujala nabídnutá monost øeení úzkostí,
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s nimi se dlouhodobì potýká. Pøedjednal jsem mu tedy schùzku u psychiatra, s ním spolupracujeme, a Pavel si pak s ním dohodl konkrétní termín. Nakonec jsme spolu probrali, co
vechno bude pro nástup do komunity potøebovat a jak bude do té doby vypadat jeho souití s matkou, aby to oba zvládli. Na cestu jetì dostal k vyplnìní dotazník a ádost pro pøijetí do komunity, instrukce o napsání ivotopisu a dohodli jsme se, jak budeme postupovat
dále.
Dalí schùzku jsme mìli za týden, kdy ji byl Pavel viditelnì veselejí, ivìjí, vypadal docela spokojenì a hned hlásil, jaký je ná kolega psychiatr výborný lékaø a e je mu o mnoho
lépe. Mìl s sebou vechny potøebné dokumenty, na nich jsme se dohodli, take jsem mu
jen vypsal doporuèení, aby mohl ádost o pøijetí do komunity odeslat. Zároveò jsem telefonicky zjistil, e v komunitì, o ni mìl zájem, je zrovna volné místo a Pavel tak má anci do
ní nastoupit v nejblií dobì. Velkým rozdílem na této schùzce byla Pavlova aktivita, tentokrát to byl on, kdo pøedevím hovoøil, zajímal se o podrobnosti a øeení své situace pøevzal na svá bedra. Pavel na tuto schùzku pøinesl èerstvý trestní pøíkaz, kterým byl za výe
uvedenou kráde odsouzen k podmíneènému trestu odnìtí svobody a se kterým nesouhlasil, nebo v nìm uvedené vìci oznaèil za le a podmínku za pøíli tvrdou, zejména proto, e
by mu komplikovala budoucí hledání zamìstnání.
Navrhl jsem mu, abychom se zkusili obrátit na Probaèní a mediaèní slubu, kde by mu
mohli pomoci sepsat proti trestnímu pøíkazu odpor a mohli by mu také pomoci navrhnout
a vyjednat u soudu nìkterý z alternativních trestù, napøíklad obecnì prospìné práce.
Vzhledem k tomu, e Pavel ji z minulosti jednu z probaèních úøednic znal a byl velmi spokojen s tím, jak mu pomohla, s návrhem souhlasil. Tentokrát jsem pracovnici PMS ji jen
letmo nastínil situaci a zbytek si Pavel zvládl dojednat sám. Zároveò si øekl, jetì ne jsem
mu ji stihl nabídnout, o schùzku bez matky, na které bychom spolu mohli probrat jeho oèekávání a obavy z pobytu v terapeutické komunitì, podrobnì se podívat na to, jak to v ní
vlastnì probíhá a jetì jednou zváit vechny alternativy.
Na poslední schùzce u mìl Pavel podán rozklad proti trestnímu pøíkazu a domluven dalí
postup s probaèní úøednicí, po druhé schùzce u psychiatra mìl upravenu výi lékù proti úzkostem, take se cítil jetì o kus lépe. Také ji mìl domluveno datum nástupu do komunity
a s matkou se dohodl, e jej na detoxifikaèní pobyt i komunitu zaveze. Probrali jsme tedy
spolu ve, co jetì potøeboval, a Pavel si sám telefonicky potvrdil nástup na detoxifikaèní
pobyt, který mu ji døíve dohodla matka. Pavel pak do komunity skuteènì nastoupil a díky
spolupráci s jeho matkou, psychiatrem a také Probaèní a mediaèní slubou nastoupil
v mnohem lepím stavu a situaci, ne kdyby tyto sluby nevyuil.

4/4/2 Case management iniciovaný institucí
I v tomto zpùsobu práce vycházíme ze situace a potøeb klienta, nicménì podnìtem je zde instituce, která na urèitou situaci klienta upozoròuje. Nejèastìji takto pracujeme ve dvou speciálních programech pro dìti a mladistvé, které realizujeme v rámci poradenských slueb
kontaktního centra. Oba se skládají z deseti individuálních sezení s klientem, pøípadnì i èleny
jeho rodiny. První z nich, probaèní program, je urèen mladistvým ve vìku od 15 do 18 let, kteøí se dostali do konfliktu se zákonem. Tento program je jim ukládán soudem èi státním zá-
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stupcem, a to na návrh Probaèní a mediaèní sluby. Druhým je motivaèní program pro dìti
a mláde od 13 do 17 let, které se v souvislosti s uíváním drog dostaly do péèe kurátorù pro
dìti a mláde Magistrátu mìsta Frýdek-Místek.
U tìchto dvou programù je obecným cílem minimalizace monosti opakování problémù klientù se zákonem a spoleèností, øeení jejich individuálních problémù èi posílení a rozvoj jejich pozitivních stránek a zdrojù. Úvodní setkání s klientem se v tìchto programech uskuteèní vdy za pøítomnosti pracovníka referující organizace a klientova zákonného zástupce.
Spolupracující pracovník tak mùe pøednést svá oèekávání od klientovy úèasti v programu,
pøedstavíme klientovi i jeho zákonnému zástupci své role, pravidla programu, dohodneme
jeho konkrétní podobu a nastíníme monosti, je mu program nabízí. Na dalím setkání se
pak jetì jednou sejdeme s klientem i jeho zákonným zástupcem, abychom s nimi dohodli,
zdali by pro nì bylo uiteèné, aby na jednotlivá sezení docházeli i ostatní èlenové rodiny.
V polovinì programu, tedy po pátém sezení, vdy informujeme referujícího pracovníka (kurátora, probaèního úøedníka), jestli program bez problémù probíhá dál a o pøípadných komplikacích. Po jeho ukonèení napíeme závìreènou zprávu, pøípadnì navrhneme klientovi prodlouení programu.

Kazuistika
Pøíkladem èinnosti tìchto programù mùe být práce se sedmnáctiletou klientkou Lenkou,
které byla za ublíení na zdraví, kdy napadla jinou dívku, uloena povinnost absolvovat
probaèní program.
Kdy jsme se potkali poprvé, vypadala Lenka jako tiché stydlivé dìvèe, které obèas pøepadne vztek spojený s agresivitou. Zároveò mìla dobrý a velmi silný vztah s rodièi a øeila, jak
se vypoøádat se situací, kdy její pøítel uívá pervitin, co jí vadilo, ona sama jen obèas uívala marihuanu. Pracovnice Probaèní a mediaèní sluby Lence program pøedstavila jako
monost poprat se s tím, co jí v ivotì dìlá potíe. Já jsem k tomu pøidal, aby ho vnímala
spíe jako pøíleitost ne trest.
Na dalí schùzce Lence vyjádøili podporu rodièe a ona sama ji pomalu zaèala mluvit o tom,
co by potøebovala, k èemu by program chtìla vyuít, co by ve svém ivotì chtìla zmìnit.
Následující schùzky se nesly v duchu velmi otevøeného povídání Lenky o tom, jak byla témìø celou základní kolu obìtí ikany nejprve jednoho a po pøechodu na jinou kolu i dalího spoluáka èi jak ji i mimo kolu ji nìkolikrát vrstevníci napadli.
Lenku vak trápilo pøedevím to, jaké nepøíjemné pocity zaívá mezi cizími lidmi, zejména
vrstevníky, jak se pøed nimi stydí a vyhýbá se jim. A také její nízké sebevìdomí. To byly záleitosti, které chtìla Lenka zmìnit, s nimi se chtìla poprat a kterým jsme se v následujícím
prùbìhu programu vìnovali. I díky naí spolupráci s Probaèní a mediaèní slubou, její pracovnice Lence program nejprve navrhla a pøedstavila jako pøíleitost a v jeho prùbìhu se
intenzivnì zapojovala do oceòování Lenky za vechny pokroky, které se jí podaøily, ho nejen
úspìnì dokonèila, ale pøedevím odcházela spokojená s tím, kam se jí podaøilo sebe samu
posunout.
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5/1

