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Jaký je cíl dnešního dne
� Seznámit se s projektem a s uplatňováním 

přístupů zaměřených na člověka v ČR

� Seznámit se s vývojem situace v UK

� Pomocí široké škály nástrojů uvažování 
zaměřeného na člověka rozebrat místní kontext 
i problémy spojené s uplatňováním tohoto 
přístupu

� Seznámit se s příklady nejlepší praxe



� Co znamená „Plánování zam ěřené na člověka“(PCP)?

� Plánování zaměřené na člověka je přístup, který má lidem s 
postižením poskytnout větší možnosti. Vytváří komplexní 
představu o tom, jaký člověk je a co chce se svým životem 
dělat. Spojuje všechny lidi, kteří jsou pro daného člověka 
důležití – členy rodiny, přátele, sousedy, pracovníky poskytující důležití – členy rodiny, přátele, sousedy, pracovníky poskytující 
podporu a další odborníky. To pak umožňuje dosáhnout většího 
začlenění a nezávislosti. Proto je PCP velmi užitečné v 
takových životních situacích, jako je např. přechod ze života ve 
škole do života dospělých nebo při přechodu z aktivního života 
do podporovaného důchodu.



Jak vypadá současná situace ve Velké Británii

� Zásadní legislativa a odborné vedení
� Vážíme si lidí

� Vydáno v r. 2001
� První Bílá kniha za 30 let věnovaná lidem s obtížemi v učení
� Jádrem dokumentu jsou přístupy zaměřené na člověka
� Plán zaměřený na člověka by měl být nabídnut každému jedinci� Plán zaměřený na člověka by měl být nabídnut každému jedinci
� Zakládání rad spolupracujících subjektů
� Založení vládní skupiny na podporu realizace

� Jaká je situace tohoto dokumentu nyní
� Aktualizace dokumentu „Vážíme si lidí“

� „Na prvním místě jsou lidé“ 
� Základní kámen personalizace



Jaká je situace dokumentu „Vážíme si lidí“ v 
současné dob ě
4 hlavní priority

� PERSONALIZACE� PERSONALIZACE
� ČÍM SE LIDÉ ZABÝVAJÍ 

BĚHEM DNE 

� ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO 
STAVU

� ZLEPŠENÍ JEJICH BYTOVÉ 
SITUACE....



Personalizace 

Díky individuálnímu rozpočtu, přímým platbám a plánování 
zaměřenému na člověka by jedinec měl získat skutečnou možnost 
volby i kontrolu nad svým životem. Přispívat by k tomu měla i self-
advocacy“ a podpora ze strany pečovatelů. 



Čím se lidé zabývají během dne
� Pomáháme lidem zapojit se do místní komunity, přičemž se 

zaměřujeme na možnost získání placené práce. V důsledku toho 
pak dochází k významným změnám v poskytování tradičních 
denních služeb.



ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO
STAVU

� Státní systém zdravotní péče by měl těmto lidem poskytnout přístup k 
plné a kvalitní lékařské péči;  odbornou lékařskou péči je třeba 
modernizovat.modernizovat.



Zlepšení bytové situace

� Zajistit přístup k takovému bydlení, které si člověk přeje a které 
potřebuje se zvláštním důrazem na možnost získání vlastního 
nebo nájemního bydlení.



Další důležité aspekty
� K těmto důležitým aspektům patří advocacy a práva, spolupráce s 

rodinou. Tito lidé jsou občané, dochází k pozitivnímu posunu ve 
vnímání, jsou součástí pracovní síly.



Na prvním místě jsou lidé

Je materiál, který hovoří o tom, jak důležité jsou „kvalitní 

služby šité na míru každého jedince“. Píše se v ní: „Chceme, 

aby v budoucnu měli lidé maximální možnost vybrat si 

služby, které chtějí využívat a aby je měli co nejvíce pod 

kontrolou“. 

Co je pot řeba k 
poskytování personalizovaných služeb?



•V publikaci „Na prvním místě jsou lidé“ se 

píše:“Plánování zaměřené na člověka  a individuálně 

definovaná podpora by se měly stát běžnou praxí;  měly 

by být definovány typy podpory šité na míru 

jednotlivců”.

•Je to první program veřejné reformy, který byl 

“vytvořen, vyvinut a vyhodnocen společně a který 

otevřeně hlásá, že skutečné změny dosáhneme jedině 

tehdy, budou li se ho ve všech fázích účastnit společně 

uživatelé i poskytovatelé péče”





Jak vytvořit organizaci 
zaměřenou na člověka

� Od dobrého ke skvělému

� Transformační týmy

� Společné veřejné obstarávání� Společné veřejné obstarávání
� Posouzení/revize/přezkoumání zaměřené na člověka

� Přístupy k riziku zaměřené na člověka



Uplatňování přístupů zaměřených na 
člověka v organizacích



� Od dobrého ke 
skvělému je 
mezinárodní program 
pro využití myšlení 
zaměřeného na 
člověka, jež pomůže 
změnit situaci a změnit situaci a 
umožní organizacím 
zaměřit se více na 
lidi, které podporuje a 
lépe reagovat na 
jejich potřeby. 



