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Zápis z diskuzního setkání  
Téma: Práce s rodinou, opatrovníkem klienta pobytové sociální služby v transformaci 

Termín: 18. 9. 2019 

Rozsah: 9:00 -15:00 hodin 

Místo konání: Green Garden Hotel, Praha 2 

Úvod MPSV (P. Řehořová): 

- přivítání účastníků,  
- představení projektu Život jako každý jiný, 
- seznámení s průběhem setkání, 
- představení účastníků diskuze. 

 

Představení účastníků 

 DOZP, Praha, v běžné zástavbě, 8 žen, klientky i s těžším postižením, aktuálně řeší: jak více 

posílit soukromí klientů, mít zázemí pro personál, aby nebylo těsně u klientů – narušuje 

běžný charakter domácnosti, zabývají se, čím mohou posílit běžný charakter domácnosti, 

určitě nedocílí toho, aby tam mohli bydlet lidé, kteří spolu chtějí bydlet, nedostanou se do 

stavu, že se klient nastěhuje s věcmi, jaké chce on a s lidmi s jakými chce, čekají je výzvy, jsou 

omezeni zákonem, ale nahlíží na to, jako na komunitní bydlení, aby např. v domě bydleli i lidé 

bez postižení, ale to je spíše fantazie, ne vše jsou schopni zvládnout. Proces T se jich týká – 

změna prostředí uvnitř + posílení soukromí a přiblížení se běžné domácnosti, eliminace 

prvků, které charakterizují instituci, více domov  

 Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, T ze zámku, v r. 2016 zámek opuštěn, T= 

úplně změnili život klientů, kteří byli zvyklí, že měli všechno zařízené – praní, žehlení, žili 

v pokoji, ale nemohli se o sebe starat, říci svůj názor, ale u konce T nejsou, měli by otevřít 

ještě jedno DZR, kde by měli být klienti s psychickými problémy – budovu již mají, ale ještě 

nemají finance – klienti by měli mít každý svou garsonku, jsou to rozdílní klienti (duševní 

onem.) oproti lidem s MP, v DOZP mají klienty, kteří mají ještě přidružené postižení, např. 

invalidní vozík, v CHB se klienti o sebe mohou více postarat, v každé službě mají sociální 

pracovnici, v zámku původně100 lidí, do PSB asi 3 klienti (provozuje jiná služba), dále se snaží 

transformovat nové prostředí, např. se snaží zbavovat ústavních prvků, podporují např. 

alternativní komunikaci, aby rozhodování nepřicházelo jen od pracovníků, ale i od klientů, 

snaží se pracovat na sociálním začleňování, mohli přibrat více pracovníků 

Lektorka: T není jen o tom, že se nahradí jedna budova druhou 

AAK: individuální konzultace pro jednu domácnost (díky aktuálním projektům), domácnosti 

jsou koedukované, všechny sociální služby, původně v zámku byly jen ženy 

Lektorka: nové služby slouží i novým klientům, ne jen původním obyvatelům zámku 

Někteří klienti se vrátili zpět do rodin, někteří šli do jiných služeb  

 

Lektorka: Jak se to stalo, že se někdo vrátil domů? Muselo se nejdříve změnit myšlení 

zaměstnanců, vedení – chodili na školení, na stáže, až pak se začalo pracovat s klienty a 
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s opatrovníky. Měli transformační plán a plány přechodu, klienti se mohli vyjádřit. Ti 

nejšikovnější klienti odešli ze služby, ne že by se jako první přestěhovali do nové služby, ale 

odešli ze služeb. I dnes jsou někteří zaměstnanci proti transformaci. Nemají ještě nové 

myšlení. I pracovníci se dříve „ztratili“ v prostorách zámku, dnes je na ně mnohem více 

požadavků – vše co udělají, musí zapsat, apod. 

 Příspěvková organizace Jihomoravského kraje: na počátku, začalo v r. 2017, Jihomoravský 

kraj u Blanska, dva byty v bytovce na sídlišti, T je to, že mohou žít jako rodina, klienti jsou 

vděční za to, že se pro ně něco dělá, bylo DOZP pro cca 100 lidí, od r. 2017 jsou dvě CHB, 

původní ústav stále funguje, ale mají být další CHB, velký dům se bude snad předělávat na 

domácnosti, ale klienti v budově původního ústavu zůstanou. Žít jako rodina = není tam tolik 

lidí, pracovníci se jim mohou více věnovat, např. se nevaří podle jídelníčku, ale individuálně 

se ráno naplánuje, co se bude vařit. Prostředí je rodinné, jezdí na výlety, apod. Klienti jsou 

součástí procesu domlouvání. Pracovníci nemají v domácnosti zázemí, do pokojů nechodí, jen 

když je klienti požádají – jedná se o klienty s lehčím MP. Do CHB chtěli jít nejstarší klienti. Ti 

nejšikovnější úplně nechtěli – věděli, že to nebude „hotel“.  T nemá vždy podporu od všech 

pracovníků.  