Evaluace projektu „Case management
se zotavujícími se uživateli návykových látek“
Igor Nosál
5/1/1 Úvod
V této kapitole se podìlím o zkuenosti, které jsem získal v roli evaluátora projektu Case management se zotavujícími se uivateli návykových látek (dále jen projekt). Struènì pøedstavím cíle evaluace a popíi, jaký pøístup k evaluaci projektu jsem zvolil. Formuluji také urèitá
vodítka pro vedení evaluace. Pøedstavím pak hlavní zjitìní a na jejich základì zodpovím
otázku, v èem spoèívá úspìch case managementu (CM), respektive té jeho podoby, kterou
realizátoøi nazývají koordinovaná spolupráce v rámci pøípadu. Na závìr nabídnu své reflexe
na podporu roziøování CM a doporuèení pro dalí rozvoj CM pøi práci se zotavujícím se uivateli návykových látek.
5/1/2 Cíle a zvolený model evaluace case managementu
V obecné rovinì mùeme evaluaci definovat jako proces posuzování a hodnocení podstaty,
hodnoty nebo ceny zkoumaného objektu a procesu. Cílem evaluace je provést urèitá rozhodnutí o pøijetí, odmítnutí nebo formulaci pøijaté strategie na urèité úrovni rozhodování v dané
oblasti lidské èinnosti. Jak upozoròuje Hendl (1999), kvalifikované provádìní evaluace má
u nás jen velmi malou tradici. Evaluace je typem výzkumu, který mùe èerpat z rùzných metodologických zázemí a tradic sociálního výzkumu. Existují tedy rùzná pojetí evaluace
a mnoství rùzných typù evaluaèních výzkumù. Základní alternativy pøedstavuje kvantitativní a kvalitativní pojetí evaluace.
Zadavatelé a øeitelé projektu od samého poèátku kladli dùraz na kvalitativní aspekty koordinované spolupráce s klienty a zajímali se o perspektivu samotných klientù. V tomto pøípadì
byl tedy od poèátku vytváøen kvalitativní zpùsob evaluace. Kvalitativní model evaluace nepøedpokládá, na rozdíl kvantitativního pojetí, existenci objektivních kvantifikovatelných kritérií, která by zhodnotila kvalitu programu èi efekt intervence. Kvalitativní evaluace nemìøí
a nehodnotí objektivní efekty intervence èi programu ve schématu pøed a po, ale zajímá se
o samotný prùbìh (jak se vìci dìjí) i o jejich výsledky, pøièem se snaí odhalit významy, které
s nimi spojují sami aktéøi èi hodnotitelé, napøíklad pøíjemci intervence èi úèastníci programu.
Kvalitativní evaluace se tedy snaí o pochopení mechanizmù prùbìhu a výsledkù nìjaké intervence nebo procesu implementace projektu. Èiní tak pøedevím odhalováním významù
a zpùsobù porozumìní, které s prùbìhem èi výsledkem zkoumaného procesu spojují jeho
úèastníci, respektive rùzné skupiny úèastníkù.
V prùbìhu svého pùsobení v projektu jsem èerpal inspirace s rùzných zdrojù existující tradice
kvalitativního výzkumu a rùzných typù kvalitativních modelù evaluace. Vycházel jsem zejména z prvkù responsivní evaluace a etnografické evaluace. Zjednoduenì øeèeno, etnografie popisuje a analyzuje praktiky a názory v dané komunitì. Etnografická evaluace obvykle
pøedpokládá existenci více realit, které jsou sociálnì konstruované; evaluace si v tomto pøípadì vímá podobností èi rozdílù, jakými aktéøi sociální svìt (hodnocený projekt èi metodu
práce) konstruují (jak ho chápou, jak o nìm mluví, jak ho zvýznamòují). Etnografické studie
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kladou dùraz na dlouhodobou zkuenost v terénu, kladou dùraz na kontext a pøi sbìru dat
preferují participativní pozorování a rozhovory, pøièem shromaïují kvalitativní data. Obsahová analýza tìchto dat vychází z reflexivity a interaktivity mezi úèastníky výzkumu. Data
sbírá výzkumník prùbìnì v procesu evaluaèního výzkumu. Jejich analýza mùe pøispìt ke
zmìnì pùvodní koncepce výzkumù, mùe do výzkumu pøinést nové koncepty a vyvolat potøebu sbìru nových dat. Kategorizace dat vzniká a v prùbìhu analýzy shromaïovaných dat
a z reflexe jejich kontextu (srov. Hendl, 1999).
Responsivní evaluace je pøístup k evaluaènímu procesu, který se orientuje na informace
a zpìtné vazby od rùzných skupin úèastníkù, kteøí jsou sami hodnotiteli èi zdroji hodnocení
zkoumaného procesu implementace projektu (metody CM). Snail jsem se vyhodnotit, jak
zkoumaný projekt (proces implementace CM) pùsobí na vechny typy úèastníkù, v tomto
pøípadì na zotavující se uivatele návykových látek (klienty sociálních slueb), jejich klíèové
sociální pracovníky (case managery) a dalí profesionály (zástupce participujících organizací). Jako evaluátor jsem pøitom zvaoval hodnoty, zájmy i sporné body tìchto osob. Taková
analýza mùe poukázat na spoleèné hodnoty a zájmy, ale také mùe odhalit protichùdné
zájmy mezi rùznými osobami èi skupinami osob (Hendl, 1999).
5/1/3 Jednotlivé kroky procesu evaluace
Z rùzných moností, jak evaluaèní výzkum dìlat, a ze zkueností, které jsem v prùbìhu úèasti
na projektu získal, vybírám nìkolik klíèových krokù v procesu evaluace CM:
Pøi pøípravì výzkumu:
 dohoda se zadavatelem na pøedbìných cílech a zpùsobu evaluace, na povaze a harmonogramu výstupù,
 otevøenost vùèi spontánnímu vývoji projektu, pøipravenost prùbìnì upøesòovat a inovovat jednotlivé prvky evaluace,
 identifikace zkoumaných osob, získání jejich souhlasu; vymezení skupin osob, jejich
zájmù, hodnot, potenciálních sporných bodù.
V prùbìhu evaluaèního výzkumu:
 pozorné sledování projektu èi programu s dùrazem na neoèekávané pøekáky a nové momenty, zejména prostøednictvím zúèastnìných pozorování na rùzných úrovních implikace
CM, ivého dialogu s pøímými úèastníky nebo klíèovými informanty,
 pøizpùsobování plánu evaluace v souladu s fungováním projektu a jeho vlivu na úèastníky,
 aplikace rùzných zpùsobù získávání informací od zúèastnìných osob za úèelem získání
validních informací o zájmech, hodnotách, sporných bodech od zúèastnìných osob; dùleitá byla volba citlivého pøístupu a vyuití rùzných technik (rozhovor, zúèastnìné pozorování, analýza dokumentù atd.); byl kladen dùraz na zjitìní dostatku informací o kontextu,
v jakém informace vznikají nebo na jaký odkazují, od samotných komunikaèních partnerù
nebo od jiných klíèových informantù, kteøí se dlouhodobì pohybují v daném prostøedí,
 zajitìní dostateèného zastoupení hlasù zástupcù vech relevantních informantù, popøípadì reflexe chybìjících hlasù.
Analýza a interpretace, vypracování zprávy s výsledkem a doporuèením:
 hledání témat poukazujících na vlastnosti (napø. úèinnost èi uiteènost) projektu,
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 hledání dat vypovídajících o zmìnách, které nastávají v souvislosti s aplikací nového modelu práce u úèastníkù (napø. u klientù),
 sledování zmìn u rùzných skupin úèastníkù (napø. mezi klienty, èleny rodiny, sociálními
pracovníky) a v rùzných oblastech (napø. práce, bydlení, zdraví, dùvìra),
 popis identifikovaných zájmù, hodnot a sporných bodù ve smyslu podobností a rozdílù napøíè souborem zkoumaných úèastníkù,
 identifikace silných a slabých stránek posuzovaného projektu,
 doporuèení dalích moností rozvoje projektu/metody (jak posílit silné stránky, jak potlaèit slabé stránky).
5/1/4 Výsledky evaluace
Dále nabízím výbìr základních zjitìní, které evaluace pøinesla a které mohou poukazovat na
to, v èem tkví úspìnost CM z pohledu jak klientù, tak i pracovníkù spolupracujících organizací.
Sdílené hodnoty a zájmy
V prùbìhu evaluace jsem postupnì objevoval spoleèný prostor sdílených hodnot a zájmù,
který spojuje klienty zapojené v CM i pracovníky pomáhajících profesí. Z rozhovorù s klienty
a s case managery, z diskuzí v pracovní skupinì projektu i z diskuzí se zadavatelem a realizátorem projektu vyplynulo nìkolik významných témat. Pokusím se je struènì pøedstavit.
Podpùrné vztahy a osobní podpora jako produkt koordinované spolupráce
Klienti prioritnì oceòují v souvislosti se svou celkovì lepí situací v ivotì psychickou podporu nebo psychickou pomoc, které se jim dostalo díky vztahu s klíèovým pracovníkem a koordinované spolupráci s pracovníky Sdruení Podané ruce/Pasáe. Spíe ne vìci jsou to
vztahy, které klienti pøednostnì oceòují v souvislosti s pozitivní zmìnou ve svém ivotì.
Neznamená to samozøejmì, e by objektivní zmìny, jako napøíklad získání práce, nehrálo
ádnou roli ve zmìnách kvality ivota klientù. Lze ale vidìt, e primárnì a explicitnì jsou
v této souvislosti samotnými klienty oceòovány pøedevím vztahy a psychická podpora
získaná bìhem spolupráce s pracovníky SPR/Pasáe.
Teï je to, i kdy jsem bez práce, je to lepí v tom, e jsem se uklidnil, e mùu dál pokraèovat
ve spolupráci a hledání práce na Pasái (z rozhovoru klíèového pracovníka s klientem).
Klient nemusí být vdy úspìný, stane se, e se nìkde ztratí, ale zùstane mu zkuenost, e nìkdy byl centrem pozornosti nebo e nìco takovýho existuje a je daleko vìtí pravdìpodobnost,
e tuhle pomoc vyuije, e se o to bude zajímat, a to si myslím je taky dùleitý efekt (rozhovor
s pracovníkem realizaèního týmu).
Zdá se, e vztah dùvìry vybudovaný k pøípadovému pracovníkovi (case managerovi) je klíèovým stavebním kamenem fungování celého modelu CM. Tento vztah je poèátkem celého
procesu navazující spolupráce a postupné sociální rehabilitace a integrace klienta do normálního ivota a dalích sociálních vztahù (napø. v práci, v rodinì èi v místní komunitì).
Byl jsi jediný terapeut, kterému jsem øekla vechno (pøesnì to, co cítím). Díky tomu pro mì má
situace zaèala být pochopitelnìjí. To, e jsem to nedrela v sobì. I teï se to dál mìní (z rozhovoru klíèového pracovníka s klientem).
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Podpùrný vztah case managera je dùleitý zejména v typických situacích klientù z cílové
skupiny, kdy klienti pøicházejí z ústavního prostøedí (léèebna, vìzení) do bìného ivota,
v nìm se obtínì orientují, musí èasto vstupovat do kontaktu s více institucemi èi organizacemi a mnohdy se pøitom setkávají s pøekákami, které bez podpory prùvodce v síti spolupracujících organizací obtínì zvládají. Nabídka orientace a podpory stojí na zaèátku cesty ke
zvýení kvality ivota klienta i zahájení celé koordinované spolupráce.
... víte co, já vidím, e máte spoustu obav z toho, jak to bude, a vyjdete z toho vìzení a já vás
na to mohu nìjak pøipravit, kdy byste chtìli (z rozhovoru s pøípadovým pracovníkem).
Pøedtím jsem nevìdìla, co se mnou bude, a ty jsi mnì nabídl urèitý alternativy (z rozhovoru
klíèového pracovníka s klientem).
Sociální kapitál a sociální dùvìra
Klienti objevili velkou hodnotu ve spolupracující síti slueb; také pracovníci sociálních slueb
spoleènì sdílejí velkou hodnotu pøipisovanou týmové práci a spolupráci v utváøení sítì organizací. Týmová a síová spolupráce buduje sociální kapitál, posiluje sociální dùvìru u vech
zúèastnìných osob, u klientù stejnì jako profesionálù.
Scházíme se s Dromem a OSPODem a jinejma organizacema. U nevidím ty sluby jako klient
a vidím smysl jejich práce. Je to zajímavý a plodný  (z rozhovoru s klientem).
A to se mi nejvíce otevøelo, tu se naváou hlubí vztahy s tìmi pracovníky, velmi kvalitní kolegiální vztah, øeknìme s probaèní slubou (rozhovor s pracovníkem realizaèního týmu).
Uèení se, zvyování kompetencí
Jak klienti, tak sociální pracovníci objevili v projektu CM hodnotu uèení se a sebe-rozvoje.
Realizace projektu CM výraznì stimuluje rozvoj kompetencí u klientù stejnì jako profesionálù v pomáhajících profesích.
Urèitì jo, já myslím, e by èlovìk mìl plánovat takhle do budoucna, plánování dopøedu, já se
