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30.05.2022

2. Podpora komunikace

Augmentativní a alternativní 
komunikace
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PODPORA PRACOVNÍKŮM  - POROZUMĚNÍ MEZI LIDMI V ZAŘÍZENÍCH MSSS VEJPRTY - KOMUNIKACE 

Terezie Hradilková 2020  

Komunikace  

1. Co komunikace znamená: Cílem je, aby se lidé žijící ve Fontáně dorozuměli s ostatními tak, jak potřebují a 
jak to vyžadují jejich potřeby. Aby mohli vyjadřovat svobodně a otevřeně své názory, přání a potřeby, aby jim 
pracovníci rozuměli  a podporovali jejich vyjadřování tím směrem, aby lidem rozuměli i lidé z komunity , 
okolí… 

2. Zásady (musí se dozvědět a mít v popisu práce VŠICHNI! I technický personál: 
 Běžná slušnost není součást alternativní komunikace, ale její nezbytná podmínka 

(každý pracovník i host před vstupem do bytu zaklepe a nevstoupí dříve, než se ozve „vstupte“ nebo „dále“ 
nebo někdo přijde otevřít. Po té, co vstoupí, pozdraví a řekne kdo je a co tam dělá. Stejně tak, když 
odchází.) 

 Pracovníci nenabízet tykání, odmítat je aktivně, u nových klientů služby. I u ostatních by se mělo přecházet 
na vykání (u pracovnic mladších více jak o deset let než klienti/ky automaticky).  

 Dávat dopředu vědět, nejdříve cíl a pak teprve jak na to  
 Všichni lidé žijící v zařízení mají zjištěný způsob komunikace a její podpory (u všech jsou zaznamenávány 

způsoby komunikace a výrazy, kterými se domluví, případně výklad=překlad toho, jak jsou zvyklí 
komunikovat a v IP mají popsáno, co s nimi procvičovat či čeho v komunikaci dosáhnout s výsledkem 
lepšího porozumění si s lidmi.   

 Přeznačkovávat: agresivní            x rozzlobený, rozčílený, vzteklý… 
 Vždy hledat pozitivní stránku situace 
 Nemoralizovat, nepoučovat x domlouvat, objasňovat… 
 Respektovat své kolegy – komunikovat podle zavedeného způsobu a slovníkem (znaky, zvuky, předměty, 

fotky či obrázky), který zavedl pro daného klienta, dělat to stejně a opakovaně. ( Pokud se vám to nezdá, 
neměníme to, ale domluvíme se na změně s kolegyní/gou – klíčovým pracovníkem !) 

 Respektovat lidi žijící ve Fontáně – pokud pochopíme, jaké vyjadřují přání, je nejúčinnější jej okamžitě splnit 
 
 

3. Atmosféra v ústavu režim x potřeby jednotlivců  
 

4. Postup při zavádění podporované komunikace mezi lidmi v zařízení Fontána.  

Úkoly a kompetence v podpoře porozumění a komunikace mezi lidmi ve Fontáně: 
→ Ředitel/ka: dbá o zajištění zdrojů (personálních, materiálních a finančních) k udržování a 

zvyšování kvality porozumění a komunikace v zařízení.  Kontroluje dodržování metodiky 
Podpora porozumění (komunikace) u vedoucích odborných pracovníků a dodržování zásad u 
vedoucích provozních a technických pracovníků , povoluje nákup kompenzačních a 
podpůrných pomůcek a materiálu. Zná Zásady a je vzorem v jejich uplatnění. 

→ Vedoucí služby: dbá o zaškolení nových pracovníků v AAK, dodržování zásad a postupů, 
kontroluje, je aktivně vzorem v dodržování postupů a zásad, dbá o metodické vedení a 
vzdělávání a výcvik pracovníků – svých podřízených, zjišťuje u klientů úroveň porozumění a 
schopností komunikovat, navrhuje nákup kompenzačních a podpůrných pomůcek a materiálu 

→ Sociální pracovnice:  
→ Metodik AAK zařízení: sestavuje metodiku, dbá o revizi metodiky, postupů a pravidel týkající se 

komunikace a porozumění , disponuje potřebnými vzory dokumentů, podpůrnými a 
informačními materiály k tématu, pomůckami a technikou k AAK, doporučenou literaturou a 
zdroji k čerpání vědomostí a zkušeností, sleduje nabídku vzdělávání a výcviku v AAK pro 


Augmentativní a alternativní komunikace

Radka Čebišová

Quip, z. ú.
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Komunikace

z lat. Communicatio

spojování

sdělování 

přenos, společenství, participace

www.kvalitavpraxi.cz

2





nástroj

SOCIÁLNÍ

INTRAKCE







Komunikujeme:


Slovy

Intonací

Rychlostí mluvy

Gesty

Pohyby těla

Očima

Podání ruky

Úpravou zevnějšku

Svojí pozicí vůči druhému

Tituly na vizitce

Svojí postavou                                                            

Přítomností x nepřítomností v komunikačním prostoru.





















Komunikace

Verbální - použitý prostředek je slovo

Neverbální - použitým prostředkem jsou-mimiky, gesta, oční kontakt,…





Při nesouladu verbální a neverbální složky sdělení, upřednostníme složku neverbální.







Komunikace

Příjem - receptivní (schopnost rozumět komunikačnímu sdělení)

Výdej - expresivní (schopnost vyjadřovat komunikační záměr)









Komunikační kompetence

		 
 
4 primární funkce komunikace		vyjádřit potřeby a přání

				sdílet s ostatními informace

				sociální blízkost s lidmi

				zařazení do společnosti respektováním pravidel chování
 



www.kvalitavpraxi.cz
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Obtíže v komunikaci znamenají narušení v těchto oblastech:


www.kvalitavpraxi.cz
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rozumění řeči

řečové exprese 

narušení schopnosti psát

narušení schopnosti číst / čtenému rozumět

motorické kontroly a plánování

smyslových  poruch

obtíže v kognitivní oblasti 

poruchy  chování 







Alternativní a augmentativní komunikace
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6.-7.1.2015, Ostrava





Alternativní        komunikace



Augmentativní komunikace

úplná náhrada běžné mluvené řeči (člověk používá alternativní způsob jako hlavní výrazový prostředek





doplňkové nebo rozšiřující komunikační způsoby. Podporují sice částečně přítomné, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Obvykle mají podobu vizuální podpory (ve formě znaků, symbolů atp.), které napomáhají verbalizaci, vyjadřování nebo porozumění řeči



Alternativní a augmentativní komunikace (AAK)

NAHRAZUJÍCÍ

DOPLŇUJÍCÍ
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6.-7.1.2015, Ostrava



CÍLEM  AAK  JE:

Umožnit lidem se závažnými komunikačními poruchami účinně se dorozumívat a vzájemně reagovat, a to v takovém rozsahu, aby se mohli plně zapojit do společnosti a více rozhodovat o svém životě.
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6.-7.1.2015, Ostrava



DŮRAZ  NA  FUNKČNOST  AAK



Komunikace musí být efektivní a užitečná v každodenním životě, zejména při každodenních, běžných interakcích s druhými. 
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Richard a jeho slovník v šuplíku

Používání komunikační tabulky ve službě a jinde ne.

Dorozumění se pomocí AAK v rodině, ale ne v komunitě.
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6.-7.1.2015, Ostrava



Jak dlouho člověk  AAK používá?

Přechodně



Trvale





6.-7.1.2015 Ostrava











SSystémy bez pomůcek











Systémy s pomůckami





Metody AAK
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QUIP, www.kvalitavpraxi.cz

14. 11. 2014



METODY AAK

Systémy BEZ POMŮCEK

Znakový jazyk neslyšících

Jazykový program Makaton

Znak do řeči

Lormova abeceda                   





                              

                            

















ZNAKOVÝ JAZYK NESLYŠÍCÍCH



Je nejsložitější



Byl vytvořen komunitou neslyšících lidí



Má vlastní odlišnou gramatiku



Roli hraje pozice ruky 
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Makaton





















ZNAK DO ŘEČI

užívá k doplnění mluvené řeči manuální znaky

Ve srovnání se ZJN je jednodušší a znakována jsou jen nejdůležitější slova ve větě

Znaky je možné dále upravovat a přizpůsobit potřebám člověka, postavení rukou a prstů je možné měnit .

Nejsou standardizované.
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6.-7.1.2015, Ostrava



ZNAK DO ŘEČI 



6.-7.1.2015 Ostrava









POMOCNÉ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY

vizuální kontakt

nutný vzájemný oční kontakt

upoutání pozornosti

         - dotek

         - zamávat rukou v zorném poli 

         - zaklepat rukou na stůl…



Odvrácení  může znamenat nesouhlas – dokud znova nenavážeme oční kontakt – nepokračujeme 







Zásady práce s manuálními znaky:


Všichni musí spolupracovat a na snahy člověka reagovat

Počet počátečních znaků je individuální

Znaky, které člověka učíme musí mít smysl a být využitelné

Komunikační partner je vždy vzorem

Všichni lidé kolem člověka  se musí navzájem informovat

Podporovat u člověka znak s verbálním projevem







METODY AAK

Systémy S POMŮCKAMI

Předměty

Fotografie

Písmena, psaná slova, kreslení

Komunikační „záznamové“ tabulky

Technické pomůcky s hlasovým výstupem

Počítače

Systémy grafických symbolů- VOKS,  Bliss, Piktogramy                 





                              

                            











MÁMA









Vizualizace









19.12.2013

Kurz: Individuální plánování II.

22

















Komunikace pomocí předmětů





























Předměty, fotografie







Barevný obrázek























Piktogram































Piktogram x VOKS

























Komunikační kniha















Komunikační kniha
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PODPORA PRACOVNÍKŮM  - POROZUMĚNÍ MEZI LIDMI V ZAŘÍZENÍCH MSSS VEJPRTY - KOMUNIKACE

Terezie Hradilková 2020 

Komunikace 

1. Co komunikace znamená: Cílem je, aby se lidé žijící ve Fontáně dorozuměli s ostatními tak, jak potřebují a jak to vyžadují jejich potřeby. Aby mohli vyjadřovat svobodně a otevřeně své názory, přání a potřeby, aby jim pracovníci rozuměli  a podporovali jejich vyjadřování tím směrem, aby lidem rozuměli i lidé z komunity , okolí…

2. Zásady (musí se dozvědět a mít v popisu práce VŠICHNI! I technický personál:

· Běžná slušnost není součást alternativní komunikace, ale její nezbytná podmínka

(každý pracovník i host před vstupem do bytu zaklepe a nevstoupí dříve, než se ozve „vstupte“ nebo „dále“ nebo někdo přijde otevřít. Po té, co vstoupí, pozdraví a řekne kdo je a co tam dělá. Stejně tak, když odchází.)

· Pracovníci nenabízet tykání, odmítat je aktivně, u nových klientů služby. I u ostatních by se mělo přecházet na vykání (u pracovnic mladších více jak o deset let než klienti/ky automaticky). 

· Dávat dopředu vědět, nejdříve cíl a pak teprve jak na to 

· Všichni lidé žijící v zařízení mají zjištěný způsob komunikace a její podpory (u všech jsou zaznamenávány způsoby komunikace a výrazy, kterými se domluví, případně výklad=překlad toho, jak jsou zvyklí komunikovat a v IP mají popsáno, co s nimi procvičovat či čeho v komunikaci dosáhnout s výsledkem lepšího porozumění si s lidmi.  

