
Rozhodování s podporou 
 

Radka Čebišová 

Quip, z. ú. 



Rozhodování… 



Rozhodování: Kde budu bydlet? 

• Mít vlastní představu: byt x dům, lokalita, 
velikost, atd. 

• Finance (vlastní x hypotéka), atd. 
• Dostupnost (dopravní, služby-pošta, obchod, atd.) 
• Možnost zaměstnání 
• Škola pro dceru 
• Další…. 
 

 
     Sháníme si potřebné informace                                    
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Vytváříme přehled možností 
 
Porovnáváme přehled možností (+ a -, důsledky, 
rizika) 
 
Docházíme k rozhodnutí 
 
Realizujeme rozhodnutí (děláme aktivní korky 
včetně právního jednání) 
 
Zpětně si říkáme, zda se nám to povedlo či 
nepovedlo 
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• Identifikace rozhodnutí (Rozhodování: Kde 
budu bydlet?) 

• Uspořádání relevantních informací 

• Identifikace možností 

• Vybírání mezi možnostmi 

• Rozhodnutí 

• Uskutečnění kroků 

• Zpětné vyhodnocení 
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Na proces poskytování podpory se 
můžeme dívat jako na soubor 

následujících prvků: 
 



Rozhodování 

Podpora 

 

 

Rozhodování s podporou 
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2 klíčové oblasti v poskytování 
podpory při rozhodování 

 

INTENZITA  PODPORY při rozhodování 

 

FORMA PODPORY při rozhodování 
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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 

Na základě reakcí je nutno prověřovat správnost porozumění! 



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. 



Formy podpory při rozhodování 

Podpory jsou zdroje a strategie a mohou být 
poskytnuty rodičem, kamarádem, učitelem, 
psychologem, lékařem nebo jinou vhodnou osobou 
nebo agenturou např. právníkem nebo sociálním 
pracovníkem. Podpory mohou mít několik forem: 
 
 
• Osobní pomoc poskytnutá podpůrcem 

z přirozeného sociálního okolí člověka (neplacená, 
přirozená podpora) a profesionálem (placená 
podpora). 
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Formy podpory při rozhodování 

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

 

 

• Pomoc s komunikací: tlumočení unikátní formy 
komunikace člověka. 

 

www.kvalitavpraxi.cz 18 



Formy podpory při rozhodování 

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

• Nástroje plánování zaměřeného na člověka 
včetně komunikačních záznamových tabulek a 
plánovacích setkání. 
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Profil na jednu stránku pro poskytování 
podpory při rozhodování  
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Formy podpory při rozhodování 

• Formální a neformální reprezentace vůle a 
preferencí člověka. 
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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 

P
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Poskytování podpory při rozhodování 
lidem, kteří využívají ústavních služeb v 

kontextu deinstitucionalizace a 
transformace 
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Podpora může být potřebná na každém kroku 
rozhodování včetně právního jednání a 

revidování výsledků rozhodnutí. Intenzita a 
forma podpory by měla zohledňovat 

individuální potřeby člověka. 
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Ledovec 
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PODPŮRCE ZÁSTUPCE OPATROVNÍK 

POSKYTUJE PODPORU 
PŘI ROZHODOVÁNÍ A 
PRÁVNÍM JEDNÁNÍ 

POSKYTUJE PODPORU 
PŘI ROZHODOVÁNÍ A 
PRÁVNÍM JEDNÁNÍ 
 
ZASTUPUJE PŘI 
PRÁVNÍM JEDNÁNÍ 

POSKYTUJE PODPORU 
PŘI ROZHODOVÁNÍ A 
PRÁVNÍM JEDNÁNÍ 
 
ZASTUPUJE PŘI 
PRÁVNÍM JEDNÁNÍ 

SMLOUVA O 
NÁPOMOCI 

ZASTOUPENÍ 
ČLENEM 
DOMÁCNOSTI 

S OMEZENÍM 
SVÉPRÁVNOSTI 

BEZ OMEZENÍ 
SVÉPRÁVNOSTI 



Poskytování podpory při rozhodování a 
zejména právním jednání lidem, kteří 
využívají ústavních služeb v kontextu 
deinstitucionalizace a transformace 
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