Na stole máte:
� Co je pro vás 

důležité na vaší 
organizaci?

Co je zapotřebí k Co je zapotřebí k 
tomu, aby skutečně 
plnila své cíle?



Na stole máte:
� Co ve vaší organizaci 

funguje a co 
nefunguje při 
uplatňování přístupů 
zaměřených na zaměřených na 
člověka?



Vize „od dobrého ke skvělému“



Od dobrého ke skvělému s 
pozitivními perspektivami



26  Přechod od života závislého 
na službách k životu v komunitě



Jak zavést systém 
zaměřený na člověka

1.úroveň
co je třeba změnit v 

týmech

2.úroveň
co je třeba změnit v co je třeba změnit v 

organizacích

3.úroveň
co je třeba změnit v 

systémech





Co je plánování zaměřené na 
člověka

� Plánovávání zaměřené na člověka je proces, při 
kterém neustále nasloucháme a učíme se, zaměřujeme 
se na to, co je pro určitého člověka důležité z jeho 
hlediska nyní i do budoucna a podle toho jednáme 
společně s rodinou a přáteli. 

� Plánování zaměřené na člověka není pouu sbírkou 
nových technik individuálního plánování, jež by měla 
nahradit dřívější přístupy. Je založeno na novém 
způsobu nahlížení na osoby s postižením i na práci s 
nimi, především na tom, že se s nimi dělíme o kontrolu 
nad jejich životem a na začlenění do života komunity.
Sanderson



Styly, nástroje a přístupy
� Styly plánování

� Essential life-style planning (Základní plánování životního stylu) –
Smull

� PATH – O’Brien
� Mapy– O’Brien, Pearpoint, Forest
� Pozitivní budoucnost (perspektivy)

� Přístupy 
� Vytváření vazeb v komunitě
� Kruhy sítí 

� Nástroje 
� Pochopit, co je pro člověka důležité z jeho pohledu a co z pohledu lidí 

kolem a rozlišit to
� Kobliha 
� Sny 



Fred’s PATH







Ve skupinách
PATH a mapy

� Vezměte si list z flip chartu

� Graficky znázorněte nějaký svůj sen nebo aspiraci 

� Řekněte celé skupině, o jaký sen jde

� Vyberte něčí sen (někoho od vašeho stolu) a ten potom 
řekněte všem



Vývoj Základního 
plánování životního 
stylu

Zjištovat, co je pro 
člověka důležité z člověka důležité z 
jeho pohledu i z 
pohledu lidí kolem a 
jak ho úspěšně 
podporovat



Profily na 
jednu jednu 

stránku



Uplatňování přístupu 
zaměřeného na člověka a děti



Kde začínáme/Začátek (The Starting 
Place)

� Jde  o přístup vyvinutý na základě 
přístupu Helen Sanderson and Michaela 
Smulla využívající plánování zaměřené na 
člověka, jež se nazývá

Základní plánování životního sytlu 
(Essential Lifestyle Planning ‘ELP’)

� Začalo v Hull 

� Pak následovaly čtyři další městské části 
Londýna



� Zákon o d ětech (1989) 2004
� ...kde je to možné, jsou děti a 

mládež se zvláštními 
vzdělávacími potřebami 
zapojováni do rozhodování… 

� Učit se naslouchat
Nejdůležitější principy pro 
zapojování d ětí a mládeže (2001)
� Jasný signál, že je nutné děti a 

mládež zapojovat

� Každé dít ě je důležité
� Zajistit zdraví

� Být v bezpečí/mít jistotu

� Mít radost a dosahovat výsledky

� Moci pozitivně přispívat

� Materiální zabezpečení

� Vážíme si lidí Cíl dva - p řechod
Snaží se poskytnout mladým lidem s 

obtížemi v učení stejné příležitosti jako 
ostatním. Bílá kniha uznává, že služby mládež zapojovat

� Zapojení dětí a mladých lidí se 
oceňuje

� Děti a mládež mají stejné 
přiležitosti, pokud jde o to zapojit 
se do rozhodování

� Tradiční postupy využívající papír 
a tužku mohou diskriminovat ty, 
jimž jsou bližší netradiční metody 
komunikace

ostatním. Bílá kniha uznává, že služby 
si v podpoře mladých lidí a jejich rodin 
nevedou zrovna dobře.