· Přeznačkovávat: agresivní            x rozzlobený, rozčílený, vzteklý…

· Vždy hledat pozitivní stránku situace

· Nemoralizovat, nepoučovat x domlouvat, objasňovat…

· Respektovat své kolegy – komunikovat podle zavedeného způsobu a slovníkem (znaky, zvuky, předměty, fotky či obrázky), který zavedl pro daného klienta, dělat to stejně a opakovaně. ( Pokud se vám to nezdá, neměníme to, ale domluvíme se na změně s kolegyní/gou – klíčovým pracovníkem !)

· Respektovat lidi žijící ve Fontáně – pokud pochopíme, jaké vyjadřují přání, je nejúčinnější jej okamžitě splnit





3. Atmosféra v ústavu režim x potřeby jednotlivců 



4. Postup při zavádění podporované komunikace mezi lidmi v zařízení Fontána. 

Úkoly a kompetence v podpoře porozumění a komunikace mezi lidmi ve Fontáně:

· Ředitel/ka: dbá o zajištění zdrojů (personálních, materiálních a finančních) k udržování a zvyšování kvality porozumění a komunikace v zařízení.  Kontroluje dodržování metodiky Podpora porozumění (komunikace) u vedoucích odborných pracovníků a dodržování zásad u vedoucích provozních a technických pracovníků , povoluje nákup kompenzačních a podpůrných pomůcek a materiálu. Zná Zásady a je vzorem v jejich uplatnění.

· Vedoucí služby: dbá o zaškolení nových pracovníků v AAK, dodržování zásad a postupů, kontroluje, je aktivně vzorem v dodržování postupů a zásad, dbá o metodické vedení a vzdělávání a výcvik pracovníků – svých podřízených, zjišťuje u klientů úroveň porozumění a schopností komunikovat, navrhuje nákup kompenzačních a podpůrných pomůcek a materiálu

· Sociální pracovnice: 

· Metodik AAK zařízení: sestavuje metodiku, dbá o revizi metodiky, postupů a pravidel týkající se komunikace a porozumění , disponuje potřebnými vzory dokumentů, podpůrnými a informačními materiály k tématu, pomůckami a technikou k AAK, doporučenou literaturou a zdroji k čerpání vědomostí a zkušeností, sleduje nabídku vzdělávání a výcviku v AAK pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty,  poskytuje odborné konzultace jak k postupům, tak k možnosti porozumění s konkrétním klientem, dává zpětnou vazbu klíčovým a vedoucím pracovníkům, pomáhá řešit konkrétní situace či případy a na základě jejich řešení upravit či zobecnit postupy, doporučuje pomůcky, literaturu a metody, kontroluje stav IP klientů 

· Klíčový pracovník: je zodpovědný za zjišťování schopností a způsobů v komunikaci a úrovně porozumění u klientů, jejichž je klíčový pracovník a přenos potřebných postupů k dalším osobám – blízkým, rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, pracovníků spolupracujících a návazných služeb. Zjišťuje a shromažďuje potřeby kompenzačních a podpůrných pomůcek a materiálu pro konkrétního klienta a předává vedoucí pracovnici.  

· PPP: dodržuje Zásady a uplatňuje postupy metodiky v praxi. Všímá si potřeby kompenzačních a podpůrných pomůcek a materiálu u jednotlivých klientů a informuje klíčového pracovníka 

· Zdravotník/nice: dodržuje zásady

· Úklidové pracovnice: dodržuje zásady                                

· Provozní a technický personál: dodržuje zásady



5. Výstupy budou: Zásady a Metodika komunikace a podpory komunikace mezi lidmi  a Doporučení pro další pokračování a rozvoj porozumění mezi lidmi. 



6. Seznam potřebných zdrojů:

Literatura:

Materiál:

Pomůcky: 



30.05.2022

2. Podpora komunikace
CO BUDE V ROCE 2021

KOORDINÁTOR 
AUGMENTATIVNÍ A 

ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE

ZAVÁDĚNÍ NOVÉHO POJETÍ 
KOMUNIKACE S KLIENTY

CENTRÁLNĚ ŘÍZENÉ ZMĚNY BUDOU DEFINOVÁNY A ZVEŘEJNĚNY V RÁMCI 
DOKUMENTU ŠESTERKY bod č. 2) KOMUNIKACE

MANAŽER KVALITY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NOVÉ METODY PRÁCE U VYBRANÉHO VZORKU KLIENTŮ
A V CELÝCH DOMÁCNOSTECH/ ODDĚLENÍCH



30.05.2022

3. Podpora rozhodování

Rozhodování s podporou
Komunikace

Právní jednání
Radka Čebišová

Quip, z. ú.

Cesta změny  2. Rozhodování, 
podpora při rozhodování 

Terezie Hradilková podle Quip


Rozhodování s podporou
Komunikace
Právní jednání

Radka Čebišová

Quip, z. ú.
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ROZHODOVÁNÍ 

Možnost rozhodovat o svém životě je důležitou podmínkou důstojného života každého člověka. 

Právo na právní způsobilost, tedy možnost se rozhodovat, se týká i lidí s nejtěžším postižením, kteří potřebují maximální podporu.

Současně s přiznáním práva na rozhodování je ale také nutno zajistit těmto lidem pomoc při rozhodování. 





Možnost rozhodovat o svém životě je důležitou podmínkou důstojného života každého člověka. Dnes je toto právo konečně přiznáváno i lidem, kteří pro učinění rozhodnutí potřebují víc pomoci, než běžně lidé potřebují – lidem s postižením v duševní oblasti. Současně s přiznáním práva na rozhodování je ale také nutno zajistit těmto lidem podporu při rozhodování. Nestačí říct, že lidé mají právo na právní způsobilost, včetně právního jednání. Bez zajištění potřebné podpory by totiž nemohl být naplněn smysl článku 12 Úmluvy. Nezajištění potřebné podpory při rozhodování by mohlo vést k zanedbání či dokonce zneužívání lidí s omezenými schopnostmi v oblasti rozhodování.
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NEZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉ PODPORY PŘI ROZHODOVÁNÍ BY MOHLO VÉST K ZANEDBÁNÍ ČI DOKONCE ZNEUŽÍVÁNÍ LIDÍ S OMEZENÝMI SCHOPNOSTMI V OBLASTI ROZHODOVÁNÍ.







Změna v přístupu

Nejvyšší priorita zdraví a bezpečí

Kontrolu při rozhodování mají odborníci 

Pacient lůžkového zařízení dlouhodobé péče

Člověk v roli objektu péče

Sebeurčení



Kontrolu při rozhodování má člověk samotný

Občan



Člověk, který s poskytovanou podporou přijímá vlastní rozhodnutí













 ROZHODOVÁNÍ S PODPOROU



Neptáme se: "Je tento člověk způsobilý?", ale: 

"Jak můžeme nastavit podporu pro tohoto člověka, aby se mohl rozhodovat a činit právní úkony?“



Klíčovou podmínkou je respektování priorit a hodnot člověka. 





V naší společnosti je hluboce zakořeněno přesvědčení, že na duševní nezpůsobilost je jediný a spolehlivě fungující lék – omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům. Téměř žádná pozornost se nevěnuje tomu, jak tento lék skutečně funguje a zda člověka ochrání tak, jak si představujeme. Jestli neexistují další, běžné možnosti ochrany, zda vůbec přínos tak restriktivního řešení je větší než jeho škodlivé dopady do života člověka. Z bohatých zahraničních i tuzemských zkušeností jasně vyplývá, že nejspolehlivější ochranou práv a zájmů člověka s duševním postižením je, pokud je v úzkém kontaktu s okruhem blízkých lidí, kteří jej dobře znají, záleží jim na něm a zajišťují mu tak kvalitní podporu v oblastech života, ve kterých ji potřebuje.
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Pro rozhodování je důležitá schopnost vyjádřit svůj záměr jednat a své preference, což vyžaduje komunikační dovednosti. 



Omezení v oblasti komunikace stojí často za omezením možnosti rozhodovat.







Schopnost činit rozhodnutí je určena naší duševní způsobilostí.



Schopnost rozhodnout se, učinit rozhodnutí

Duševní způsobilost se týká jednotlivých rozhodnutí.

Nemůžeme např. předpokládat, že člověk s PAS se „prostě nedokáže rozhodovat“







 Co je to duševní způsobilost?





Výše jsme hovořili o tom, jak je pro některé lidi nesnadné se rozhodovat. Schopnost činit rozhodnutí je daná naší duševní způsobilostí. Duševní způsobilost se týká jednotlivých rozhodnutí. Nemůžeme např. předpokládat, že člověk s poruchou autistického spektra se nedokáže rozhodovat. Duševní způsobilost je zachována, pokud je člověk schopen porozumět relevantním informacím, udržet je, použít je při rozhodování a dát najevo svoji vůli/rozhodnutí. Nedostatečná duševní způsobilost při určitých rozhodnutích se týká širokého spektra lidí. Může se jednat např. o seniory, lidi s potížemi v učení, s duševním onemocněním, po úrazu mozku, po mozkové příhodě. Problematika se může tedy dotýkat kohokoliv z nás. 

Duševní způsobilost se nemusí krýt se způsobilostí k právním úkonům. Systém náhradního rozhodování je založen na lékařském zjišťování deficitů duševní způsobilosti. Na základě konstatování těchto deficitů znalcem soud omezí způsobilost člověka činit právní úkony, a to paušálně pro určitou oblast života nebo dokonce pro všechny oblasti. V systému náhradního rozhodování tedy může dojít, a často dochází, k tomu, že člověk je duševně způsobilý pro určitý právní úkon, a přesto je pro tento úkon omezen v právní způsobilosti. A naopak jindy lidé, např. senioři, skutečně pozbyli plnou duševní způsobilost pro určité právní úkony, jsou však plně právně způsobilí, není jim poskytována adekvátní pomoc (podpora při rozhodování) a nezřídka se tak stávají obětí zneužití. Systém rozhodování s podporou se zajímá o duševní způsobilost člověka ve vztahu ke konkrétnímu rozhodnutí, za účelem poskytnutí adekvátní podpory pro přijetí vlastního rozhodnutí nebo v krajním případě rozhodnutí založeného na porozumění životnímu příběhu a preferencí člověka s postižením. Tento systém tak co nejpřesněji odpovídá skutečným potřebám člověka a to aniž by jej jakkoli omezoval.
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Klíčové principy



Všichni dospělí lidé mají právo                                                                    na vlastní rozhodnutí ovlivňující jejich život

Vycházíme z předpokladu, že člověk je schopen se rozhodovat

Omezení anebo odlišnost v oblasti komunikace se nesmí stát důvodem k rozhodnutí, že člověk je nezpůsobilý

Podmínkou možnosti rozhodovat se je zajištění správné podpory









Postup i jednotlivé nástroje podpory poskytované lidem při rozhodování respektují následující principy, které vychází ze zahraniční dobré praxe (FULTON, 2008) a Úmluvy OSN:

Všichni dospělí lidé mají právo na vlastní rozhodnutí ovlivňující jejich život. Vycházíme z předpokladu, že dospělý člověk je způsobilý se rozhodovat, pokud se neprokáže opak. Nemůžeme rozhodovat za člověka jenom proto, že si myslíme, že to sám nedokáže. To, že se člověk umí či neumí v dané situaci rozhodnout je potřeba prověřit.

Omezení anebo odlišnost v oblasti komunikace nemůže být jediným důvodem k rozhodnutí, že člověk je nezpůsobilý. Způsob, jakým dospělý člověk s ostatními komunikuje, není základem rozhodování o tom, že není schopen porozumět a nemá vztah k posuzování čehokoli, co souvisí s vykonáváním osobních rozhodnutí.