to vlastnì uèím plánovat, já sem si døív nic neplánoval, teïka taky, jo, pøijdou ti peníze a musí
plánovat, kam to vloit, bude ti to chybìt, nebude, prostì tisíc vìcí; protoe spousta lidí dostanou sociálku a druhej den nemají nic, a tak to bylo i u mì (z rozhovoru s klientem).
Mì to motivuje pøemýlet nad tou prací jinak, z jinýho pohledu. Vdycky ta schùzka s realizaèním týmem ve mnì nakopne nìco, co si øíkám, jó todle bysme mohli zkusit, nìco novýho, jó,
já jsem taková tvùrèí v tomhle a mnì to hroznì pøináí  (rozhovor s pracovníkem realizaèního týmu).
Nová identita
Zdá se, e v procesu CM se vytváøí nová identita úèastníkù koordinované spolupráce. Klienti
reflektovali urèitou tranzici od své pøedelé identity a potøeby vydìlení od identity ostatních
uivatelù tradièních sociálních slueb. Zajímavé je zjitìní, e nìco podobného reflektovali
také sociální pracovníci, kteøí pøestali pracovat starými metodami sociální práce a pøijali
identitu case managera.
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Poradenská èinnost je v jednom domì s K-centrem. Je pro mì nepøíjemný potkávat tady ty
smaky. Chápu to, ale stejnì je mi to nepøíjemný (z rozhovoru s klientem).
Døív jsem mìl jen feácký známosti. Dnes jsem to úplnì otoèil. Snaím se bavit s normálníma
lidma (z rozhovoru s klientem).
 no já nevím, ti lidi tøeba v tom Skleníku (pozn. volnoèasové aktivity pro klienty Kontaktního
centra), tak kdy vidí, e se o nìco snaím, tak se straní, u ti moná závidí nebo nevím 
(z rozhovoru s klientem).
Flexibilita spolupráce
Hranice èasu a prostoru pøestávají být v rámci CM pøekákou, otevírá se více moností spolupráce. Opìt je pozoruhodné, e to je spoleèná hodnota sdílená klienty i profesionály sociálních slueb. Jak klienti, tak profesionálové oceòují mizející zdi, napøíklad v podobì èasových a prostorových hranic, které byly døíve v jiných organizacích a zpùsobech práce s klienty
pevnì dané a nepøekroèitelné. Napøíklad klienti oceòují monost setkat se i mimo kanceláø.
Je to lepí v tom, e pak je vztah s klientem lepí. A pro pracovníka je dobrý, e vidí, jak to klient má, poøádek, vztahy apod. Funguje to hlavnì podvìdomì. e to není jen v kanclu nebo
v ordinaci (z rozhovoru s klientem).
Slabé stránky a sporné body
Èerná skøíòka rodiny
Práce s rodinou klientù není v rámci CM s uivateli návykových látek pøíli rozvinutá, i kdy
v ní lze vidìt velký potenciál pøirozené podpory klienta. Existuje obava èásti klientù, zda by
rodina vùbec chtìla spolupracovat.
Ale setkání neprobìhlo, to nevím, jestli by ty ségry na to mìly vùbec èas (z rozhovoru s klientem).
Citlivost osobních problémù
Spolupracující pøístup v rámci CM mùe narazit na hranici, za ní klient i profesionál mùe
pocítit ohroení osobního prostoru a soukromí. Jde o sporný bod, který se mùe objevit v koordinované spolupráci mezi klientem na jedné stranì a pomáhajícím pracovníkem na druhé.
Intenzivní vztahy budované v rámci CM hrozí pøerùst jemné hranice profesionální spolupráce. Klienta a pracovníka nechrání neosobní pravidla, hierarchické vztahy a èasové èi prostorové bariéry tradiènì byrokraticky organizovaných slueb a institucí. Na jednu stranu mùe
klient vnímat intenzivní vztahy v rámci CM jako pøíliné osobní nároky, na druhou stranu se
profesionál mùe obávat snadného poruení etických kodexù svou pøílinou osobní angaovaností v pøípadu.
Lidka byla spíe psychologická a motivaèní poradna. Nìkomu klient musí víc vìøit. Tam je dùleitej jeden èlovìk, aby nebyly sdílený moc. U praktickejch sociálních vìcí je sdílení potøebné
(z rozhovoru s klientem).
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Neoceòující/nespolupracující vztahy uvnitø organizací
Objevil se také sporný bod mezi pracovníky, kteøí se snaí rozvíjet koordinovanou spolupráci
s vedením nìkterých organizací. Rozvoj CM mùe naráet na nedostatek podpory a zájmu
nadøízených, nedostatek pøíleitostí mluvit o zpùsobu práce s klienty v rámci vlastní organizace. Je zøejmé, e úèast v projektu vyvolává zmìny u zúèastnìných pracovníkù v osobním
pøístupu k práci, ale vyvolává v nich také nová oèekávání a nové potøeby, které vyadují zmìny ve zpùsobu organizace práce a komunikace uvnitø organizace.
 u nás se o to snaíme za to kopat jakoby ze spodu, mám takový dojem, e to u nás nezatiuje nikdo, nìjaký vedoucí nebo øeditel, kdo by øekl, tak tohle je pro nás dùleitý, pojïme se
domluvit, jak to budeme dìlat (rozhovor s pracovníkem realizaèního týmu).
V èem tkví úspìnost CM pøi práci s uivateli návykových látek?
Realizace projektu pøinesla dùkaz, e case management pøináí zlepení kvality ivota klientù a významnì pøispívá k jejich sociální integraci. Svìdèí o tom nejen statistická èísla
o úspìnì zamìstnaných èi ubytovaných klientech. Podstatné je, e klienti v rozhovorech sami subjektivnì reflektovali zlepení kvality ivota ve vech sledovaných aspektech. Navíc, co
jsem jako evaluátor oèekával ménì, také zúèastnìní pracovníci sociálních slueb reflektovali
vìtí uspokojení ve svém pracovním ivotì a zlepení kvality práce.
Lepí kvalita ivota vak není jen záleitost naplnìní pøedem daných statických cílù (získání
práce, bydlení, zlepení finanèní situace èi zdravotního stavu), spatøuji ji také v urèité ivotní
dynamice, zmìnì ve vztahu k ivotu. V rozhovorech o souvislostech CM jsem s klienty i profesionály èasto narazil na (znovu)objevenou nadìji, uvìdomovaný rùst, pohyb èi rozvoj (vìci
se hnuly), nìco, co bych nazval otevøená budoucnost. Spatøuji zde nejdùleitìjí moment
úspìnosti CM. Spoèívá zøejmì pøedevím v uèení se spolupráci, která se v rámci CM odehrává, v sociálním kapitálu a dùvìøe, které taková spolupráce s pøípadovým pracovníkem a se sítí
dalích slueb a organizací generuje.
U klientù i pracovníkù se myslím právì díky novì získané sociální dùvìøe a novému sociálnímu
kapitálu objevily v prùbìhu realizace projektu také nové potøeby a kompetence. Klienti i pracovníci zaznamenávají díky CM rùst, pozitivní vývoj ve svém osobním èi pracovním ivotì.
5/1/5 Doporuèení pro zvyování úèinnosti case managementu
Hlavní zdroje úèinnosti CM spatøuji v tìch vlastnostech èi prvcích, které posilují spolupracující vztahy a dùvìru klienta v monost zmìny. Proto doporuèují vìnovat hlavní pozornost
tìmto aspektùm koordinované spolupráce v rámci pøípadu:
 vytváøení spolupracujícího vztahu; klient není jen podøízeným a pasivním pøíjemcem, pomáhající profesionál (case manager) otevírá klientovi monost partnerské spolupráce
s dalími subjekty (formální i neformální) podpory,
 akumulace sociálního kapitálu obsaeného v zapojení klienta i profesionála v síti spolupracujících organizací a zdrojù neformální podpory,
 nalézání a posilování sociální dùvìry a (sebe)dùvìry ve spolupracujících vztazích,
 otevøená budoucnost: monosti vdy existují.
Dùleitá témata pro dalí rozvoj CM lze nalézt také mezi spornými èi kritickými body, které
z evaluace vyplynuly. Zde leí nìkteré výzvy:
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Budování dlouhodobého vztahu s klientem
Budování podpùrného vztahu mezi klientem a pøípadovým pracovníkem je dùleitým prvkem
zlepení kvality ivota klienta. Je dùleité zamìøit se na to, jak dlouhodobost a trvalost vztahu budovat a posilovat, zejména kdy:
 klient selhává a ztrácí se  mizí z formální sítì, slueb jedné nebo více organizací pøestává vyuívat: napø. jak vztah dále udrovat prostøednictvím neformální sítì klienta,
 kdy pøechází do jiných slueb mimo dosavadní sí, mìní bydlitì atd.: jak pøedat klienta
do péèe jiného pracovníka, do jiné sítì v jiném regionu,
 kdy dokonèil/splnil cíle urèité sluby/intervence: jak dále zùstat v kontaktu, jak jej plynule minimalizovat a pøirozenì ukonèit.
Vztahy v rodinì a práce s rodinou
Spolupráce s rodinou je v rámci CM s uivateli návykových látek dosud málo rozvinutou
oblastí. Zdá se, e téma spolupráce s rodinou je pro nìkteré klienty dùleitým tématem a neøeeným problémem. Taková spolupráce s rodinou má v sobì velký potenciál pøirozeného zdroje spolupracující podpory klienta, ale má v sobì mnohá úskalí a nezodpovìzené otázky - jak
získat blízké a pøíbuzné ke spolupráci? A jak zajistit pohodlí a bezpeèí pro vechny zúèastnìné?
Dùvìra v instituce a spolupráci s organizacemi
Dùvìra a spolupráce s pøípadovým pracovníkem v Pasái mùe otevírat èi posilovat dùvìru
ve spolupráci i jinde. Dùvìra klienta ve spolupráci se v rámci CM íøí napøíè rùznými organizacemi a institucemi, vichni se snaí pomoci. Jde zøejmì nejen o to, e praxe CM posiluje
dùvìru ve spolupráci a smysl sluby nejen ze strany klientù, ale také ze strany samotných
pracovníkù organizací. Jaké bariéry spolupráce a dùvìry mezi organizacemi dosud existují?
Jak je odstranit? Jak je to z perspektivy klienta?
Citlivost
Je potøeba být v rámci koordinované spolupráce (napøíklad na pøípadovém setkání) velmi
opatrný, pokud se jednání dotýká citlivých osobních záleitostí klientù. Otevírá se otázka, jak
zacházet s citlivými a osobními problémy na spoleèných pøípadových setkáních, zda a kdy je
vhodné o nich mluvit ve vìtí skupinì, jak vytvoøit pro klienta pocit bezpeèí.
Sdílení a pøedávání informací
Je potøeba peèlivì testovat v oèích klienta dùvìryhodnost organizací, se kterými se sdílí informace a testovat hranici pøíliného sdílení, za ní hrozí necitlivý zásah do soukromí
a ztráta dùvìry.
Nová oèekávání a nové potøeby uvnitø organizace
Je zøejmé, e úèast v projektu zpùsobila pozitivní zmìny v osobním pøístupu úèastníkù
k sociální práci  zvýená reflexivita, zvídavost, ochota zkouet a zavádìt nové metody a formáty práce. Zmìny v osobním pøístupu k profesním postupùm ale vyvolaly nová oèekávání
a nové potøeby uvnitø organizací. Objevuje se potøeba zmìny ve zpùsobu spolupráce uvnitø
organizace a potøeba podpory nového pøístupu k sociální práci ze strany vedení organizace.
Osvojování a aplikace nového zpùsobu/metody sociální práce (jako je napø. CM) má své nároky nejen na drobné organizaèní zmìny, ale promìòují samotnou organizaèní kulturu. Jak
organizaci pøetvoøit ve spolupracující èi oceòující organizaci (Anderson et al., 2008).
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5/1/6 Závìrem
Poslední návrh pro dalí praxi se týká zpùsobu hodnocení úèinnosti CM. Domnívám se v souladu s Kocmanem (2011), e sociální výzkum, který chce získat na relevanci, by se mìl zaèít
uèit hodnocení z klinické praxe, a ne naopak. Koncept mìøení kvality ivota je pro tento
úèel znaènì problematický. Navrhuji tedy kvality (ivota i péèe) nemìøit, ale spíe je sledovat
v akci, jak se ustavují skrze èiny a porozumìní jednotlivých aktérù. Nástroj na vyhodnocování
kvality ivota a souèasnì i na vyhodnocování kvality péèe u toti sociální sluby dávno mají
napøíklad v individuálním plánování. Jinými slovy, evaluace ve smyslu zvýené pozornosti
k vlastní praxi a jejím dùsledkùm by se mohla a mìla stát vnitøním a bìným nástrojem reflexe vlastní práce (Kocman, 2011). Pøi hodnocení èi evaluacích case managentu jako koordinované spolupráce v rámci pøípadu by tedy nejvìtí pozornost mìla být vìnována konkrétním dopadùm rùzných postupù péèe na ivoty zotavujících se uivatelù návykových látek
a na hledání dalích moností a alternativ vyuívání potenciálù spolupracujících vztahù.