� SEN Pravidla chování (2001)
� Úloha rodičů jakožto nejdůležitějšího 

partnera v rozhodování

� Důležitost budoucí perspektivy 
mladého člověka

� Participativní  Holistický Napomáhající   
Vyvíjející se  Otevřený  Spolupracující



Program podpory pro mladé 
lidi vstupující do dosp ělosti

� Aiming High for Disabled Children (AHDC) /“Více pro děti s 
postižením“, je státní transformační program týkající se služeb 
poskytovaných dětem s postižením v Anglii.

� Jedním z problémů, které tento program odhalil, jsou 
nedostatečné služby pro mladé lidi s postižením  při jejich vstupu nedostatečné služby pro mladé lidi s postižením  při jejich vstupu 
do života dospělých, jež je zapotřebí zlepšit a zkoordinovat.

� K vyřešení tohoto problému vláda vyhlásila Program na podporu 
mladých lidí v tomto období, který by se snažil zvyšovat standardy 
tohoto procesu v místních podmínkách.



Plánování 
zaměřené na 
člověka

U dospělých

V běžných školách

U starších lidí

Poradenský nástroj

Podpora plánování

Reviews to commissioning= 
kontroly před 

zadáváním???

Hodnocení 



� Plánování 

� Co funguje/nefungue

� Reakce (Theme
responses)

� Odhalit základní příčiny

� Akční plán

� Individuální

� Místní 

� Strategický



Plánování vedoucí ke strategické 
změně



Příklad z Tameside 
Projekt pro starší osoby

Většinu času trávím 
sám a nelíbí se mi to
Většinu času trávím 
sám a nelíbí se mi to

Vídám se jen s 
personalém a 
rodinu vidím 
jednou za měsíc

Vídám se jen s 
personalém a 
rodinu vidím 
jednou za měsíc

Není co dělat a 
není s kým
Není co dělat a 
není s kým

Nechodím moc 
ven a 
Nechodím moc 
ven a 

Jsem osamělý/áJsem osamělý/á

Cítím není s kýmnení s kým
ven a 
nestýkám se 
moc s lidmi

ven a 
nestýkám se 
moc s lidmi

Během dne se 
stýkám jen s 
personálem

Během dne se 
stýkám jen s 
personálem

Nemám přáteleNemám přátele

V mém 
životě je jen 
personál

V mém 
životě je jen 
personál

Mám jen jednoho příteleMám jen jednoho přítele

Cítím 
se 

osam ěl
ý/á



Jak by vypadal úspěch?
Pro jednotlivce

Pro personál

� Mám přátele

� Cítím podporu, když se chci setkávat s novými lidmi

� Podporovat lidi v jejich vztazích je sou část mojí práce

� Cítím v tom podporu svého manažera a vím, že to tak 
má být díky tréninku, jehož se mi dostává

� Mám na to čas díky tomu, jakou roli v práci zastávám

Pro

poskytovatele

� Mám na to čas díky tomu, jakou roli v práci zastávám

� Jsem rád/a, že mohu být lidem užite čný/á tím, že jim 
pomáhám získat p řátele.

� Víme, že získávat a udržet si p řátele je d ůležité pro 
zadavatele

� Tato činnost je zachycena v našich smlouvách

� To, jak dob ře tuto činnost d ěláme, je monitorováno a 
hodnoceno

� Jsme hrdi na to, že jsme lidem užite ční a že lidé mají 
přátle.



Ve skupinách
Kruhy 

� Kruhy podpory

� Rodiny, přátelé i pracovníci 
služeb se scházejí a 
pomáhají jednotlivci 
přemýšlet o jeho/jejím 
životěživotě

� Mohou mít za úkol i řízení 
rozpočtu dané osoby

� Udělejte kruh, v němž se 
nacházejí lidé, kteří jsou ve 
vašem životě důležití





Na člověka zaměřený přístup pro 
práci s rizikem



Riziko zaměřené na člověka



� Riziko jako proces

� Kdo je daná osoba
� Kde se nacházíme 

nyní
� Čeho chceme 

dosáhnout (kde 
chceme být)
dosáhnout (kde 
chceme být)

� Co jsme již zkusili 
a co jsme se 
dozvěděli

� Co budeme dělat 
dál



Jak by vypadal úspěšný výsledek

� Pro člověka
� Pro tým
� Pro organizaci
� Pro komunitu� Pro komunitu





� Klíčové 
odpovědnosti/úkoly

� Využití úsudku a 
tvořivosti

� Nejsou to věci, za které 

jsme placeni



Ve skupinách
Vytváření vazeb v komunitě



Ve skupinách:
Co se musí stát 
ve vaší 
organizaci?

Zamyslete se 
znovu nad tím, co 
funguje a co 
nefunguje.