Dospělí lidé vyjadřují a komunikují svá přání různými způsoby a jsou oprávněni komunikovat jakýmkoli způsobem, který umožní, aby jim bylo porozuměno.

Omezení v oblasti komunikace by mělo být především impulzem k uvažování o tom, jakými prostředky vylepšit schopnost vyjadřovat se a porozumět jak na straně podporovatele, tak na straně člověka samotného.

Zajištění přiměřené a individualizované podpory je klíčovou podmínkou pro autonomii při rozhodování.  Všichni (nejen opatrovník, klíčový pracovník apod.) musí vyvinout maximální možné úsilí, aby poskytovaná podpora člověku umožnila samostatné rozhodnutí. Podpora musí být přizpůsobena potřebám člověka ve všech krocích procesu rozhodování.

Podpora při rozhodování by měla vycházet z obecných prvků poskytování podpory a ochrany. Platí již zmiňovaný princip subsidiarity: usilujeme o to, aby na prvním místě poskytovali v případě potřeby podporu lidé z přirozeného sociálního okolí (rodina, přátelé). Dále by se měly uplatnit všeobecné prvky ochrany občanů a spotřebitelů a teprve nestačí-li ani tyto, je na místě uplatnit specifické, formalizované prvky podpory.

Podpora při rozhodování musí být dostupná bez diskriminace na základě postižení. Platí, že nárok na podporu musí mít i lidé s nejtěžším postižením. Současně nesmíme požadovat po člověku, který je schopen se rozhodovat sám, aby využíval podporu při rozhodování. Člověk, u kterého se neprokázalo, že není schopen se rozhodnout sám, rozhoduje se sám.

Člověk má právo na nerozumné rozhodnutí. Lidé s postižením mají právo činit nerozumná rozhodnutí, tak jako kdokoli jiný. Pokud se prokáže, že člověk rozumí dopadům svého rozhodnutí, je za něj osobně odpovědný a musíme brát takové rozhodnutí vážně. (Současně platí, že člověk se pak už nemůže dovolávat odpovědnosti jiných v okamžiku, kdy dojde na otázku odpovědnosti za provedené rozhodnutí.)

Pokud se prokáže, že člověk není způsobilý ke konkrétnímu rozhodnutí, musíme udělat rozhodnutí v nejlepším zájmu. V tom případě se musí vycházet z pohledu člověka – z toho, co je pro něj z jeho pohledu důležité. Pokud chceme člověka v rozhodování dobře podporovat, musíme jeho zájmy nejprve dobře znát, vědět, co je pro něj v životě důležité, jakou on má představu o svém životě. 

Potřeba podpory při rozhodování nesmí vést k tomu, že se rozhodování odvíjí od pohledu jiných lidí než člověka samotného.

Rozhodování na základě znalosti životního příběhu a preferencí člověka musí co nejméně omezovat práva a svobody člověka. Musíme si nejprve položit otázku, zdali známe základní práva člověka a zda dokážeme rozpoznat, kdy jeho práva omezujeme.
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Tři stupně intenzity podpory při rozhodování


Při poskytování podpory při rozhodování považujeme za důležité zamyslet se vždy nad tím, jakou míru podpory člověk pro konkrétní rozhodnutí potřebuje, nebo zda vůbec, a z toho pak vycházíme.


1. Vlastní samostatné rozhodování

2. Vlastní rozhodování s podporou

3. Rozhodování na základě nejlepšího porozumění vůli a preferencím člověka







Příklady stupňů samostatnosti při rozhodování: 

výběr a nákup mobilu







1. Vlastní, samostatné rozhodnutí





Já

Jde o vlastní „samostatné“ rozhodování, které nevyžaduje žádnou zvláštní (dodatečnou) podporu druhých lidí.







2. Vlastní rozhodnutí s podporou

mluvíme o



+





Já

Já

Jde o situace, kdy se člověk rozhoduje osobně, ale využívá přitom zvláštní pomoc někoho jiného, často s využitím odpovídajících metod. Pomoc při rozhodování je záměrně uspořádána. Může jít např. o využití tzv. kruhu podpory, vytvořeného podle přání člověka, o grafické znázornění variant řešení, o pomoc při komunikaci, při porozumění situaci nebo vyjádření vůle. Člověk s využitím takové podpory pak může dát jednoznačně najevo svou vůli a preference.











3. Rozhodnutí na základě nejlepšího porozumění vůli a preferencím člověka

Snažíme se porozumět







mluvíme o



Na základě reakcí je nutno prověřovat správnost porozumění!
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3. Rozhodování na základě nejlepšího porozumění vůli a preferencím člověka

V tomto případě hraje důležitou roli již zmíněný kruh podpory – skupina blízkých lidí, kterým člověk důvěřuje. Úkolem členů skupiny je identifikovat vůli a preference člověka na základě podrobného porozumění člověku, pokud možno s využitím znalosti jeho životního příběhu a s porozuměním jeho chování, jeho reakcím. Díky takovému porozumění jsou lidé ve skupině schopni porozumět a vůli člověka interpretovat ji třetí straně, i pro potřeby právního jednání.

Pro situaci lidí, u kterých se i přes veškeré úsilí zatím nedaří zjistit jejich vůli nebo preference, jsme si zavedli princip „presumpce vůle“. Považujeme za důležité, aby nikdy neskončilo úsilí o navázání komunikace, a tím i zjišťování vůle, v jakékoli formě.
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Takto to rozhodně nemůže vypadat!!







Šéf, partner, asistent…

bez domluvy



Jak by vypadal výběr a nákup mobilu „v nejlepším zájmu“?

(tj. „já nejlépe vím, co je pro tebe dobré“)





NÁHRADNÍ ROZHODOVÁNÍ

Rozhodování tzv. „v nejlepším zájmu“

PODPORA PŘI ROZHODOVÁNÍ

a právním jednání







Je třeba se se vydat na novou cestu







Jsou-li lidé postaveni před velké rozhodnutí, většinou si dají načas a všechno si důkladně promyslí, proberou vše s rodinou a přáteli, prodiskutují výhody a nevýhody a poslechnou si názory ostatních. To vše jim umožní rozhodnout se pro řešení, které jim vyhovuje. Postupujeme tak často ale i při rozhodování o daleko méně zásadních věcech. Radíme se s přáteli při výběru vhodného oblečení na společenskou událost, při nákupu vybavení do domácnosti, při výběru telefonního operátora, při používání domácí elektroniky apod. považujeme to za zcela přirozenou věc, nad kterou ani nepřemýšlíme. Někteří z lidí, kterým poskytujeme podporu, mohou potřebovat větší míru pomoci s rozhodováním. Může to být v důsledku jejich specifického způsobu komunikace nebo proto, že potřebují pomoc s přezkoumáním informace vztahující se k danému rozhodnutí. Pro tento způsob přijímání rozhodnutí s využitím podpory blízkých osob se vžilo označení rozhodování s podporou (angl. supported decision-making). Samotná potřeba pomoci při rozhodování by neměla zabránit lidem v tom, aby uplatňovali a naplňovali svá práva tím, že rozhodují o svých životech. Lidé s postižením v duševní oblasti byli v minulosti automaticky považováni za nezpůsobilé a situace byla řešena opatrovnictvím. Opatrovnictví vykonávané jako náhradní rozhodování brání lidem, aby činili vlastní rozhodnutí. 

www.kvalitavpraxi.cz
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Kdo mi pomáhá s rozhodováním?
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Kruh vztahů



Kruh podpory





Kdo mi pomáhá s rozhodováním?





Kruh vztahů



Kruh podpory







Kdo podporu při rozhodování poskytuje

				Neformální		Formální

		Přirozená		Matka a její partner pomáhají Petrovi 1xza 14 dní, když je Petr na víkend doma. Pomáhají  mu porozumět různým životním situacím, zorientovat se v nich a přicházejí s přehledem řešení. 

Radka pomáhá Petrovi s porozuměním a řešením krizových situací , s trávením volného času a s rozhodováním v každodenním životě.
		Radka – soudem stanovený podpůrce.
Petrovi pomáhá  z porozumění, zorientováním a řešením v oblastech:  financí, komunikace a jednání s úřady a institucemi a v oblasti nejrůznějších smluv.

		Profesionální		Sociální pracovník ze služby sociální rehabilitace Pomáhá mu porozumět různým životním situacím, obzvlášť situacím spojeným s krizí, zorientovat se v nich a přichází s přehledem řešení.  Pomáhá s rozhodováním v každodenním životě.		Není  formalizováno dle NOZ.



Formalizace

Profesionalizace





Podpora poskytnutá lidmi s podobnými zkušenostmi (postižením) (peer-support).



Pomoc s komunikací: tlumočení unikátní formy komunikace člověka.



Různé druhy přiměřené úpravy: jednoduchý jazyk, alternativní formy komunikace, materiály psané jednoduchým jazykem (easy to read), víc času a individuální přizpůsobení služby člověku.



Nástroje plánování zaměřeného na člověka včetně komunikačních záznamových tabulek a plánovacích setkání.
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Každý má právo rozhodovat se a právně jednat v souladu se svou vůlí, preferencemi a hodnotami. 

Lidé mohou vyjadřovat svá přání různými způsoby a jsou oprávněni komunikovat jakýmkoli způsobem

Zajištění přiměřené a individualizované podpory je klíčovou podmínkou pro to, aby člověk mohl učinit vlastní rozhodnutí. 

Podpora při rozhodování a právním jednání by měla vycházet z obecných prvků poskytování podpory a ochrany. Platí princip subsidiarity.

Principy podpory při rozhodování





Abychom mohli učinit rozhodnutí, které nám bude dávat smysl a bude v souladu s našimi preferencemi, musíme rozumět své situaci, umět ocenit přínosy a vidět zápory. To, co je pro jednoho nevýhoda, může se jinému člověku jevit jak plus. Ve velmi podobných situacích se různí lidé mohou rozhodovat velmi odlišně a přitom být s výsledkem spokojeni. Proto u poskytování podpory při rozhodování je klíčovou podmínkou respektování priorit a hodnot člověka. Přináší to sebou nutnost respektovat jedinečnost každého člověka a porozumět způsobu jeho vnímání a prožívání situace. Na těchto hodnotách stojí i níže uvedené praktické nástroje vycházející z konceptu plánování zaměřené na člověka (O’ BRIEN). Tento koncept vznikl v osmdesátých letech identifikací společných principů (průniků) různých forem individuálního plánování vyvinutých na základě teorie normalizace. V případě významných životních rozhodnutí, zejm. u lidí, kteří se po desetiletí izolovaného života v ústavu rozhodují co dál, je plánování zaměřené na člověka jednou z klíčových forem podpory. Principy „normalizace“ mají své začátky v 60. letech ve Skandinávii a byly dále rozvinuty zejména T. W. Wolfensbergerem v Severní Americe, přičemž nejde o normalizování lidí, ale jejich příležitostí.
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Podpora může zahrnovat neformální i formální opatření různých typů a intenzit (lidé si např. mohou vybrat jednoho či více podpůrců, kterým důvěřují a kteří jim pomáhají s rozhodováním)

Podpora také může vypadat jako rozvíjení a uznávání specifických metod komunikace u člověka

U některých lidí zase plánujeme s předstihem, kdy jasně vyjádří svou vůli a preference a podle toho pak lidé postupují ve chvíli, kdy již nemohou druhým sdělit svá přání

Principy podpory při rozhodování





Abychom mohli učinit rozhodnutí, které nám bude dávat smysl a bude v souladu s našimi preferencemi, musíme rozumět své situaci, umět ocenit přínosy a vidět zápory. To, co je pro jednoho nevýhoda, může se jinému člověku jevit jak plus. Ve velmi podobných situacích se různí lidé mohou rozhodovat velmi odlišně a přitom být s výsledkem spokojeni. Proto u poskytování podpory při rozhodování je klíčovou podmínkou respektování priorit a hodnot člověka. Přináší to sebou nutnost respektovat jedinečnost každého člověka a porozumět způsobu jeho vnímání a prožívání situace. Na těchto hodnotách stojí i níže uvedené praktické nástroje vycházející z konceptu plánování zaměřené na člověka (O’ BRIEN). Tento koncept vznikl v osmdesátých letech identifikací společných principů (průniků) různých forem individuálního plánování vyvinutých na základě teorie normalizace. V případě významných životních rozhodnutí, zejm. u lidí, kteří se po desetiletí izolovaného života v ústavu rozhodují co dál, je plánování zaměřené na člověka jednou z klíčových forem podpory. Principy „normalizace“ mají své začátky v 60. letech ve Skandinávii a byly dále rozvinuty zejména T. W. Wolfensbergerem v Severní Americe, přičemž nejde o normalizování lidí, ale jejich příležitostí.
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Identifikace možností: identifikace možných cest nebo možností.