5/2

Jak vnímají spolupráci v case
managementu jeho klienti a klientky?
Markéta Szotáková
Tato kapitola shrnuje pohled na spolupráci v rámci case managementu oèima jeho klientù6
a snaí se ukázat, jak klienti vnímají spolupráci mezi nimi a pracovníky, kteøí s nimi spolupracovali na vyøeení jejich problémù. Pracovníci byli zapojení v projektu Case management se
zotavujícími uivateli návykových látek, jeho základ tvoøila sí slueb kolem Poradenského
centra Pasá. Kapitola vychází z hloubkových rozhovorù se sedmi pracovníky a jejich sedmi
klienty, které byly realizovány v rámci diplomové práce: Vyuití case managementu pøi
naplnìní objednávky klienta (Szotáková, 2012) na katedøe Sociální politiky a sociální práce
FSS MU7. Zde se kapitola snaí propojit pohled pracovníkù a jejich klientù na vzájemnou spolupráci.
5/2/1 Kontext pøíchodu klienta do sluby
Nejprve je potøeba zmínit, co nejèastìji vede klienty k tomu, e se rozhodnou vyhledat pomáhajícího pracovníka a pøání nebo potøebu zmìny vyslovit. Jedná se o kontext nebo impulz,
který klienty pøivede do kontaktu s pomáhajícím pracovníkem. Nejèastìjí motiv, se kterým
se pracovníci setkávali, bylo urèité vyèerpání ze ivota spojeného s uíváním drog, kdy klienti
zaènou nahlíet na svùj zpùsob ivota jinak. To mùe být doloeno napøíklad tìmito výroky:
U na to nemám aludek, Jsem z toho unavený, Podívejte se na mì, já u to nechci. Ve
výrocích klientù se dalo nalézt patrné jisté znechucení, vyèerpání a únava z braní drog:
Já jsem bral vlastnì deset let nitroilnì, s tìma lidma jsem byl víc ne dost a prostì to èlovìka
omrzí.
6
7