Zvažování možností: Zvážení toho, jak různé možnosti mohou přispět k řešení problému a jaké jsou důsledky různých možností.



Vybírání mezi možnostmi: Výběr nejlepšího řešení po zvážení dopadů různých řešení.
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Uskutečnění kroků: Pro naplnění rozhodnutí (realizace vybrané možnosti) je potřeba něco udělat – včetně právního jednání.



Přezkoumání rozhodnutí a jeho důsledků: V tomto posledním kroku budou výsledky rozhodnutí přezkoumány a bude provedeno hodnocení toho, zda byl vyřešen problém identifikovaný v kroku 1. Pokud vyřešen nebyl, lze se vrátit k prvnímu kroku podpory.
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Cesta změny  2. Rozhodování, podpora při rozhodování 



Terezie Hradilková podle Quip 
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ROZHODOVÁNÍ 

Možnost rozhodovat o svém životě je důležitou podmínkou důstojného života každého člověka. 

Právo na rozhodování o sobě se týká i lidí s nejtěžším postižením, kteří potřebují rozsáhlou podporu.

Současně s přiznáním práva na rozhodování je ale také nutno zajistit těmto lidem pomoc při rozhodování. 





Možnost rozhodovat o svém životě je důležitou podmínkou důstojného života každého člověka. Dnes je toto právo konečně přiznáváno i lidem, kteří pro učinění rozhodnutí potřebují víc pomoci, než běžně lidé potřebují – lidem s postižením v duševní oblasti. Současně s přiznáním práva na rozhodování je ale také nutno zajistit těmto lidem podporu při rozhodování. Nestačí říct, že lidé mají právo na právní způsobilost, včetně právního jednání. Bez zajištění potřebné podpory by totiž nemohl být naplněn smysl článku 12 Úmluvy. Nezajištění potřebné podpory při rozhodování by mohlo vést k zanedbání či dokonce zneužívání lidí s omezenými schopnostmi v oblasti rozhodování.
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NEZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉ PODPORY PŘI ROZHODOVÁNÍ 

VEDE:

od dlouhodobé nepohody

přes apatii 

k zanedbání či zneužívání lidí s omezenými schopnostmi v oblasti rozhodování







Změna v přístupu

Nejvyšší priorita zdraví a bezpečí



Kontrolu při rozhodování mají odborníci 



Pacient lůžkového zařízení dlouhodobé péče



Člověk v roli objektu péče

Největší priorita sebeurčení



Kontrolu při rozhodování má člověk samotný



Občan





Člověk s podporou přijímá vlastní rozhodnutí
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 ROZHODOVÁNÍ S PODPOROU



Neptáme se: "Je tento člověk způsobilý?", ale: 

"Jak můžeme nastavit podporu pro tohoto člověka, aby se mohl rozhodovat a činit právní úkony?“



Klíčovou podmínkou je respektování priorit a hodnot člověka. 





V naší společnosti je hluboce zakořeněno přesvědčení, že na duševní nezpůsobilost je jediný a spolehlivě fungující lék – omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům. Téměř žádná pozornost se nevěnuje tomu, jak tento lék skutečně funguje a zda člověka ochrání tak, jak si představujeme. Jestli neexistují další, běžné možnosti ochrany, zda vůbec přínos tak restriktivního řešení je větší než jeho škodlivé dopady do života člověka. Z bohatých zahraničních i tuzemských zkušeností jasně vyplývá, že nejspolehlivější ochranou práv a zájmů člověka s duševním postižením je, pokud je v úzkém kontaktu s okruhem blízkých lidí, kteří jej dobře znají, záleží jim na něm a zajišťují mu tak kvalitní podporu v oblastech života, ve kterých ji potřebuje.
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Pro rozhodování je důležitá 
1. schopnost vyjádřit svůj úmysl 
2. co „je pro mne důležité“ 
obojí vyžaduje komunikační dovednosti. 



Omezení v oblasti komunikace stojí často za omezením možnosti rozhodovat. A naopak: podporujeme komunikaci, podporujeme již rozhodování 









Pro podporu při rozhodování konkrétního člověka je důležitá 
1. schopnost pochopit úmysl 
2. co „je pro člověka důležité“ 
obojí vyžaduje komunikační dovednosti. 



Omezení v umění v oblasti komunikace často omezení možnosti podporovat člověka přo rozhodování. A naopak: podporujeme komunikaci, podporujeme již rozhodování 







Klíčové principy



Všichni dospělí lidé mají právo                                                                    na vlastní rozhodnutí ovlivňující jejich život

Vycházíme z předpokladu, že člověk je schopen se rozhodovat

Omezení anebo odlišnost v oblasti komunikace se nesmí stát důvodem k rozhodnutí, že člověk je nezpůsobilý

Podmínkou možnosti rozhodovat se je zajištění správné podpory









Postup i jednotlivé nástroje podpory poskytované lidem při rozhodování respektují následující principy, které vychází ze zahraniční dobré praxe (FULTON, 2008) a Úmluvy OSN:

Všichni dospělí lidé mají právo na vlastní rozhodnutí ovlivňující jejich život. Vycházíme z předpokladu, že dospělý člověk je způsobilý se rozhodovat, pokud se neprokáže opak. Nemůžeme rozhodovat za člověka jenom proto, že si myslíme, že to sám nedokáže. To, že se člověk umí či neumí v dané situaci rozhodnout je potřeba prověřit.

Omezení anebo odlišnost v oblasti komunikace nemůže být jediným důvodem k rozhodnutí, že člověk je nezpůsobilý. Způsob, jakým dospělý člověk s ostatními komunikuje, není základem rozhodování o tom, že není schopen porozumět a nemá vztah k posuzování čehokoli, co souvisí s vykonáváním osobních rozhodnutí.

Dospělí lidé vyjadřují a komunikují svá přání různými způsoby a jsou oprávněni komunikovat jakýmkoli způsobem, který umožní, aby jim bylo porozuměno.

Omezení v oblasti komunikace by mělo být především impulzem k uvažování o tom, jakými prostředky vylepšit schopnost vyjadřovat se a porozumět jak na straně podporovatele, tak na straně člověka samotného.

Zajištění přiměřené a individualizované podpory je klíčovou podmínkou pro autonomii při rozhodování.  Všichni (nejen opatrovník, klíčový pracovník apod.) musí vyvinout maximální možné úsilí, aby poskytovaná podpora člověku umožnila samostatné rozhodnutí. Podpora musí být přizpůsobena potřebám člověka ve všech krocích procesu rozhodování.

Podpora při rozhodování by měla vycházet z obecných prvků poskytování podpory a ochrany. Platí již zmiňovaný princip subsidiarity: usilujeme o to, aby na prvním místě poskytovali v případě potřeby podporu lidé z přirozeného sociálního okolí (rodina, přátelé). Dále by se měly uplatnit všeobecné prvky ochrany občanů a spotřebitelů a teprve nestačí-li ani tyto, je na místě uplatnit specifické, formalizované prvky podpory.

Podpora při rozhodování musí být dostupná bez diskriminace na základě postižení. Platí, že nárok na podporu musí mít i lidé s nejtěžším postižením. Současně nesmíme požadovat po člověku, který je schopen se rozhodovat sám, aby využíval podporu při rozhodování. Člověk, u kterého se neprokázalo, že není schopen se rozhodnout sám, rozhoduje se sám.

Člověk má právo na nerozumné rozhodnutí. Lidé s postižením mají právo činit nerozumná rozhodnutí, tak jako kdokoli jiný. Pokud se prokáže, že člověk rozumí dopadům svého rozhodnutí, je za něj osobně odpovědný a musíme brát takové rozhodnutí vážně. (Současně platí, že člověk se pak už nemůže dovolávat odpovědnosti jiných v okamžiku, kdy dojde na otázku odpovědnosti za provedené rozhodnutí.)

Pokud se prokáže, že člověk není způsobilý ke konkrétnímu rozhodnutí, musíme udělat rozhodnutí v nejlepším zájmu. V tom případě se musí vycházet z pohledu člověka – z toho, co je pro něj z jeho pohledu důležité. Pokud chceme člověka v rozhodování dobře podporovat, musíme jeho zájmy nejprve dobře znát, vědět, co je pro něj v životě důležité, jakou on má představu o svém životě. 

Potřeba podpory při rozhodování nesmí vést k tomu, že se rozhodování odvíjí od pohledu jiných lidí než člověka samotného.

Rozhodování na základě znalosti životního příběhu a preferencí člověka musí co nejméně omezovat práva a svobody člověka. Musíme si nejprve položit otázku, zdali známe základní práva člověka a zda dokážeme rozpoznat, kdy jeho práva omezujeme.
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Tři stupně intenzity podpory při rozhodování
Při poskytování podpory při rozhodování považujeme za důležité zamyslet se vždy nad tím, jakou míru podpory člověk pro konkrétní rozhodnutí potřebuje, nebo zda vůbec, a z toho pak vycházíme.


1. Vlastní samostatné rozhodování

2. Vlastní rozhodování s podporou

3. Rozhodování na základě nejlepšího porozumění vůli a preferencím člověka







Příklady stupňů samostatnosti při rozhodování: 

výběr a nákup mobilu







1. Vlastní, samostatné rozhodnutí





Já

Jde o vlastní „samostatné“ rozhodování, které nevyžaduje žádnou zvláštní (dodatečnou) podporu druhých lidí.







2. Vlastní rozhodnutí s podporou

mluvíme o



+





Já

Já

Jde o situace, kdy se člověk rozhoduje osobně, ale využívá přitom specialni podpory někoho jiného, často s využitím odpovídajících metod. Pomoc při rozhodování je záměrně uspořádána. Může jít např. o využití tzv. kruhu podpory, vytvořeného podle přání člověka, o grafické znázornění variant řešení, o pomoc při komunikaci, při porozumění situaci nebo vyjádření vůle. Člověk s využitím takové podpory pak může dát jednoznačně najevo svou vůli a preference.











2. Co znamená pro pracovníky sociální služby podpora při rozhodování : 

Umět komunikovat s člověkem, kterého podporuji 

Získat další lidi, které má rád a kteří mu rozumí 

Zjistit jeho úmysl a priority –co je pro něj důležité ( chce mobil, chce s ním fotit, jen telefonovat, chce mít pocit důležitosti, má rád techniku…)

Poskytnout mu informace 

Nabízet výsledek 

Zjišťovat průběžně a několikrát, zda je podpora cílená  dostatečná 

www.kvalitavpraxi.cz
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3. Rozhodnutí na základě nejlepšího porozumění vůli a preferencím člověka

Snažíme se porozumět







mluvíme o



Na základě reakcí je nutno prověřovat správnost porozumění!
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3. Rozhodování na základě nejlepšího porozumění vůli a preferencím člověka

V tomto případě hraje důležitou roli již zmíněný kruh podpory – skupina blízkých lidí, kterým člověk důvěřuje. 

Úkolem členů skupiny je identifikovat vůli a preference člověka na základě podrobného porozumění člověku, pokud možno s využitím znalosti jeho životního příběhu a s porozuměním jeho chování, jeho reakcím. Díky takovému porozumění jsou lidé ve skupině schopni porozumět a vůli člověka interpretovat ji třetí straně, i pro potřeby právního jednání.

Pro situaci lidí, u kterých se i přes veškeré úsilí zatím nedaří zjistit jejich vůli nebo preference, jsme si zavedli princip „presumpce vůle“. Považujeme za důležité, aby nikdy neskončilo úsilí o navázání komunikace, a tím i zjišťování vůle, v jakékoli formě.
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NÁHRADNÍ ROZHODOVÁNÍ

Rozhodování tzv. „v nejlepším zájmu“

PODPORA PŘI ROZHODOVÁNÍ

a právním jednání













Jsou-li lidé postaveni před velké rozhodnutí, většinou si dají načas a všechno si důkladně promyslí, proberou vše s rodinou a přáteli, prodiskutují výhody a nevýhody a poslechnou si názory ostatních. To vše jim umožní rozhodnout se pro řešení, které jim vyhovuje. Postupujeme tak často ale i při rozhodování o daleko méně zásadních věcech. Radíme se s přáteli při výběru vhodného oblečení na společenskou událost, při nákupu vybavení do domácnosti, při výběru telefonního operátora, při používání domácí elektroniky apod. považujeme to za zcela přirozenou věc, nad kterou ani nepřemýšlíme. Někteří z lidí, kterým poskytujeme podporu, mohou potřebovat větší míru pomoci s rozhodováním. Může to být v důsledku jejich specifického způsobu komunikace nebo proto, že potřebují pomoc s přezkoumáním informace vztahující se k danému rozhodnutí. Pro tento způsob přijímání rozhodnutí s využitím podpory blízkých osob se vžilo označení rozhodování s podporou (angl. supported decision-making). Samotná potřeba pomoci při rozhodování by neměla zabránit lidem v tom, aby uplatňovali a naplňovali svá práva tím, že rozhodují o svých životech. Lidé s postižením v duševní oblasti byli v minulosti automaticky považováni za nezpůsobilé a situace byla řešena opatrovnictvím. Opatrovnictví vykonávané jako náhradní rozhodování brání lidem, aby činili vlastní rozhodnutí. 
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Takto ne!!







Šéf, partner, asistent…

bez domluvy



Jak by vypadal výběr a nákup mobilu „v nejlepším zájmu“?

(tj. „já nejlépe vím, co je pro tebe dobré“)









Profil na 1 stranu
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Kdo mi pomáhá s rozhodováním?

19







Kruh vztahů



Kruh podpory





Kdo mi pomáhá s rozhodováním?





Kruh vztahů



Kruh podpory







Kdo podporu při rozhodování poskytuje

				Neformální		Formální

		Přirozená		Matka a její partner pomáhají Petrovi 1xza 14 dní, když je Petr na víkend doma. Pomáhají  mu porozumět různým životním situacím, zorientovat se v nich a přicházejí s přehledem řešení. 

Radka pomáhá Petrovi s porozuměním a řešením krizových situací , s trávením volného času a s rozhodováním v každodenním životě.
		Radka – soudem stanovený podpůrce.
Petrovi pomáhá  z porozumění, zorientováním a řešením v oblastech:  financí, komunikace a jednání s úřady a institucemi a v oblasti nejrůznějších smluv.

		Profesionální		Sociální pracovník ze služby sociální rehabilitace Pomáhá mu porozumět různým životním situacím, obzvlášť situacím spojeným s krizí, zorientovat se v nich a přichází s přehledem řešení.  Pomáhá s rozhodováním v každodenním životě.		Není  formalizováno dle NOZ.



Formalizace

Profesionalizace





Podpora poskytnutá lidmi s podobnými zkušenostmi (postižením) (peer-support).



Pomoc s komunikací: tlumočení individuální způsobu  komunikace člověka.



Různé druhy přiměřené úpravy: jednoduchý jazyk, alternativní formy komunikace, materiály psané jednoduchým jazykem (easy to read), víc času a individuální přizpůsobení služby člověku.



Nástroje plánování zaměřeného na člověka včetně komunikačních záznamových tabulek a plánovacích setkání.
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Každý má právo rozhodovat se a právně jednat v souladu se svou vůlí, preferencemi a hodnotami. 

Lidé mohou vyjadřovat svá přání různými způsoby a jsou oprávněni komunikovat jakýmkoli způsobem

Zajištění přiměřené a individualizované podpory je klíčovou podmínkou pro to, aby člověk mohl učinit vlastní rozhodnutí. 

Podpora při rozhodování a právním jednání by měla vycházet z obecných prvků poskytování podpory a ochrany. Platí princip subsidiarity.

Principy podpory při rozhodování





Abychom mohli učinit rozhodnutí, které nám bude dávat smysl a bude v souladu s našimi preferencemi, musíme rozumět své situaci, umět ocenit přínosy a vidět zápory. To, co je pro jednoho nevýhoda, může se jinému člověku jevit jak plus. Ve velmi podobných situacích se různí lidé mohou rozhodovat velmi odlišně a přitom být s výsledkem spokojeni. Proto u poskytování podpory při rozhodování je klíčovou podmínkou respektování priorit a hodnot člověka. Přináší to sebou nutnost respektovat jedinečnost každého člověka a porozumět způsobu jeho vnímání a prožívání situace. Na těchto hodnotách stojí i níže uvedené praktické nástroje vycházející z konceptu plánování zaměřené na člověka (O’ BRIEN). Tento koncept vznikl v osmdesátých letech identifikací společných principů (průniků) různých forem individuálního plánování vyvinutých na základě teorie normalizace. V případě významných životních rozhodnutí, zejm. u lidí, kteří se po desetiletí izolovaného života v ústavu rozhodují co dál, je plánování zaměřené na člověka jednou z klíčových forem podpory. Principy „normalizace“ mají své začátky v 60. letech ve Skandinávii a byly dále rozvinuty zejména T. W. Wolfensbergerem v Severní Americe, přičemž nejde o normalizování lidí, ale jejich příležitostí.
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Podpora může zahrnovat neformální i formální opatření různých typů a intenzit (lidé si např. mohou vybrat jednoho či více podpůrců, kterým důvěřují a kteří jim pomáhají s rozhodováním)

Podpora také může vypadat jako rozvíjení a uznávání specifických metod komunikace u člověka

U některých lidí zase plánujeme s předstihem, kdy jasně vyjádří svou vůli a preference a podle toho pak lidé postupují ve chvíli, kdy již nemohou druhým sdělit svá přání

Principy podpory při rozhodování





Abychom mohli učinit rozhodnutí, které nám bude dávat smysl a bude v souladu s našimi preferencemi, musíme rozumět své situaci, umět ocenit přínosy a vidět zápory. To, co je pro jednoho nevýhoda, může se jinému člověku jevit jak plus. Ve velmi podobných situacích se různí lidé mohou rozhodovat velmi odlišně a přitom být s výsledkem spokojeni. Proto u poskytování podpory při rozhodování je klíčovou podmínkou respektování priorit a hodnot člověka. Přináší to sebou nutnost respektovat jedinečnost každého člověka a porozumět způsobu jeho vnímání a prožívání situace. Na těchto hodnotách stojí i níže uvedené praktické nástroje vycházející z konceptu plánování zaměřené na člověka (O’ BRIEN). Tento koncept vznikl v osmdesátých letech identifikací společných principů (průniků) různých forem individuálního plánování vyvinutých na základě teorie normalizace. V případě významných životních rozhodnutí, zejm. u lidí, kteří se po desetiletí izolovaného života v ústavu rozhodují co dál, je plánování zaměřené na člověka jednou z klíčových forem podpory. Principy „normalizace“ mají své začátky v 60. letech ve Skandinávii a byly dále rozvinuty zejména T. W. Wolfensbergerem v Severní Americe, přičemž nejde o normalizování lidí, ale jejich příležitostí.
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Nejčastější chyby 

Nezabýváme se tím, že je člověk způsobilý se rozhodnout 

Rozhodnutí o člověku je učiněno sice s dobrým úmyslem, ale z pozice moci a v rozporu s vnitřními zájmy člověka

Poskytujeme člověku informace na špatném místě či ve špatnou dobu

Člověk nemá všechny potřebné informace, aby se mohl rozhodnout

Nedokážeme se s člověkem dorozumět
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5. Setkání lidí v týmu změny ÚSP XY 

26. 9. 2016 (Zápis ve snadném čtení) 

Na změnách u nás pracují tito lidé. 

Říkáme si Tým změny. 

                       

 

 

 

 

 


5. Setkání lidí v týmu změny ÚSP XY

26. 9. 2016 (Zápis ve snadném čtení)

Na změnách u nás pracují tito lidé.

Říkáme si Tým změny.

                      





















                              







	





Ústavní prvek je to, co je v ústavu, ale doma to nemáme: 

Hřebeny a ručníky pro 27 lidí, chodí do jedné koupelny. 

                    

              

	                   Obrázky krtečka v bytě, kde nebydlí děti 

Bude k nám jezdit pojízdná prodejna. Můžete nakoupit, co budete chtít.

 

Na oddělení A bude nová kavárna. Můžete si uvařit kávu, kdy budete chtít. 
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Podpora při rozhodování. Normální je, se stále rozhodovat. 