Oznaèení slovem klient v tomto textu neznamená pouze muže klienty, ale i ženy klientky. Používám maskulinum klient pro vìtší pøehlednost a jednoduchost textu. To samé platí u slova pracovník.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
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Znechucení spí, u mì to pøestalo bavit. Ten kolotoè. Ráno vstane a teï jakoe rychle,
jo. Musí na to nashánìt peníze, jo. Mnì u to úplnì lezlo krkem. To rùzný handrkování o peníze a øeení do nekoneèna vìcí, který mì rozèilovaly, kadej den jak pøes kopírák Já to tìko
popíu, ale fakt úplnì znechucenej sem byl.
Nìkdy klienti povaují za impulz ke spolupráci s pomáhajícím pracovníkem a dopad na
dno:  etapa, a na dno jsem si stoupl, no stoupl, já jsem tam spadl pøímo, take pro mì to
vìzení aj byla taková jako fakt záchrana. Tento náhled a únavu z ivota spojeného s uíváním drog, který se mùe dostavit a po návratu z pobytu ve vìzení, èasto registrují i pracovníci:
Klienti se vrací po tøech letech z vìzení a teï na ulici potkávají ty trosky, ty svoje známý. A vidí, e se vlastnì vùbec nic nezmìnilo. A mají troku odstup, chvíli. e vypadají fakt stranì, jako pøízraky. Chci takhle vypadat? Je to ono? Pøípadnì u se na to necítí, u nejsou v tý kondici.
U to nechtìjí opakovat, protoe ví, e Pochopili, e je to ten zaèarovaný kruh.
Vliv na pøíchod klienta do sluby mùe mít to, e klienti, kteøí pøedtím nikam nedocházeli,
nemìli èas se zastavit a nepøemýleli o své ivotní situaci. Proto a první odtrení od ivota
spjatého s uíváním drog je pro nì obdobím, kdy si zaènou potøebu zmìny uvìdomovat souèasnì s abstinencí, jak se tìlo zaèíná regenerovat. Jedná se o popud, kdy jsou odtreni od
svého dosavadního ivota a od jeho kontextu. Vliv má také to, e abstinují a zaènou na sobì
vnímat zmìny k lepímu (jsou vyspaní, najedení a odpoèatí). V tomto období se u nich mùe
zaèít objevovat pøání, e by nìjakou zmìnu chtìli udìlat. Ve stejném duchu se vyjadøovali
i klienti:
Byl jsem mìsíc v nemocnici a tam jsem se mohl z toho prospat a poøádnì se najest, jo. Vylezl
jsem jak tak v kondici a vìdìl jsem, e u s tím nechcu zaèínat.
 venku sem tomu moc nedával, no prostì sem na to prdìl, take a kdy sem na tom byl
dost psychicky patnì, tak jsem poádal (o konzultaci se sociální pracovnicí, pozn.).
Nìkdy mùe být za dùvodem ke zmìnì nebo k zbavení se drogové závislosti zdravotní dopad
na organizmus, kdy si klient uvìdomí, e mu drogy nìjakým zpùsobem ukodily. Mùe se jednat o záchvaty, toxické psychózy, loutenky nebo tuberkulózu, a najednou jim dojde, e se
k tomu dostali právì svým zpùsobem ivota. Podobnì se vyjádøil i jeden z klientù.
A jsem zjistil, e jsem pozitivní na céèko, take sem nad tím tak zaèal jako òák pøemýlet.
Problémy klientù mohou být nakumulované, mùe se také stát, e se stydí se vím svìøit,
stejnì jako ádat o pomoc. Pro dalí klienty je pak impulz ke spolupráci fakt, e se nechtìjí
dostat znovu do vìzení nebo k soudu. Pro pracovníky by vak mìlo být vdy dùleité, aby
u klientù pøevaovala pozitivní motivace, nikoli negativní. Tedy nejenom nedostat se do vìzení, ale dohledat, co je za tím, a navést klienta k tomu, aby se umìl vyjádøit, co mu zmìna
dá a proè ji chce dosáhnout. Nyní je jasnìjí, co vedlo tyto klienty k vyhledání pracovníka èi
vstupu do slueb.
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5/2/2 S èím klienti nejèastìji pøicházejí
Kdy pøijdou klienti za pracovníky, mùe se nìkdy jednat pouze o jedno konkrétní pøání (napøíklad zjitìní nìjaké informace, ádost o kontakt v podobì telefonního èísla apod.) a spolupráce se dále nerozvine. Jindy klient nemusí pøijít za pracovníkem s konkrétním pøáním nebo
konkrétní vìcí. Na zaèátku mùe být jenom to, e hledá nìjakou oporu ve svém rozhodnutí,
hledá kontakt nebo informaci.
Klienti mohou vyslovit i obecné nebo nekonkrétní pøání: Já bych chtìl prostì ít normálnì.
Pøi vstupu do sluby klienti èasto vyjadøují stejnou vìtu: Já chci normální ivot, vdy já chci
ít úplnì normálnì. Pracovníci se vìtinou snaí toto pøání klienta rozklíèovat a zjistit, co
vlastnì pro klienta znamená ten normální ivot. Kde se zaèínají vynoøovat konkrétní ukazatele normálního ivota, za které povaují získání práce, bydlení a pøestat brát drogy. Podle
pracovníkù klienti také èasto za normální ivot povaují dosaení urèité stability. Tato pøání
mohou být podle pracovníkù ovlivnìna i vìkem klientù:  nejèastìji jsou kolem tøiceti let
vìku, to je úplnì normální vìk, kdy se vìtina lidí usazuje a chtìli by u zmìnu, mít nìjaký
zázemí , u nechtìjí být na dnì spoleènosti. K vìku, jako podkladu pro nutnost zmìny, se
vyjadøovali i klienti: S tim jako kolik mi aj je, e bych mìl nìco se sebou dìlat. (pozn. 32 let)
Z pøání normálního ivota a stability se pak vynoøují konkrétní oblasti, kdy klienti vyslovují
nejèastìji tuto typologii pøání: pøestat brát drogy, najít si práci, sehnat adekvátní bydlení
a vyøeit finanèní problémy nejèastìji spjaté s dluhovým poradenstvím. Tato typologie se objevovala ve výpovìdích klientù takto:
Zapomenout tady na tu minulost a soustøedit se na to bydlení a na tu prácu, a to jsou dvì
hlavní vìci, o kterých pøemýlím vlastnì od tý doby, co jsem pøestal, tak jediný dvì vìci, co mì
trápí. Sehnat poøádnou prácu, protoe od toho se odvíjí to bydlení. No a pak dávat dohromady
ty dluhy postupnì. To se mì teda vùbec nechce, ale stejnì se tomu nevyhnu.
Postupnì bìhem spoleèné práce se spolupráce a pøání mùe mìnit podle vnìjích okolností
a aktuálních proitkù klienta. Nìkterá pøání mohou v kontextu okolností ztrácet pro klienty
na významnosti. Proto je dùleité, aby na to byli pracovníci pøipravení a umonili klientovi se
zorientovat, uvìdomit si své priority a zmìnit nebo jinak pojmenovat to, co je pro nìj dùleité a na èem chce pracovat. Kdy se mìní jeho potøeby, je dobré netrvat rigidnì na pùvodní
dohodì, kdy se zdá, e u pro klienta není úplnì aktuální a není to pro nìho priorita. Je nezbytné, aby pracovník byl v takových pøípadech schopný reagovat rychle a byl otevøený monosti zmìny v tom, za èím chce klient jít.
V prùbìhu spolupráce se také vìtinou obsah spolupráce prohlubuje od konkrétní typologie
nejèastìjích pøání na vztahové otázky nebo dosaení dùleitých hodnot. Objevuje se touha
po zmìnì ivotního stylu, dosaení cílù, kterých chtìjí v ivotì dosáhnout, jako je vlastní
fungující rodina, partnerka a pøání mít v poøádku vztahy s blízkými. To dokládá i tento výrok
klienta: Fakt hodnì nechci, jako brát, to dìlám vánì kvùli sobì, e bych fakt chtìl mít jednou rodinu a nìjaký zázemí, no. Jako mám svùj cíl nìjakej, òáký sny.
Je obvyklé, e se v prùbìhu spolupráce vynoøují dalí oblasti, které jsou pro klienty dùleité,
jejich objednávka se postupnì rozbaluje a pracovníci by na to mìli být pøipraveni. Na tuto
skuteènost mùe mít vliv i abstinence od drog, e si uvìdomí vechny vìci, které v ivotì nì-
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kdy mìli, e by chtìli tøeba znovu navázat vztah s rodinou, s rodièi, sourozencem apod. Z pohledu klientù byla abstinence èasto impulzem k tomuto rozhodování:  a kdy jsem zaèal
být èistej a oèisovat se, e jsem vùbec zaèal pøemýlet.
Jindy je pro prohloubení a rozbalení dalích pøání dùvodem pøedání nabídky a informací, co
vechno klienti mùou vyuít v dané slubì. Podle pracovníkù je to nejèastìji:  obecnìjí
rozhovor, kde zjiujeme celou situaci toho èlovìka a zároveò øíkáme nabídku nai. To kdy
ten klient slyí nebo kdy my dáváme otázky, tak z toho vyplývají dalí moný cíle, pøání.
Osvìdèilo se na prvním sezení srozumitelnì pøedat nabídku slueb, modelovì sdìlit, co sluba mùe øeit a co vechno spadá do její pùsobnosti, protoe se na to klienti velmi èasto
chytnou. Dùvodem pro podrobné sdìlování nabídky je seznámení klienta s tím, co vechno
mùe od dané sluby chtít, s èím mu mùe pomoci a èemu se mohou spoleènì vìnovat. Klient èasto pøijde na základì doporuèení kamaráda, který sem chodí kvùli specifický vìci a myslí
si, e jenom poskytujeme to, co vyuíval ten kámo, aby mìl takovej komplexní pøehled o tom,
co vechno mùe chtít.
Typologie pøání, jak je sledovali pracovníci a jak je vyjadøovali klienti, se v mnoha oblastech
shodovaly. V materiálním zabezpeèení lze nalézt souvislost s pøáním stability, kterou popisuji výe. Prohloubení pøání od konkrétních vìcí dokládá fakt, e v prùbìhu rozhovorù klienti
zmiòovali dalí, dalo by se øíci hlubí nebo nemateriální objednávky. Nejèastìji zmiòovali
obnovení vztahù s rodinou.
 rodina, dát ty vztahy s rodinou jako to  z toho svého ivota mam ty rodinný vztahy troku takový já jsem si la tvrdì za tìma drogama od estnácti let.
Nìkdy se dalí pøání objevují a rozkrývají a po navázání vztahu a prohloubení dùvìry v pracovníka. Zpoèátku mohou mít klienti pøedstavu o spolupráci spíe neurèitou a øádovì bìhem
mìsícù se dùvìra pøi spolupráci buduje. Klienti se na zaèátku spolupráce mohou nejprve dret pøímé roviny a nejít do nièeho hlubokého, pouze se dotýkat jenom tìch nejnutnìjích vìcí a a poté, co s postupem èasu získají nìjakou dùvìru, e je moné za pracovníkem pøijít
i s nìèím osobním. Pro pracovníky je proto podstatné si uvìdomit, e se nejedná o nic obvyklého a nemìli by proces budování dùvìry pøi spolupráci uspìchat ani podcenit. Zároveò je
také dùleité, aby byli tomuto rozbalování toho, co klienti chtìjí a s èím pøicházejí, pracovníci otevøení a umìli adekvátnì reagovat i pøi zmìnì cílù spolupráce ze dne na den.
Dále v tomto textu uvedu ètyøi oblasti spolupráce, které byly pro pracovníky a jejich klienty
nejdùleitìjí, nejpøínosnìjí a nejpalèivìjí.
5/2/3 Zapojení rodiny do spolupráce
Tato podkapitola reflektuje, jak vnímali zapojení vlastní rodiny do spolupráce klienti, kteøí si
pøáli obnovit vztah s rodinou èi pro které byla tato monost zajímavá a ádoucí. Pokud si klient zapojení rodiny èi znovuobnovení vztahù s rodinnými pøísluníky nepøeje, nebo se domnívá, e u jsou vztahy s nimi natolik zpøetrhané, e u by to nelo, pracovník by jej nemìl
do nièeho tlaèit a tuto skuteènost plnì akceptovat. Mìl by vak toto téma s klientem otevøít,
a pokud se zdá, e je klient zapojení rodiny naklonìn, mìl by mít kompetence toto setkání
navrhnout a zrealizovat. Vazby s rodinou mohou být zpøetrhány mimo jiné napøíklad tím, e
v rodinì bylo v minulosti domácí násilí, a pak není zapojení rodiny ádoucí.
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Já jsem mìla obrovskou podporu v té rodinì. Tak jsem mìla jenom pùlku práce, co mají ostatní. Já se mìla kam vracet.
Pokud mají klienti podporu v rodinì, je to pro nì velkým pøínosem. Pozitivního pøínosu rodiny
se dá vyuít i v jejím zapojení do spolupráce na pøípadu, èím reaguje jak na klienta, který
chce obnovit vztahy, tak je cenìno i pracovníky. Spolupráce pomáhající organizace s klientem je tak doplnìna o dalí element: rodinu jako podpùrný systém. Pracovníci èasto mají se
zapojením rodiny dobré zkuenosti a chápou jej jako posilující element ve spolupráci na dosaení cíle klienta. Pokud je rodinný pøísluník zasvìcen do procesu zmìny klienta, nejen, e
se mùe vytìit ze spoleèných setkání, ale je dalí èlovìk, který se dozví, jak zmìna jeho blízkého mùe probíhat a nastat. Pozitivní vliv na zmìnu klienta má, e se zapojí celý rodinný
systém.
 zlepily vztahy s rodièema. Teïka vidím, e jsou astní po dlouhé dobì, kdy mì vidí.
Pøínosy nalézají pracovníci pøedevím ve vytvoøení bezpeèného prostøedí, ve kterém se mohou otevøít témata, která by nela otevøít v pøirozeném prostøedí, ve kterém bìnì interakce
probíhají. Napøíklad v domácím prostøedí to mùe být dáno mocenskými rolemi rodièù.
 tomu pracovníkovi se povede nastolit vyrovnaná pozice, role. Prostì tam není ta hierarchická rovina, kdy dítì tøeba bydlí u rodièù a musí plnit nìjaký úkoly. Anebo právì v tý
komunikaci, e doma nejsou schopni se o nìèem bavit a tady to konzultant usmìròuje a dává
prostor obìma. Ten dialog je takovej víc vyrovnanej, takovej partnerskej. Je to fakt jiný, kdy