Co je podpora při rozhodování   
Dávat lidem příležitost k rozhodování, informace při zvažování možností, podporu v krocích rozhodování, přiznat 
nárok na špatné rozhodnutí, množit zkušenosti s rozhodováním. Tím jsou lidé podporováni v tom, aby brali 
zodpovědnost za důsledky svých rozhodnutí, sami za sebe                                              
  bez rozhodování o sobě není zodpovědnost za sebe                                                                                                  
Život člověka je jedno rozhodnutí za druhým, každý den je řetězec rozhodnutí:  
…kdy vstanu, co si vezmu na sebe, zda se osprchuji ráno či večer či obojí, co si dám k snídani, kdy uklidím, co budu 
dělat, co k tomu budu potřebovat, zda navštívím nebo zavolám příbuzným, co budu číst, co koupím, co uvařím, zda 
se naučím sestavit postel podle návodu nebo si zavolám technika, koho požádám o radu, kdo mně chce …                    
Situace lidí žijících v pobytovém zařízení je ale jiná:   

• Lidé jsou podřízeni řádu, pravidlům a procesům v zařízení – mají omezené možnosti rozhodování  
• Nemají zkušenost s rozhodováním – většinou rozhoduje někdo za ně  
• Nemají informace o možnostech – jaké kroky učinit k výslednému rozhodnutí (kam jet na dovolenou)    
• Nemají vypěstovanou vůli k rozhodování – kdy je rozhodování nepříjemné nebo se obávají důsledků  

Co brání lidem v pobytovém zařízení se rozhodovat a brát na sebe zodpovědnost:  
- Pevný řád (nerozhodují kdy co budou dělat, je to dané) 
- Omezené možnosti výběru (jídla, kde budu bydlet, co mám kolem sebe, s kým se budu vídat…) 
- Instrukce, příkazy od personálu (lidé slyší „udělejte“, „běžte“, „teď bude“, „nedělejte“…) 
- Skupinové činnosti (odpoledne budete dělat…, půjdete…, pojedeme…, přineste si…, nečekejte…) 
- Nedostatek informací o tom, co se stane, když se rozhodnu tak či onak  
- Neporozumění od pracovníků, co chci, co je pro mne důležité nebo neschopnost to vyjádřit řečí 
- Pro pracovníky je jednodušší a rychlejší rozhodovat za klienty    
   Rozhodovat za někoho snižuje jeho schopnost se rozhodovat a chovat se zodpovědně                                                                
Jak začít s podporou při rozhodování, protože vy jste ti důležití pro klienty:  
1. Začněte hned, dávejte lidem na výběr při každé příležitosti (i když jste si jisti tím, jak se rozhodnout, děláte to 

pro ně, ne pro sebe): chcete čaj nebo vodu? Jaký hrnek dnes chcete? Jak se cítíte? Chcete s tím pomoct? 
2. Hledejte další možnosti, o čem nechat lidi rozhodovat: co budu jíst k snídani, zda si uvařím kávu, co si obleču 
3. Ptejte se lidí tak, aby museli přemýšlet, rozhodovat se o tom, co odpoví, nejen ano nebo ne:  

Dobře: čím si chcete vyzdobit ložnici? Špatně: chcete nad postel tento obrázek?  
4. Snažte se porozumět co člověk chce a co je pro něj na tom důležité i když nemluví, také aby on rozuměl vám 

– používejte s ním komunikaci, které rozumí, ukazujte mu, co má na výběr – věci, obrázky, fotky…   
5. Když člověk neví, jak se rozhodnout, nerozhodujte hned za něj – dejte mu čas, informace k tomu, aby se 

rozhodnul, jak to bude vypadat po rozhodnutí, nabídněte, kým se může poradit – kdo ho zná, kdo to zažil… 
6. Oceňujte každé samostatné rozhodnutí lidí, v sebe nejpatrnějších věcech i v životních rozhodnutích  
7. Rozšiřujte lidem jejich možnosti: jak lze bydlet, jaké je oblečení, čím se lidé baví, co mohou jíst, kam jet…  
8. Motivujte lidi, aby se vás vyptávali na své možnosti, jejich zvědavost, pomáhejte jim hledat informace  
9. Nevěřte tomu, že nějaká diagnóza, zdravotní postižení nebo věk se spojený s neschopností se rozhodovat – 

ne, schopnost se rozhodovat záleží na zkušenosti s rozhodováním, znalosti možností, síle vůle, informacích, 
které k rozhodnutí má a užitečnosti, které z rozhodování plynou – zda je to pro ně užitečné.  

 
Rozhodování s podporou je něco mezi „rozhodnout za člověka“ a „rozhodne si to celé úplně sám“                              
Vlastní samostatné rozhodování 
Vlastní rozhodování s podporou pracovníka  
Rozhodování na základě nejlepšího porozumění vůli a preferencím člověka 
 
 


PODPORA PRACOVNÍKŮM V ZAŘÍZENÍCH MSSS VEJPRTY, 

První kroky ke změně, Terezie Hradilková 2020

Podpora při rozhodování. Normální je, se stále rozhodovat.

Co je podpora při rozhodování  

Dávat lidem příležitost k rozhodování, informace při zvažování možností, podporu v krocích rozhodování, přiznat nárok na špatné rozhodnutí, množit zkušenosti s rozhodováním. Tím jsou lidé podporováni v tom, aby brali zodpovědnost za důsledky svých rozhodnutí, sami za sebe                                          						bez rozhodování o sobě není zodpovědnost za sebe                                                                                                 

Život člověka je jedno rozhodnutí za druhým, každý den je řetězec rozhodnutí: 

…kdy vstanu, co si vezmu na sebe, zda se osprchuji ráno či večer či obojí, co si dám k snídani, kdy uklidím, co budu dělat, co k tomu budu potřebovat, zda navštívím nebo zavolám příbuzným, co budu číst, co koupím, co uvařím, zda se naučím sestavit postel podle návodu nebo si zavolám technika, koho požádám o radu, kdo mně chce …                    Situace lidí žijících v pobytovém zařízení je ale jiná:  

· Lidé jsou podřízeni řádu, pravidlům a procesům v zařízení – mají omezené možnosti rozhodování 

· Nemají zkušenost s rozhodováním – většinou rozhoduje někdo za ně 

· Nemají informace o možnostech – jaké kroky učinit k výslednému rozhodnutí (kam jet na dovolenou)   

· Nemají vypěstovanou vůli k rozhodování – kdy je rozhodování nepříjemné nebo se obávají důsledků 

Co brání lidem v pobytovém zařízení se rozhodovat a brát na sebe zodpovědnost: 

· Pevný řád (nerozhodují kdy co budou dělat, je to dané)

· Omezené možnosti výběru (jídla, kde budu bydlet, co mám kolem sebe, s kým se budu vídat…)

· Instrukce, příkazy od personálu (lidé slyší „udělejte“, „běžte“, „teď bude“, „nedělejte“…)

· Skupinové činnosti (odpoledne budete dělat…, půjdete…, pojedeme…, přineste si…, nečekejte…)

· Nedostatek informací o tom, co se stane, když se rozhodnu tak či onak 

· Neporozumění od pracovníků, co chci, co je pro mne důležité nebo neschopnost to vyjádřit řečí

· Pro pracovníky je jednodušší a rychlejší rozhodovat za klienty   

			Rozhodovat za někoho snižuje jeho schopnost se rozhodovat a chovat se zodpovědně                                                                Jak začít s podporou při rozhodování, protože vy jste ti důležití pro klienty: 

1. Začněte hned, dávejte lidem na výběr při každé příležitosti (i když jste si jisti tím, jak se rozhodnout, děláte to pro ně, ne pro sebe): chcete čaj nebo vodu? Jaký hrnek dnes chcete? Jak se cítíte? Chcete s tím pomoct?

2. Hledejte další možnosti, o čem nechat lidi rozhodovat: co budu jíst k snídani, zda si uvařím kávu, co si obleču

3. Ptejte se lidí tak, aby museli přemýšlet, rozhodovat se o tom, co odpoví, nejen ano nebo ne: 

Dobře: čím si chcete vyzdobit ložnici? Špatně: chcete nad postel tento obrázek? 

4. Snažte se porozumět co člověk chce a co je pro něj na tom důležité i když nemluví, také aby on rozuměl vám – používejte s ním komunikaci, které rozumí, ukazujte mu, co má na výběr – věci, obrázky, fotky…  

5. Když člověk neví, jak se rozhodnout, nerozhodujte hned za něj – dejte mu čas, informace k tomu, aby se rozhodnul, jak to bude vypadat po rozhodnutí, nabídněte, kým se může poradit – kdo ho zná, kdo to zažil…

6. Oceňujte každé samostatné rozhodnutí lidí, v sebe nejpatrnějších věcech i v životních rozhodnutích 

7. Rozšiřujte lidem jejich možnosti: jak lze bydlet, jaké je oblečení, čím se lidé baví, co mohou jíst, kam jet… 

8. Motivujte lidi, aby se vás vyptávali na své možnosti, jejich zvědavost, pomáhejte jim hledat informace 

9. Nevěřte tomu, že nějaká diagnóza, zdravotní postižení nebo věk se spojený s neschopností se rozhodovat – ne, schopnost se rozhodovat záleží na zkušenosti s rozhodováním, znalosti možností, síle vůle, informacích, které k rozhodnutí má a užitečnosti, které z rozhodování plynou – zda je to pro ně užitečné. 



Rozhodování s podporou je něco mezi „rozhodnout za člověka“ a „rozhodne si to celé úplně sám“                              Vlastní samostatné rozhodování

Vlastní rozhodování s podporou pracovníka 

Rozhodování na základě nejlepšího porozumění vůli a preferencím člověka







Cílem podpory při rozhodování je, aby 

· Lidé žijící v pobytových službách se rozhodovali, zažívali rozhodování a brali na sebe za rozhodnutí zodpovědnost. Rozhodování lidí umožní jim žít život podle svého a být zodpovědný.  

· Pracovníci jsou lidem podporovateli při rozhodování, poskytují jim příležitosti a informace potřebné k rozhodování a k předvídání důsledků rozhodnutí.

· Metody Podporované rozhodování jsou součástí běžné práce pracovníků zařízení.   
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MASIVNÍ ŠKOLENÍ PSS

ZAVÁDĚNÍ NOVÉHO POJETÍ 
ROZHODOVÁNÍ KLIENTŮ

BUDOU DEFINOVÁNY A ZVEŘEJNĚNY V RÁMCI 
DOKUMENTU ŠESTERKY bod č. 3) ROZHODOVÁNÍ

• TESTOVACÍ PRÁCE VE VZORCÍCH KLIENTŮ
• NASTAVENÍ ROZHODOVACÍCH MECHANISMŮ V 

DOMÁCNOSTECH / ODDĚLENÍCH

CO BUDE V ROCE 2021
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Oblasti sociálního začlenění a jejich vazba na služby pro lidi s postižením 
/znevýhodněním  

Oblast sociálního začlenění Příklady naplnění v situaci člověka s potížemi v učení  

1. LIDÉ JSOU ZAPOJENÍ DO AKTIVIT V MÍSTĚ, KDE ŽIJÍ 

1.1 Lidé používají různé služby 
v místě, kde žijí 

 

Člověk začal používat běžné služby v místě, kde bydlí, jako jsou: 
- obchody, restaurace, dopravu  
- sportovní zařízení 
- knihovny 
- sportovní a zájmové kroužky 
- jiné kulturní a volnočasové aktivity 

1.2 Lidé znají (a chtějí-li) využívají 
možnosti místa, kde žijí 

Člověk má kontakty s trafikanty, pošťáky a dalšími lidmi v místě, kde žijí 
Člověk se běžně pohybuje v prostoru místa, kde žije – v parku, na ulici, na zastávce, v  
jak vypadají, ví co se tam právě děje (staví, bourá, mění, nemění) 

2. LIDÉ JSOU SOUČÁSTÍ SÍTĚ MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ 

2.1 Lidé mají aktivní vztahy 
s rodinou anebo přáteli, kolegy, 
sousedy  

Z mapy vztahů je vidět, že člověk má vztahy nejen s placeným personálem, ale že má  
„neplacené“ vztahy 

- založené na osobní náklonnosti  
- s dalšími lidmi, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole apod. 

Je důležité, aby člověk měl nejen placené ale také neplacené vztahy 
2.2 Lidé mají partnerské vztahy Člověk má intimní vztah s mužem či ženou 

3. LIDÉ SAMI SE O NĚKOHO NEBO NĚCO STARAJÍ 

3.1 Lidé se o něco nebo někoho 
sami starají 

 

Člověk sám zaujal podpůrnou roli, o někoho nebo něco se stará, jako např.:  
- péče o děti příbuzných 
- péče o domácí mazlíčky 
- sebeobhájcovství 
- vedení skupiny, neformální podpora přátel 

3.2 Lidé se (dobrovolnicky) 
podílejí na veřejných aktivitách 
(záležitostech) ve svém okolí  

Člověk je aktivně zapojen do dobrovolnických projektů a hnutí, např. hasiči, dobrovo  
pečovatelky, dobrovolné organizování různých akcí v obci, dobrovolná péče o zvířata 
v útulcích i ve volné přírodě, dobrovolná účast na brigádách zlepšujících životní 
prostředí apod. 