se o tom baví v nìjakým svým prostøedí, ne kdy jsou v øízeným prostoru.
Jsem se pøedtím s otcem vùbec nebavila a teïka se aspoò snaí. Jako e je takový milejí. e
prostì ví, e u bydlím v bytì a chodím do práce, tak je klidnìjí.
Spolupráce tohoto typu pøináí benefity nejen klientùm a pracovníkùm. Rodina se nauèí, jak
s klientem jednat. Na co si má dávat pozor, v èem mùe klienta shazovat nebo co by mohlo
spoutìt rizikové chování. Díky tomu se uleví obìma stranám, rodièe ztrácejí obavy a nejistotu a klienti se cítí ménì pod tlakem. V této oblasti se vyjadøovali pracovníci takto:
Ta maminka jí poøád dávala nìjaké rady, poøád se stranì bála, aby se to nevrátilo. A tak jsme
domluvili v rámci spoleèného setkání s terapeutkou, e bude na tom jednom setkání s terapeutkou pøítomna i maminka, aby lépe pochopila, o co teda jde. Tím pádem se jí vlastnì i troku ulevilo, e nemusí být poøád v napìtí. Poznala, jak probíhá ta spolupráce. Aby jí nevyèítala
kadou blbost, protoe to té dívce vlastnì nijak nepomáhá. Aby jí poøád nepøipomínala, jak
moc jí pomohla, kdy byla ve vìzení. A tady mohlo zaznít, díky jsem za to vdìèná, ale prosím tì
neøíkej mi to kadý den. Jsem teï tady a tak dále.
Spoleèné setkání mùe být také impulzem k pøehodnocení vlastních pøístupù a uvìdomìní si
vzorcù chování, èím mùe dojít ke zmìnì vztahu mezi nimi.
 Moderuje tu diskuzi a oni si øeknou to, co si normálnì neøeknou, nebo neslyí tu druhou
stranu, a nechá je promluvit a mùe jim nìco docvaknout a zlepit se ten jejich vztah.
Vidím, jak to funguje, mùu mu øíct na to svùj názor.
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Nejdùleitìjí téma, které vyplynulo z rozhovorù a není popsáno v literatuøe, je zlepení informovanosti rodinných pøísluníkù o závislosti. Lepí informovanost má vliv na zlepení komunikace se zotavujícím se uivatelem návykových látek.
Uvìdomí si nìjaké zákonitosti té závislosti, e tøeba nemusí na nì tak tlaèit.  Vysvìtlení,
co to závislost znamená, s èím se mùou potýkat, e tím jsou taky dost znaènì ovlivnìní a e
tomu mùou èasto i pøispívat nebo pomáhat tomu kolotoèi v situaci toho èlovìka blízkého.
Stejný význam reflektoval i klient, kterému se díky setkání pracovnice a matky spoleènì s její
edukací a rozíøením informovanosti, s ní zlepil vztah a zároveò vidìl pøínosy pro sebe i pro
svou matku.
 Mamka za prvé takhle pøila podìkovat, co pro mì pracovnice dìlá a kdy jsem byl zavøené,
tak byla na nìjakým rodinným sezení, protoe ona o drogovì závislejch do té doby, ne zjistila,
e beru, vùbec nevìdìla. Take se ke mnì zaèala chovat úplnì jinak, ne kdy se to dozvìdìla,
to bylo úplnì jako kdyby konec svìta a tam asi jí vysvìtlili, e prostì se dá nìco dìlat, e si od
tìch drog musím pomoct sám, musím padnout hubou na to dno a fakt si poøádnì namlátit.
Pak se ten èlovìk moná vzpamatuje e se mnou zaèala zas normálnì ta máti komunikovat.
Zapojení rodiny èi blízkých klienta do procesu spolupráce, má na naplnìní jeho zakázky pozitivní vliv posílení nebo obnovení vzájemného vztahu. Dùleitý je také potenciál informací,
které pøíbuzní obdrí o zákonitostech závislosti, co vlastnì ta závislost znamená, díky èemu
jsou pak lépe schopni vycházet s klientem. Moderování rozhovoru mùe pøispìt k uvìdomìní
si komunikaèních vzorcù a vlastního jednání, které mùe mít vliv na klientovo proívání
i touhu opìtovnì po droze sáhnout. Spoleèné setkání také umoòuje bezpeèné prostøedí
k otevøení citlivých témat, ke kterým by se v bìné komunikaci mezi sebou nejspí nedostali.
Pøínosy nejdou pouze smìrem ke klientovi, ale také k rodièùm, kteøí jsou schopni stanovit
hranice a mají monost se o situaci, která je potkala, pobavit s nìkým nezaujatým, kdo je odborníkem na tuto problematiku. Díky tomu je nebude litovat ani odsuzovat a naopak jim mùe pøedat mnoho cenných názorù a informací, na kterých dále mohou ve vztahu ke svému
blízkému stavìt.
5/2/4 Pracovník jako profesionál
Pohled na pracovníky a jejich kompetence ze strany klientù shrnuje tato podkapitola. Co na
pracovnících, kteøí s nimi koordinovanì pracovali v rámci case managementu, oceòovali, co
pro nì bylo pøi spolupráci nejvíc pøínosné, vhodné, co posilovalo jejich motivaci a v èem vnímali pracovníka jako profesionála. Pohled na pracovníka vnímám jako zásadní, protoe se
z nìj mohou inspirovat dalí pomáhající pracovníci a ovìøit, co je pro klienty pøínosné z jejich
pohledu.
Za kompetence pracovníka povauji jeho zkuenosti, schopnosti a dovednosti, které má jako
profesionál i bìný èlovìk pro výkon své profese. Popisuji zde, jaké kompetence pracovníci
povaovali za dùleité a které kompetence pracovníkù reflektovali a hodnotili jejich klienti.
Domnívám se, e pøedpoklad pro spolupráci s klientem je opravdový zájem o jeho osobu
a autentiènost zájmu o klienta.
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Dalí podstatnou schopností, kterou by mìl mít pracovník osvojenou, je koordinace klienta
v rámci spolupráce a jeho prùchod slubami. Takzvanì dret se tempa klientù, jak se vyjádøila
jedna z pracovnic. Oni maj urèitou kapacitu, je dobrý jít jejich tempem, a sám s tím pøijde. A
je pøipravenej, a bude vùbec moct. otevøenost k jeho potøebám, e mi bude vìøit, e já
nebudu tlaèit do nìèeho, co on by nechtìl a kam by nechtìl. Také bylo dùleité pøedejít tomu,
aby se klient cítil zahlcený, a nastavit optimální systém øeení.  e se to mùe doplòovat, e
jeden den budeme shánìt bydlení a zároveò práci, to mùe jít ruku v ruce, ale právì v tom rozhovoru, abysme vymysleli, aby to nebylo úplnì zahlcující, aby se to dalo zvládat. Z rozhovorù
vyplynulo, e kompetence pracovníka obnáí také koordinaci klienta ve smyslu, aby se pøíli
nezatìoval nebo nemìl pøehnaná oèekávání, jejich nenaplnìní by bylo dùvodem zklamání.
 Koordinace klienta, protoe mívají pocit, e za týden musí toho stihnout hroznì moc a jsou
pak pøetíení a vlastnì vystresovaní, zaívají pocit neúspìchu, aby si to dávkoval tu zátì,
i hledání té práce, aby nesedìl pìt hodin u poèítaèe a stejnì nic nenael, najít v tom systém
pro nìho i pro nás.
Klienti popisovali, e jim pracovníci vyjdou vstøíc s tím, co právì pøinesou. Myslím, e je souèástí koordinace umìt citlivì reagovat na klientovy potøeby a zároveò je zaèlenit do dlouhodobìjího plánu.
Cokoliv, co je potøeba, tak vechno s náma vyøídí, proberou. V tomhle je to úplnì perfektní.
S nìma se dá vdycky domluvit, oni fakt jsou sympaáci, cokoliv potøebujeme, tak hnedka
s náma øeí a úplnì pohoda.
Pracovníci pokládali za dùleité vést klienta k samostatnosti, aby byl schopen øeit své problémy aktivnì sám:
 Umìní spí vìci nedìlat, nejde vyloenì zaøídit, aby èlovìk byl aktivní, ale kdy se ten pracovník vzdá nìèeho, ustoupí troku do pozadí v pravé chvíli, tak ta aktivita mùe víc vyjít z toho klienta. Nevyaduje aktivitu pracovníka, právì naopak. Je to fakt takový umìní, aby klient nebyl v nejistotì, aby se necejtil, e mu pracovník nechce nìco poskytnout a zároveò aby
pracovník nedìlal vìci za klienta a tím ho vlastnì nezbavoval aktivity, kterou pøirozenì mìl.
V tomto pøípadì kompetence pracovníka silnì ovlivòují aktivitu klienta. Je nutné si uvìdomit, e zde jsou interakce oboustranné a navzájem na sebe pùsobí. Pokud pracovník posiluje
aktivitu klienta, klient se více angauje ve spolupráci. Aktivita klienta na druhou stranu mùe
posilovat pracovníkovo nasazení a ochotu mu nabízet více moností.
Klienti si nejvíc na pracovnících cenili lidského pøístupu a pociovali k pracovníkùm sympatie.
 Ochotu, vstøícnost a lidskej pøístup. Podtreno lidskej pøístup.
Klienti také velmi oceòovali na pracovnících jejich toleranci, ochotu vyjít vstøíc a nejèastìji
asi fakt, e se s nimi dá normálnì domluvit.
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Urèitì hodnì lidí v tom hledá nìjakou tu záchranu, koneckoncù i já sem chodím tøeba øíct nìjaký vìci, který prostì nikde jinde neøeknu. Protoe mì nikdy nezklamali, i kdy jsem nepøiel
nebo neomluvil se, tak to vzali v pohodì a jsou velice tolerantní a snaí se prostì za kadých
okolností tomu èlovìku vyjít vstøíc.
Klienti povaovali iroké zkuenosti pracovníkù za dùleité pro pøedstavení si toho, co který
klient potøebuje.
Èím víc má zkueností, tak potom to dokáe posoudit z toho irího hlediska, e to nehodnotí
jako jednotlivce, ale kdy má sto tìch pøíbìhù ivotních, tak dokáe potom líp zhodnotit, co
ten èlovìk potøebuje k tomu, aby vlastnì dospìl do toho nìjakýho poadovanýho stavu.
Klienti brali pracovníky jako profesionály. Jejich znalosti podle nich usnadòují komunikaci
hlavnì na úøadech. Oceòovali, e mají také znalost zákona, kterou mohou vyuít.
Nìco jinýho je, kdy pøinde profesionální sociální pracovník a zaène jednat, ne kdy tam dondu já, protoe já mám prostì takovou povahu, e su mírumilovnej, nikdy jsem se nedal a nedám se dál. S normálníma lidima tam jednali jak s nìjakým póvlem. Sociální pracovník
zná zákon, no a znát zákon tady v této zemi je dùleitý. Znát ty finty velijaký a klièky, ty právní záleitosti, v kterých se ty lidi tolik nevyznají.
Dvì z klientek hovoøily o nároènosti a nelukrativnosti tohoto typu povolání pracovníkù.
 Mnì se tìma zlýma obdobíma ukázalo, e su vdìènìjí, jak je èlovìk starí a vlastnì zail
i ty patný pøíbìhy, tak si toho stranì váim, e vùbec to existuje, e vùbec to lidi dìlají, e to
i studují, e se tomu vìnují. Není to tak jako komerèní a lákavý odvìtví, kde prostì vyniknete.
Ne je to fakt tìká práce, je to marast, je to hrozný jako jo.
Tak jako dìlat by to vùbec nemuseli, bych øekla takhlenc. Jakoe pomáhat feákùm nebo
tak.
Kompetence pracovníka, jako je teoretické vzdìlání, praktické zkuenosti i dovednost
a schopnost citlivì, pohotovì a adekvátnì reagovat v interakci s klientem, mají na zmìnu
situace klienta podpùrný vliv. Domnívám se, e mezi kompetencemi pracovníka a z nich vyplývajícího zpùsobu práce s klientem existuje souvislost a oboustranný pøímý vliv na aktivitu
klienta i to, jakým zpùsobem se klient bude zapojovat do spolupráce. Tím myslím, e aktivita
klienta ovlivòuje spolupráci s pracovníkem, pracovník pak vyuívá více svých kompetencí
v práci s ním a na druhou stranu, svým zájmem o klienta èi vlastními kompetencemi tuto aktivitu mùe podnítit. Tím napomáhá k dosahování cílù spolupráce. Klienti také zmiòovali
a oceòovali pøirozený kontakt s pracovníkem a lidský pøístup, který nevyluèoval fakt, e
pracovníky brali jako profesionály.
5/2/5 Problémy na úøadech
Asi nejpalèivìjí téma, které se objevovalo mezi vemi klienty, se kterými jsem mluvila, bylo
téma úøadù. Snad nejvìtí téma bylo nepøíjemné jednání úøedníkù s klienty, nesrozumitelnost jejich jazyka a poadavkù, neochota nebo neprùhlednost jednání, kdy nìkomu dávku
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úøednice pøizná, nìkomu ne, nìkdy se klientùm zdálo, e lo a o naschvály, nedopatøení,
ke kterým dolo a které zkomplikovaly klientùm ivot.
Ty úøady, to je nejhorí vìc, pro mì je to úplná jako panìlská vesnice.
 Problém kvùli úøednici, která nám to zkomplikovala docela dost. Já tøeba na tìch úøadech já su z toho úplnì jelen. Oni jetì ti úøedníci kolikrát si myslim, e to dìlají naschvál,
aby z toho byl èlovìk blbej. My jsme s pøítelkyní mìli úplnì pøes kopírák tu situaci, jakoe té
sociálky, a mnì uznali tu podporu hned a ona s tím mìla mìsíc trápení, jednou jsem byl u toho,
kdy tam klepala, e má ty papíry vyplnìný a ona jí zapráskla dveøe pøed nosem, e na òu nemá
èas.
 Blbý dost, ta baba prostì se mnou nechtìla vùbec mluvit.
 Na tìch úøadech je to katastrofální, na té sociálce, tam èlovìk pøinde, chce nìjak pomoct
a ona prostì toho èlovìka úplnì, já nevím, jestli to jde nebo to nende, ale ona to musí vìdìt.
minule mi zase øekla nìco jinýho a teïka zaèala tam zvyovat na mì hlas a takhle taková
nepøíjemná jo.
Pracovníci tuto skuteènost také reflektovali. Jejich náhled na tuto situaci je, e si uvìdomují,
jak negativnì mùe jednání úøedníkù na klienta pùsobit a jak je byrokracie pro klienta
obtíná.
Souèasnì se pìstuje ta samostatnost toho klienta, ale umím si pøedstavit, e oni vùbec nezvládnou mnohdy vyplnit, vùbec tomu nerozumí, ta enská jetì na nì øve, e jim to pomáhat
nebude dìlat, e snad nejsou úplnì blbý, take pak sem pøijde ve zmatku a neví, co má dìlat,
Vy jste stejnì z vìzení, tak vùbec nás tady obtìujete, nemáte nárok na nic, a kde myslíte, e
si najdete práci. Je z toho urèitì nìjakej smutek, úzkost, je to velkej stres, pokud je to tøeba
opakovaný, tak se z toho mùe stát krásnì relaps. To i øíkaj èasto, e to první setkání, kdy enská jim øekne: Vy jste z výkonu trestu, jako snad si nemyslíte, e tady od nás nìco dostanete,
ale pøitom má nárok na nìkterý vìci, ale prostì to øekne jen tak, a ten klient se kolikrát otoèil
a u tam ani nepøiel a el znovu brát.
Chování pracovníkù na úøadech nebo v organizacích, kde klienti ádají o pomoc, je mùe odradit a stát se tak spoutìcím momentem pro relaps. Podobnou zkuenost s jednáním na
úøadì zmiòovali klienti i s tím, e mìli chu se otoèit a odejít:
Dneska jsem tam byl a jako zvýila na mì hlas, take jako jsem toho nechal a odeel jsem jo
prostì. Kdybych to nepotøeboval, tak fakt prásknu s dveøma a øeknu jim, nechte si to.
Klienti se pracovnice na úøadech snaili omlouvat. Mohlo by to být díky tomu, aby sníili
vlastní natvání nebo frustraci z jednání, které se jim ze strany úøednic dostalo.
 Kor v tom Brnì, teïka jsem si vyøizoval tu sociálku, take jako je vidìt, e prostì ti lidi, buïto toho má moc, má toho má plný zuby nebo já nevím.
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Úøedníci v kanceláøích prostì komunikujou s tìma lidima na urèité úrovni, jo a mì to Ti lidi
prostì mají svoje peníze za to a mají se o ty lidi starat, tak jak mají. Tak jestlie to psychicky
nezvládají, tak a to nedìlají. Tak voni jsou z té práce otrlí, to jak tam chodí tolik lidí, tak kdyby nebyli otrlí, tak by se museli zbláznit.
Ne vdy se také musí spolupráce podaøit. To dokládám na pøíkladu, kdy pracovník el s klientem na úøad, kde klient chtìl jeho pøítomnost, aby mu mohl vysvìtlit, kdyby od úøednice nìco
nepochopil. Bohuel pracovnice nebyla naklonìna spolupráci a nechtìla pracovat s klientem
za pøítomnosti tøetí osoby. Z pohledu klienta bylo patrné, e nerozumí tomu, proè k této situaci dolo a cítí smìrem k úøednici antipatie.
Pracovník tam právì se mnou chtìl zùstat a ona ho vlastnì vykázala jako za dveøe, taky si
myslel, e tam mùe se mnou jako takhle být, kdy se za mì zaruèil, no klíèovej pracovník
a ona ho vykáe jako za dveøe jo.
Nejèastìji klienti zmiòovali nároènost papírování a s tím spojený zmatek a nejistoty, které to
pøináí. Klienti se také zamýleli nad tím, co by mohlo pomoci v podobných situacích na úøadech.
 Protoe to je papírù a papírù, to já jsem v ivotì takový papíry ani nevidìl jo, take kdy
takhle nìkdo, kdo se v tom trochu vyzná, by el se mnou.
Pro klienty byl nejpalèivìjím problémem kontakt s úøedníky a obtínost byrokratických procesù, spojených s administrativou a velkým mnostvím formuláøù. Funkèní sí slueb by mìla
obsahovat i úøedníky, kteøí nebudí v klientech tyto obavy a chu nespolupracovat. Jako velmi
podpùrné se jeví doprovázení klientù na úøady v rámci sociální asistence.
5/2/6 Prùhlednost spolupráce a souvisejících procesù
Spolupráce by mìla ulehèovat práci ve smyslu sdílení klienta, jeho cílùm se mohou vìnovat
rùzní pracovníci i osoby z rodiny a blízcí klienta. Nìkterým oblastem a cílùm se tak mohou
vìnovat rùzní lidé. Spolupráce také mùe klientùm ulehèit vstup do dalí sluby, ví, do èeho
jdou, co se tam s nimi bude zhruba dít a co od dané sluby mají oèekávat. A zároveò, pokud
pracovníci znají osobnì lidi v návazné síti, mají vìtí dùvìru v jejich kompetence a jsou si jistìjí, e se budou klientovi opravdu vìnovat. Pøínos je ve vìtí jistotì pracovníka, e pøedává
klienta nìkomu kompetentnímu, kdo se mu bude doopravdy vìnovat. Ze strany klientù byl
èasto patrný pøínos spolupráce v tom, e mu dokázali pomoci.
Pomáhají mnì. Je to jako jedna z mála vìcí v této zemi, která jako urèitì lidem pomáhá, jo.
Konkrétním pøínosem spolupráce, který zmiòoval klient, je, e se probaèní úøedník mùe na
ádost klienta spojit s pomáhajícím pracovníkem a uzavøít trojdohodu v jeho prospìch, která
se dokládá na soud. Pomáhající pracovníci a úøedníci mezi sebou mohou komunikovat a navzájem od sebe vyadovat dokumentaci. Klientka mìla se spoluprací velice dobré zkuenosti
tím, e podle ní bìelo vechno hladce. Pracovníci také èasto vidí potenciál v tom, e mohou
klienta zatítit. Kdy nìkam zavoláme, tak toho klienta zatítíme jako naim jménem nebo
ho nìkam doporuèíme, e urèitou váhu to má.
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Komunikovali mezi sebou a vyádávali si mezi sebou i informace, zdálo se mi, e líp prostì
reagovali na sebe, brali v potaz to, co vysledoval ten druhej úøad, navazovali na sebe. Teï jsem
mìla soud o pøidìlení dítìte do péèe, take vlastnì tim, e byli provázaný, tak to bylo daleko
Lepí pøenos informací, bylo to efektivnìjí. Vlastnì byli znalejí té tematiky, opírali se jeden
o druhýho. Protoe jsem vlastnì nic nezastírala, vecko to bylo tak, jak to má být. e to bylo
pøíjemný. e nebyly ádný informace, který bych nechtìla, aby se zveøejnily.
Vìtina klientù hovoøila o tom, jak jim spolupráce pracovníkù pomohla, èasto zazníval vdìk
a ocenìní práce pomáhajících pracovníkù.
Urèitì si toho víc váím a i tak vùbec, e mi pomohlo hroznì moc lidí. Nemuseli jako jo, nemuseli mnì vrátit dceru do péèe. Kdyby nebylo tady té spolupráce a kdyby nebylo tady vùbec
té propojenosti tìch úøadù, tak by k tomu asi nedolo, protoe by nic za mì jako nehovoøilo jako pro mì v prospìch. Nevim, jak by to bylo.
Spolupráce obecnì proces práce s klientem usnadòuje. Podle pracovníkù etøí èas i peníze.
Domnívám se, e bývá také efektivnìjí, co se týèe naplnìní zakázky a udrení dosaené
zmìny. Klient má vìtí dùvìru v pracovníky a to, e se na nìm podílí více lidí, jej motivuje
k vyí aktivitì. Spolupráce slouí nejèastìji ke zprùhlednìní spolupráce s dalím pomáhajícím pracovníkem èi úøedníkem.
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V dobì vzniku této pøíruèky se sousloví case management stává v Èeské republice stále èastìji skloòovaným termínem. Mùeme to vnímat jako signál dvojího procesu. Za prvé, sítì formální i neformální podpory jsou stále rozmanitìjí a zároveò i nepøehlednìjí, èím vzrùstá
potøeba klientùm pomáhat s koordinací a navigací v tìchto sítích. Za druhé, poskytovatelé
a donátoøi slueb se snaí o èím dál vìtí efektivitu a úèinnost, která se od spolupráce v rámci
sítì podpory oèekává. Aby se vak case management nestal jen prázdnou frází, hezkou nálepkou, která má efektivitu a úèinnost zabezpeèit sama o sobì, jsou dùleité jak zmìny na
úrovni jednání, tak i na úrovni mylení. Case management není jednodue aplikovatelnou
metodou, ale spíe svébytnou praxí, respektive zpùsobem práce v nejirím slova smyslu. Tato pøíruèka se vìnuje zejména konkrétní praxi na úrovni pracovníkù v pøímé práci s klienty,
kde také vznikla, nicménì pøedpokládá alespoò minimální podporu a souèinnost u tvùrcù
politik a u manaerù pomáhajících slueb.
Pøístup ke case managementu, který jsme zde pøedstavili, by mohl být nejlépe charakterizován slovem pøirozenost. Øada ètenáøù si moná u mnoha pøíkladù pomyslela: Tohle dìláme taky., moná s dovìtkem: Akorát tomu øíkáme jinak. Case management jako koordinovaná spolupráce v rámci pøípadu vak nemá být zázraènou metodou vyvinutou experty, která
nikde nikdy pøedtím neexistovala. Naopak, je to praxe informovaná praxí. Igor Nosál
v závìru své kapitoly o evaluaci doporuèuje, abychom pøi posuzování vlastní práce s klienty
vycházeli pøedevím z naich pøímých zkueností a z peèlivého zkoumání dopadù naí práce
na ivoty naich klientù. Jetì lépe dopadù naí práce na ivoty naich klientù. Pøesnì takto
jsme postupovali pøi formování pøedstaveného zpùsobu práce. Vímali jsme si toho, co se
osvìdèuje, co prospívá klientùm a co se nám zdá jako efektivní a úèinné. Case management
pak pro nás byl rámcem, který dal naí zkuenosti smysl a souèasnì nám pomáhal tuto zkuenost tvarovat. Jinými slovy, zpùsob práce popsaný v této pøíruèce je praxe, která v daném
èase a místì nejlépe vyhovuje naim klientùm a zároveò je dobøe uchopitelná pro nás jako
pracovníky.
Smyslem této pøíruèky je nabídnout zpùsob, jak realizovat case management se zotavujícími
se uivateli návykových látek ve specifickém prostøedí ambulantních (a èásteènì i terénních)
slueb v Èeské republice. Snaili jsme se být co nejsrozumitelnìjí pro ètenáøe tím, e necháme nakouknout pod poklièku naí praxe. V této pøíruèce tedy není prezentovaná ta nejlepí praxe, ale spíe bìná kadodenní práce se vemi úskalími, nejistotou a nedokonalostmi,
které k ní patøí. Vìøíme vak, e právì taková prezentace case managementu povzbudí nae
kolegy, aby svoji praxi jetì více reflektovali, mluvili o ní a v pøípadì potøeby promìòovali.
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Pøíloha 1: Prohlášení o ochranì osobních údajù +
dodatek o sdílení osobních údajù
Poradenské centrum Pasá, Sdruení Podané ruce, o.s.
Ochranu Vaich osobních údajù povaujeme za jednu ze svých priorit, nebo napomáhá
vytvoøit vztah zaloený na vzájemné dùvìøe a úctì.
Rádi bychom Vás informovali o tom, jakým zpùsobem budeme Vae osobní údaje zpracovávat a vyuívat. Vá souhlas s podmínkami níe uvedeného Prohláení znamená, e souhlasíte se sbìrem, zpracováním a uitím Vaich osobních údajù pro úèely, které souvisejí s vyuíváním naich slueb.
Prohláení o ochranì osobních údajù
Toto prohláení o ochranì osobních údajù se vztahuje na vechny osobní údaje, které nám
poskytnete v prùbìhu poskytování sluby, a na jakékoliv informace získané v prùbìhu spolupráce s jinými slubami.
K Vaim osobním údajùm mají pøístup pouze pracovníci Poradenského centra Pasá, pracovníci jiných center Sdruení Podané ruce budou na vyádání informováni pouze o tom, jaké sluby vyuíváte, v jakém rozsahu a frekvenci. S jinými organizacemi èi osobami (vèetnì
Vaich rodinných pøísluníkù a blízkých osob) budou údaje sdíleny pouze na základì Vaeho
výslovného souhlasu.
Vae osobní údaje jsou uloeny v naí databázi, její bezpeènost je zajitìna v souladu
s platnou legislativou i mezinárodními bezpeènostními standardy. Vae údaje archivujeme
po dobu max. 5 let od ukonèení poskytování slueb.
Poskytnete-li nám své osobní údaje, budete mít stále monost tyto informace mìnit a aktualizovat, na vyádání mùete také získat jejich kopii. Pokud chcete, abychom Vae informace z databáze odstranili, mùete svùj souhlas s uchováváním Vaich osobních údajù kdykoliv odvolat písemnì nebo osobnì na naí adrese Poradenské centrum Pasá, Vídeòská 3,
639 00, Brno nebo e-mailem: pasaz@podaneruce.cz.
Poradenské centrum Pasá si vyhrazuje právo toto prohláení s vìdomím klienta kdykoliv
zmìnit nebo doplnit. Dále si vyhrazuje právo anonymnì vyuít data získaná od klientù k výzkumným úèelùm a k úèelùm slouícím rozvoji kvality sluby (vèetnì pouití anonymních
pøíkladù na supervizích a pøi veøejných prezentacích centra).
Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy ohlednì uití Vaich osobních údajù, obrate se na
kteréhokoliv pracovníka Pasáe, který s Vámi ve dùkladnì prodiskutuje. Pokud zjistíte, e
dolo k poruení Vaich práv èi zákona o ochranì osobních údajù, mùete se obrátit na odborného øeditele Sdruení Podané ruce, o.s. (MUDr. Jiøí Dolák, Francouzská 36, 602 00 Brno,
tel. 545 247 535), pøípadnì na Úøad pro ochranu osobních údajù k pøijetí opatøení za úèelem
nápravy.
Prohlauji, e já
jsem byl/a seznámen/a
se zpùsobem nakládání s mými osobními údaji v Poradenském centru Pasá a s podmínkami jejich sdílení s jinými osobami a rozumím jim.
V Brnì dne ............................................................................................................
...............................................
Podpis klienta