4. LIDÉ JSOU ZAMĚSTNANÍ 

4.1 Lidé mají placené zaměstnání  Člověk má pracovně právní vztah 
- na otevřeném trhu  
- v chráněné dílně 
- nebo pracuje jako OSVČ 
- nebo zajišťuje péči příjemci příspěvku na péči a za to přijímá část nebo celý 

tento příspěvek 
(Pozn.: práce v sociálně terapeutické dílně, resp. pobyt v denním stacionáři jsou 
rehabilitační aktivity a nejsou považované jako typ zaměstnání coby pracovně právn  
vztahu i když mají pracovní povahu) 

5. LIDÉ SI HLEDAJÍ PRÁCI NEBO SE PŘIPRAVUJÍ NA ZAMĚSTNÁNÍ PO UKONČENÍ VZDĚLÁNÍ 

5.1 Lidé využívají služeb 
zaměstnanosti nebo jiných 
podpůrných služeb při přípravě 
na práci a při hledání zaměstnání 

Člověk hledá práci sám s pomocí: 
- sociální služby 
- je registrován na úřadu práce (ÚP) jako uchazeč 
- je registrován na ÚP jako zájemce  
- využívá pracovní rehabilitaci ÚP 


Oblasti sociálního začlenění a jejich vazba na služby pro lidi s postižením /znevýhodněním 

		Oblast sociálního začlenění

		Příklady naplnění v situaci člověka s potížemi v učení 



		1. LIDÉ JSOU ZAPOJENÍ DO AKTIVIT V MÍSTĚ, KDE ŽIJÍ



		1.1 Lidé používají různé služby v místě, kde žijí



		Člověk začal používat běžné služby v místě, kde bydlí, jako jsou:

· obchody, restaurace, dopravu 

· sportovní zařízení

· knihovny

· sportovní a zájmové kroužky

· jiné kulturní a volnočasové aktivity



		1.2 Lidé znají (a chtějí-li) využívají možnosti místa, kde žijí

		Člověk má kontakty s trafikanty, pošťáky a dalšími lidmi v místě, kde žijí

Člověk se běžně pohybuje v prostoru místa, kde žije – v parku, na ulici, na zastávce, ví, jak vypadají, ví co se tam právě děje (staví, bourá, mění, nemění)



		2. LIDÉ JSOU SOUČÁSTÍ SÍTĚ MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ



		2.1 Lidé mají aktivní vztahy s rodinou anebo přáteli, kolegy, sousedy 

		Z mapy vztahů je vidět, že člověk má vztahy nejen s placeným personálem, ale že má i „neplacené“ vztahy

· založené na osobní náklonnosti 

· s dalšími lidmi, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole apod.

Je důležité, aby člověk měl nejen placené ale také neplacené vztahy



		2.2 Lidé mají partnerské vztahy

		Člověk má intimní vztah s mužem či ženou



		3. LIDÉ SAMI SE O NĚKOHO NEBO NĚCO STARAJÍ



		3.1 Lidé se o něco nebo někoho sami starají



		Člověk sám zaujal podpůrnou roli, o někoho nebo něco se stará, jako např.: 

· péče o děti příbuzných

· péče o domácí mazlíčky

· sebeobhájcovství

· vedení skupiny, neformální podpora přátel



		3.2 Lidé se (dobrovolnicky) podílejí na veřejných aktivitách (záležitostech) ve svém okolí 

		Člověk je aktivně zapojen do dobrovolnických projektů a hnutí, např. hasiči, dobrovolné pečovatelky, dobrovolné organizování různých akcí v obci, dobrovolná péče o zvířata v útulcích i ve volné přírodě, dobrovolná účast na brigádách zlepšujících životní prostředí apod.



		4. LIDÉ JSOU ZAMĚSTNANÍ



		4.1 Lidé mají placené zaměstnání 

		Člověk má pracovně právní vztah

· na otevřeném trhu 

· v chráněné dílně

· nebo pracuje jako OSVČ

· nebo zajišťuje péči příjemci příspěvku na péči a za to přijímá část nebo celý tento příspěvek

(Pozn.: práce v sociálně terapeutické dílně, resp. pobyt v denním stacionáři jsou rehabilitační aktivity a nejsou považované jako typ zaměstnání coby pracovně právního vztahu i když mají pracovní povahu)



		5. LIDÉ SI HLEDAJÍ PRÁCI NEBO SE PŘIPRAVUJÍ NA ZAMĚSTNÁNÍ PO UKONČENÍ VZDĚLÁNÍ



		5.1 Lidé využívají služeb zaměstnanosti nebo jiných podpůrných služeb při přípravě na práci a při hledání zaměstnání

		Člověk hledá práci sám s pomocí:

· sociální služby

· je registrován na úřadu práce (ÚP) jako uchazeč

· je registrován na ÚP jako zájemce 

· využívá pracovní rehabilitaci ÚP

· hledá práci s využitím nestátní neziskové organizace zaměřené na pracovní uplatnění (např. agentura podporovaného zaměstnávání)



		6. LIDÉ MAJÍ VOLNÝ ČAS, KTERÝ MÁ SVÉ MÍSTO V RÁMCI JEJICH DNE



		6.1 Lidé tráví volný čas (podle svého) smysluplnými aktivitami, které člověka naplňují, mají pro něj smysl a při kterých si odpočine a odreaguje se   

		Člověk má vedle zaměstnání (případně přípravy nebo hledání zaměstnání) a práce na zajištění domácnosti i volný čas, který tráví dle vlastních představ, např.:

· nedělá nic

· pěstuje své koníčky (čtení, zahradničení, ruční práce apod.)

· dobrovolnictví, účast na společenských akcích



		7. LIDÉ SE ROZVÍJEJÍ V RÁMCI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ



		7.1 Lidé se připravují studiem na zaměstnání 

		Sem patří: pracovní kvalifikace, rekvalifikace, tréninkový kurz přímo vázaný na zaměstnání, apod.



		7.2 Lidé se (pro svůj další rozvoj) účastní pravidelného dlouhodobého vzdělávání

		Člověk je zapsán v kurzu nabízeného veřejnosti, jako jsou:

· různé druhy pregraduálního a graduálního vzdělávání

· universita třetího věku apod.



		8. LIDÉ SI UDRŽUJÍ DOBRÉ FYZICKÉ A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ



		8.1 Lidé mají běžný přístup k lékařské péči 

		Člověk je registrován u vybraného lékaře a podle potřeby navštěvuje:

· obvodního lékaře

· zubaře

· specializované lékaře podle individuálních potřeb (ortoped, gynekolog (u žen), či psychiatr



		8.2 Lidé mají dostatek informací a možností, jak se starat o své zdraví, a dostatek pomůcek, jak minimalizovat negativní dopady nemocí anebo zdravotních postižení

		Člověk pečuje o svoje zdraví, zejména

· konzultuje své specifické zdravotní potíže s lékaři 

· hledá spolu s lékaři optimální způsob léčby s co nejmenšími vedlejšími účinky léků/lékařských zásahů 
(POZN: patří sem také plán na minimalizaci negativních dopadů psychiatrických léků)

· získává pomůcky umožňující co největší samostatnost a naplnění potřeb v každodenním životě

· hledá méně tradiční způsoby léčby anebo posilování zdraví, např. fytoterapie, speciální doplňky výživy apod.

· využívá další odborníky pro zachování a rozvoj zdraví, např. stimulace zraku, fyzioterapie apod.

· využívá prostředky pro posilování a udržování duševního zdraví, např. psychoterapie, techniky zvládání emočních výkyvů

· pravidelně cvičí, běhá, zdravě se stravuje



		9. LIDÉ VSTUPUJÍ DO PRÁVNÍCH VZTAHŮ S OSTATNÍMI



		9.1 Lidé mají základní vědomí o svých právech a povinnostech (právní vědomí) a s tím související odpovědnost  



		· základní lidská práva a svobody (osobní svoboda, svoboda pohybu, soukromí, atd.)

· občanská práva: sňatky, rodičovství, právní způsobilost, opatrovnictví, závazky, odpovědnost za škodu atd.

· občanský průkaz, volební právo

· trestní odpovědnost

· práva pacienta

· sociální práva



		9.2 Lidé vstupují do právních vztahů s ostatními



		· nakupují, i na splátky

· mohou si vzít půjčku, půjčit auto, 

· cestovat –koupit si jízdenku, dovolenou

· pronajmout byt

· využívat běžné služby (opravny, kadeřník, pedikúra)

· něco darovat nebo přijmout dar 



		9.3 Lidé, pokud to potřebují, mají podporu a zastání při rozhodování o právních úkonech, při jejich uskutečňování či při řešení jejich případných právních důsledků 



		Člověk se ve věcech rozhodování o právních úkonech (vydání peněz, souhlasu se zdravotním vyšetřením atd. viz výše) má s kým poradit, podle závažnosti a druhu právního úkonu:

· radí se s lidmi z neformální sféry (rodina, přátelé, známí)

· komunikuje s opatrovníkem, který zná a respektuje meze svého postavení a koná právní úkony ve prospěch člověka

· konzultuje s právníky a dalšími odborníky

Pokud je člověk omezen ve způsobilosti k právním úkonům, je toto omezení přiměřené schopnostem člověka, chrání jej (nepoškozuje)



		10. LIDÉ MAJÍ ZAJIŠTĚNOU AUTONOMII JEDNÁNÍ A SEBEURČENÍ



		10.1 Lidé plánují svůj život podle svých hodnot a na základě informací, svoje plány pak naplňují 

		Člověk se aktivně účastní plánování podpory, kterou potřebuje pro každodenní život i naplnění svých životních cílů:

· rozhoduje, kdo se zapojí do plánování jeho podpory 

· účastní se přípravy podkladů pro plánování a setkání plánovacího týmu

· jeho názory, přání a hodnoty jsou zřetelně zachyceny v podkladech pro plánování a jsou reflektované v plánovacím procesu



		10.2 Lidé se (běžně) rozhodují o každodenních záležitostech 



		Člověk rozhoduje zejména o tom:

· co a kdy bude jíst a pít

· kdy vstane, kdy půjde spát

· co bude dělat ve volném čase

· s kým bude trávit volný čas a kde

· jak si zařídí byt

· koho pozve na návštěvu

· jestli otevře dveře, když někdo zvoní

· jestli vezme telefon, odpoví na sms

· co si vezme na sebe

· zda a jak se umyje, učeše



		10.3 Lidé mají podporu při naplňování svých práv a oprávněných zájmů 

		Člověk má někoho důvěryhodného, kdo jej v případě potřeby doprovází na úřady, do zdravotnického zařízení, do školy a na další místa, kde je nutno jednat s autoritami



		10.4 Lidé jsou samostatní a soběstační, jak je to možné 

		Člověk dostává podporu jen v případě, že danou činností sám nezvládne úspěšně



		10.5 Lidé mají možnost brát na sebe přiměřené riziko

		Přiměřené riziko je takové riziko, které nepředstavuje závažnou újmu. Znemožnění učit se z chyb také způsobuje újmu. Je třeba zvážit poměr mezi možnými následky z rizika chyby a z rizika omezování člověka (v jeho základních právech, s dopadem do jeho rozvoje

Člověk má také možnost chovat se z pohledu jiných lidí “iracionálně”, a nést za to případné následky. V tom případě jsou služby připravené nabídnout nehodnotící podporu.



		11. LIDÉ MAJÍ MOŽNOST SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA



		11.1 Lidé mají dostatečné hmotné zabezpečení, dostatečné příjmy na živobytí 

		Člověk využívá v případě potřeby (pokud nestačí výdělek a invalidní důchod) všechny možnosti zajištění příjmů na živobytí, na které má nárok, zejm. sociální dávky, slevy, výhody, sociální bydlení apod.



		11.2 Lidé mají možnost bydlet podle své volby



		Člověk si volí místo pro bydlení podle svých finančních možností, potřeb a hodnot a není nucen bydlet ve specializovaném zařízení sociálních služeb na základě společného znaku s ostatními spolubydlícími (zejm. míra a typ postižení)
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4. Podpora sebeurčení

MASIVNÍ ŠKOLENÍ PSS

ZAVÁDĚNÍ NOVÉHO POJETÍ 
ROZHODOVÁNÍ KLIENTŮ

BUDOU DEFINOVÁNY A ZVEŘEJNĚNY V RÁMCI 
DOKUMENTU ŠESTERKY bod č. 4) SEBEURČENÍ

• TESTOVACÍ PRÁCE VE VZORCÍCH KLIENTŮ
• NASTAVENÍ PRÁCE V DOMÁCNOSTECH/ ODDĚLENÍCH

CO BUDE V ROCE 2021
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5. Osamostatňování

Terezie Hradilková

Cesta změny  MSSS Vejprty 
3. Osamostatňování ve všech 
oblastech života   


Terezie Hradilková



Cesta změny  MSSS Vejprty 



	3. Osamostatňování ve všech 	oblastech života   



 







1





Pracujeme u klienta doma, ne, že bydlí klient v naší práci 


Žít normální život 

Všichni máme stejná práva, důstojnost, statut, věk…a chceme stejné, podobné věci

Profesionál v sociálních službách 21. století znamená používat moderní metody a přístupy 

Pracujeme u klienta doma, 

ne, že bydlí klient v naší práci 



Změna NENÍ

odměna pro ty nejschopnější (ústavní prostředí nejvíce škodí těm, kteří mají kombinované postižení a kteří nejsou schopni sami 

trest pro pracovníky stávajících ústavních zařízení 

útlum nebo plošné rušení všech (pobytových) služeb







Člověk žije ve společnosti: oblasti sociálního začlenění 

1.	lidé jsou zapojení do aktivit v místě, kde žijí

2.	lidé jsou součástí sítě mezilidských vztahů

3.	lidé sami se o někoho nebo něco starají

4.	lidé jsou zaměstnaní

5.	lidé si hledají práci nebo se připravují na zaměstnání po ukončení vzdělání

6.	lidé mají volný čas, který má své místo v rámci jejich dne, týdne, roku, života

7.	lidé se rozvíjejí v rámci formálního vzdělávání

8.	lidé si udržují dobré fyzické a duševní zdraví

9.	lidé vstupují do právních vztahů s ostatními

10.	lidé mají zajištěno sebeurčení (rozhodují o sobě a o tom, kde, s kým a jak žijí) 







 Každodenní činnosti normálního života  

Komunikace (řeč, písmo, alternativní, telefon, internet…)

Péče o sebe (oblékání, holení, sestřih, …)

Péče o domácnost ( vaření, úklid, péče o oblečení, údržba…)

Starat se o někoho, o něco (vnoučata, rodiče, zvíře, květiny…)

Zdraví, fyzické a duševní (stravování, pohyb, prevence, léčba, sex …)

Bydliště a prostředí (

Bezpečí a rizika 

Vztahy (rodina, partner, sousedé, známí, spolužáci, kolegové, pracovníci služeb

Hospodaření ( finance, majetek, …)

Jednání s úřady a občanství (pojištění, místní správa, volby…)

 Celoživotní vzdělávání 

Zájmy, nadání 

Odpočinek  
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5. Osamostatňování

NOVÁ KONCEPCE 
Centra Volného Času

ZAVÁDĚNÍ PODPORY 
OSAMOSTAŇOVÁNÍ NA 

DOMOVECH

• NOVÉ TEMATICKÉ KURZY PRO KLIENTY (sebeobsluha)
• AKCE NA BUDOVÁNÍ VZTAHŮ (kultura, zahrada)
• SYSTÉMOVÁ PODPORA AKTIVIZACÍ NA DOMOVECH
• PŘÍPRAVA NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (sociální rehabilitace)

CO BUDE V ROCE 2021

• TESTOVACÍ PRÁCE VE VZORCÍCH KLIENTŮ
• NASTAVENÍ ROZHODOVACÍCH MECHANISMŮ V 

DOMÁCNOSTECH (ODDĚLENÍCH)
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6. Zvládání rizik

ZAVÁDĚNÍ PODPORY 
ZVLÁDÁNÍ RIZIK NA 

DOMOVECH

CO BUDE V ROCE 2021

• TESTOVACÍ PRÁCE VE VZORCÍCH KLIENTŮ
• NASTAVENÍ ROZHODOVACÍCH MECHANISMŮ V 

DOMÁCNOSTECH/ ODDĚLENÍCH



PRIORITY 2021

1. Vznik pilotních DOMÁCNOSTÍ/ ODDĚLENÍ

2. Vznik nové kategorie „PSS - kmenový pracovník“

3. Vybrané aplikace principů ŠESTERKY do reality domovů

4. Cílené vzdělávání a praxe v rámci projektu

5. Systematizace a posilování činnosti v sociální oblasti
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1. Vznik pilotních DOMÁCNOSTÍ (ODDĚLENÍ) v roce 2021

DOMÁCNOST

ODDĚLENÍ
1 – 15 osob
Mají stanovenu podobnou míru podpory (např. frekvence 
nákupů ze strany MSSS)
Mají stanovený optimální denní režim s maximální mírou 
respektování individuálních potřeb

2 – 10 osob
Stanovují si vlastní pravidla společného soužití
Mají své povinnosti v oblasti úklidu a společného vaření
Spolurozhodují o vybraných aspektech svého života 
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1. Vznik pilotních DOMÁCNOSTÍ (ODDĚLENÍ) v roce 2021

DOMOV BUDOVY POČET 
DOMÁCNOSTÍ

POČET 
ODDĚLENÍ

Počet nových PSS 
kmenových 
pracovníků

Počet zbylých
PSS klíčových 

pracovníků

DUKLA 5 7 2
KRAKONOŠ 2 1 6 6 + 4 noční

KAVKAZ

BUDOVA A 2 2? 2(1)
BUDOVA B 2 (B1,B2) 3 3(2)
BUDOVA C 1 1 1(1)
BUDOVA D

HUSOVA
BUDOVA A 3 2 10
BUDOVA B 1 2

CHB všechny 9 3

2. Vznik nové kategorie „PSS - kmenový pracovník“
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3. Vybrané aplikace principů ŠESTERKY do reality domovů

DOMOV BUDOVY

POČET KLIENTŮ VE VZORKU TESTOVÁNÍ ŠESTERKY

1. 2. 3. 4. 5. 6.

INDIVIDUÁLNÍ 
PLÁNOVÁNÍ KOMUNIKACE ROZHODOVÁNÍ SEBEURČENÍ NÁCVIK 

SAMOSTATNOSTI ZVLÁDÁNÍ RIZIK

DUKLA 5 5 5 5 5 5
KRAKONOŠ 3 3 3 3 3 3

KAVKAZ

BUDOVA A 24-31 24-31 24-31 24-31 24-31 24-31

BUDOVA B
29+3(12,
11,6+3D)

29+3(12,1
1,6+3D)

29+3(12,1
1,6+3D)

29+3(12,1
1,6+3D)

29+3(12,1
1,6+3D)

29+3(12,
11,6+3D)

BUDOVA C 14 14 14 14 14 14
BUDOVA D 3 3 3 3 3 3

HUSOVA
BUDOVA A 10 41 23 10 10 10
BUDOVA B 10 10 10 10 10 10

CHB všechny 28 28 28 28 28 28
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3. Vybrané aplikace principů ŠESTERKY do reality domovů
Testovací rozsah 2021

56 56

31

5 3

31 29

14

3

10

10

28

DUKLA KRAKONOŠ KAVKAZ A KAVKAZ B KAVKAZ C KAVKAZ D HUSOVA  A HUSOVA  B CHB

NOVÉ METODY

STÁVAJÍCÍ STAV

1. Individuální plánování
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3. Vybrané aplikace principů ŠESTERKY do reality domovů
Testovací rozsah 2021

NOVÉ METODY

STÁVAJÍCÍ STAV

2. Podpora komunikace

56 56

5 3

31 29

14

3

41

10

28

DUKLA KRAKONOŠ KAVKAZ A KAVKAZ B KAVKAZ C KAVKAZ D HUSOVA  A HUSOVA  B CHB
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3. Vybrané aplikace principů ŠESTERKY do reality domovů
Testovací rozsah 2021

NOVÉ METODY

STÁVAJÍCÍ STAV

3. Podpora rozhodování

56 56

23

5 3

31 29

14

3

18

10

28

DUKLA KRAKONOŠ KAVKAZ A KAVKAZ B KAVKAZ C KAVKAZ D HUSOVA  A HUSOVA  B CHB
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3. Vybrané aplikace principů ŠESTERKY do reality domovů
Testovací rozsah 2021

NOVÉ METODY

STÁVAJÍCÍ STAV

4. Podpora sebeurčení

56 56

31

5 3

31 29

14

3

10

10

28

DUKLA KRAKONOŠ KAVKAZ A KAVKAZ B KAVKAZ C KAVKAZ D HUSOVA  A HUSOVA  B CHB
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3. Vybrané aplikace principů ŠESTERKY do reality domovů
Testovací rozsah 2021

5,5

2,5
3,5

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

2

2

3

5 5 5 5 5 5

DUKLA KRAKONOŠ KAVKAZ A KAVKAZ B KAVKAZ C KAVKAZ D HUSOVA  A HUSOVA  B CHB

NOVÉ METODY

STÁVAJÍCÍ STAV

5. Osamostatňování



30.05.2022

3. Vybrané aplikace principů ŠESTERKY do reality domovů
Testovací rozsah 2021

NOVÉ METODY

STÁVAJÍCÍ STAV

6. Zvládání rizik

56 56

31

5 3

31 29

14

3

10

10

28

DUKLA KRAKONOŠ KAVKAZ A KAVKAZ B KAVKAZ C KAVKAZ D HUSOVA  A HUSOVA  B CHB



LATA - CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB

30.05.2022

Sociální 
rehabilitace
Adaptační program pro 

klienty DOZP
Sociálně rehabilitační 
činnosti pro ostatní 

klienty

Centrum 
volného času
Volnočasové aktivity 

(výlety, turnaje, 
rekreační aktivity, …)

Terapeutická 
šetření

Šetření na základě 
požadavků 

domovů



30.05.2022



30.05.2022



Děkuji za pozornost

Viktor Koláček
ředitel

30.05.2022


	Title Lorem Ipsum
	PREMISY
	Struktura sociální práce 2021
	ŠESTERKA CESTY ZMĚNY
	1. Individuální plánování
	2. Podpora komunikace
	2. Podpora komunikace
	3. Podpora rozhodování
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	4. Podpora sebeurčení
	4. Podpora sebeurčení
	5. Osamostatňování
	5. Osamostatňování
	6. Zvládání rizik
	PRIORITY 2021
	Snímek číslo 18
	Snímek číslo 19
	Snímek číslo 20
	Snímek číslo 21
	Snímek číslo 22
	Snímek číslo 23
	Snímek číslo 24
	Snímek číslo 25
	Snímek číslo 26
	LATA - CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB
	Snímek číslo 28
	Snímek číslo 29
	Děkuji za pozornost