...................................................
Podpis pracovníka

97

8

8

PØÍLOHY

DODATEK
k Prohláení o ochranì osobních údajù uzavøeném
ke dni .........................................................
Já
, tímto souhlasím s tím, aby byly mé osobní informace tohoto typu (zakrtni vybrané):
n prùbìh sluby
n historie kontaktu se zdravotními a sociálními zaøízeními
n osobní historie
n aktuální sociální situace
n jiné:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
sdíleny s následujícími subjekty:
Instituce/organizace

Centrum/sluba

Zodpovìdný pracovník

a tìmito osobami:
Jméno a pøíjmení

........................................................................
Podpis
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Pøíloha 2: Vstupní formuláø (Poradenské centrum Pasáž)
VSTUPNÍ FORMULÁØ
Pøíjmení a jméno / pøezdívka (pro pøípad, e jetì není podepsán souhlas)

Rok narození

Kontakt (tel., e-mail, adresa)

Kontext vstupu do sluby (reference + hlavní dùvod zájmu)

Rodinný stav (svobodný/á, vdaná / enatý,
vdovec / vdova, rozvedený/á)

Bydlitì (trvalé i pøechodné; staèí uvést mìsto)

dìti:
Nejvyí dosaené vzdìlání (Z; S bez maturity; S s maturitou; VO; V) + obor
PC dovednosti (pokud mono ovìøit):
Zpùsob obivy / zamìstnání (nezamìstnaný bez ÚP, nezamìstnaný ÚP, nelegální práce, legální
brigáda, chránìná dílna, dùchod starobní / invalidní, OSVÈ, pracovní smlouva, rodièovská dovolená...)
pøibliná výe mìsíèního pøíjmu:
pobírá dávky SSP nebo HN? (popø. jaké):
Døívìjí chování ve vztahu k drogám a závislostem (délka drogové kariéry, frekvence,
komplikace...)

primární droga (subjektivnì identifikovaná jako problematická):
Souèasné chování ve vztahu k drogám a závislostem (vè. alkoholu, gamblingu, THC )

Léèba závislosti (neléèen; absolvoval 1 léèbu; absolvoval 2 léèby; absolvoval více ne 2 léèby;
nedokonèená léèba; pouze detox; léèba v PL; léèba v TK; léèba ve VTOS; substituèní léèba)

Zdravotní omezení (invalidní dùchod, pohybové omezení, psychiatrické onemocnìní apod.)
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Pøíloha 3: Základní assessment (Poradenské centrum
Pasáž)
ZÁKLADNÍ ASSESSMENT
Seznam témat / oblastí, se kterými chce klient pomoci (nyní i v budoucnu)

Aktuální vyuívání sociálních a zdravotních slueb (názvy, kontaktní osoby)

Závazky klienta a z nich vyplývající povinnosti (trestní stíhání, dohled PMS, dluhy apod.)

Dùleité osoby (mùe být pouita ekomapa)

Dalí poznámky (moné zdroje, pøekáky apod.)
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SOUHRN/SUMMARY

Pøíruèka popisuje základní principy a metodická vodítka pro vyuívání case managementu
(ve smyslu koordinované spolupráce v rámci pøípadu) se zotavujícími se uivateli návykových
látek. Vychází ze zkueností se zavádìním case managementu v sociálních a zdravotních
slubách pro uivatele drog a alkoholu v Brnì v letech 20102013. Zahrnuje struèný souhrn
kulturnì-historického vývoje case managementu ve svìtì i v Èeské republice vèetnì pøedstavení nejrozíøenìjích modelù, dále nabízí praktická vodítka pro koordinovanou spolupráci v rámci pøípadu, doplnìná o nìkteré konkrétní zpùsoby aplikace v ÈR, a konèí hodnocením
case managementu jako zpùsobu práce z pohledu klientù i pracovníkù. Text je urèen
zejména pro pomáhající odborníky, kteøí se v praxi setkávají se zotavujícími se uivateli
návykových látek, stejnì tak jako pro manaery a tvùrce metodických postupù v této oblasti.
Inspiraci v nìm vak urèitì najdou i dalí odborníci z nejrùznìjích pomáhajících profesí napøíè cílovými skupinami a studenti tìchto oborù.
The guide describes the basic principles and methodological guidelines for the application of
case management (in terms of coordinated collaboration within the case) with the recovering substance users. It is based on the experience with the implementation of case management in social and health services for drug and alcohol users in Brno in years 20102013.
Includes a brief summary of the cultural-historical development of case management in the
world and in the Czech Republic, including the most widely used performance models, also
offers practical guidance for coordinated collaboration within the case, supplemented by
some specific methods of application in the Czech Republic, and ends with evaluation of
case management as a way of working from the perspective of both clients and workers.
Text is especially designed for helping professionals who have experience on the ground
with recovering substance users, as well as for managers and creators of methodologies in
this area. Inspiration in it will certainly find other experts from various helping professions
across target groups and students of these disciplines.
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