Účastníci nevidí příliš rozdíl mezi DOZP a CHB, je rozdíl např. ve financování, ale jinak služby spíše 

splývají. Někteří úředníci mají DOZP za instituci (hygiena, apod.), i když je služba poskytována 

v běžném prostředí, což nabourává koncept komunitního bydlení. Např. v ledničce jsou čtyři fochy, 

které jsou soukromí klientů. 

 

Diskuze: v zámku zůstali pracovníci, kteří „manipulují“ s klienty. Těžko se nahrazují pracovníci, kteří 

pracují 20 let a jinak mluví na supervizi a jinak se pak chovají v praxi. Je velmi dobrá podpora 

v projektech, díky možnostem školení. 

Součástí transformace by mělo být, že pracovníci metodiku služby vytváří sami, jsou součástí, 

vytváří pravidla, proces jde „od spodu“. 

Aby postup byl jednotný. Pracovníci jsou „mravenci“, které potřebujeme.  

Doporučení od účastníků na audit služby (viz např. organizace Jinak). 

Lektorka: je zajímavé, jak každá organizace zvolí jiný přístup k T, kteří klienti odejdou jako první, 

někde jak chtějí klienti, někde jak jsou „šikovní“, někde tréninkový byt, někde dle věku, atd. 

Někteří klienti pracovat v domácnosti nechtějí – znají svá práva, např. „mám právo spát do 12“, ale 

vyhýbají se povinnostem. Někdy je to těžké, např. v případě, kdy za tímto přístupem stojí i 

opatrovníci – vyžadují služby. 

 

 Příspěvková organizace kraje Vysočina, dříve 80 klientů, dnes 72, mají komunitní bydlení, jsou ve 

100% T = všichni  se přestěhují, původní budova se zavře, T podporuje zřizovatel, na KÚ 

zpracovali projektové žádosti o dotace na výstavbu 10 domácností, asi 6 let využívají projekty = 

vzdělávání zaměstnanců, supervize, případové konzultace pro nové komunitní služby. Mají 
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domky DOZP, u jednoho budou měnit registraci na CHB, jedná se o domácnosti pro 6 osob. 

Vzdělávání = z výzvy 89 čerpají + výzva 66 (podpora komunitní služby) – hradí hlavně platy 

zaměstnanců, např. mohli přijmout více zaměstnanců, školení na „jiný pohled“, na plánování 

zaměřené na člověka – dělají navíc mimo provozní rozpočet, v roce 2021 chtějí opustit velkou 

budovu a zasíťují 5 lokalit na Havlíčkobrodsku CHB, půjdou tam klienti z velké budovy a chtějí se 

posouvat dál, do PSB, OA, atd., T= jiný pohled na poskytování sociální služby, přes klienta, jakou 

podporu potřebuje a z toho skládat sociální službu, ne naopak 

  

Vymezení „pole“ – jak rozumíme termínu transformace pobytové sociální služby – jednotliví 

účastníci: 

 

 posílení soukromí uživatelů služby, cesta „víc domov, míň instituce“, 

 úplně změnili život klientům, kteří žili v zámku, nemohli se o sebe starat, jsou víc zapojeni do 

rozhodování, otevřeli několik CHB – jsou tam lidé i s vyšší mírou podpory, někteří klienti se 

vrátili domů k rodině, 3 klienti využívají PSB; sociální začleňování lidí, kteří opustili DOZP 

pomocí většího množství pracovníků, využívají projekty k financování odborníků; školení 

zaměstnanců – změna v myšlení, velká změna pro pracovníky, v týmu zpracovávají materiály, 

klientský audit, klienti mohou žít „jako rodina““ – individuálně se můžeme věnovat, jídelníček 

se plánuje individuálně, klienti jsou více  vtaženi do dění, do CHB šli ti, kteří chtěli, tréninkový 

byt,   

 vnitřní uspořádání domu, zůstane DOZP, 

 necítíme rozdíl mezi CHB a DOZP – jiné požadavky, 

 někteří pracovníci nepřijali filosofii transformace, přetrvává manipulace s klienty, 

 transformace – jiný pohled na poskytování sociální služby přes klienta. 

 

Cíl setkání: 

 Sdílení zkušeností v oblasti vztahů mezi uživatelem sociální služby, jeho rodinou a 

opatrovníkem. Jak je ze strany služeb zajištěn kontakt mezi klientem, opatrovníkem a jeho 

rodinou, jakožto spolupráce mezi zúčastněnými subjekty. Dále přístup sociálních služeb k 

problematice – co udělat pro to, aby byl kontakt v co největší míře zachován, a jaké kroky 

může sociální služba učinit při případném ohrožení nejlepšího zájmu klienta ze strany rodiny 

či opatrovníka. Téma bude řešeno v návaznosti na proces transformace, možnosti práce s 

dotčenými před transformací, a po transformaci zařízení se zkušeností poskytovatelů, 

například ve změnách přístupů, metod, apod.   

Zdroje použité pro diskusi:   

 1. Doporučení pro zapojování a zapojení pečujících osob do diskuse o rozhodování o podobě 

sítí sociálních služeb v kontextu transformace (pečující osoby – jejich role v procesu 

transformace soc. služeb – výstupy pracovní skupiny Pečující osoby, 2013, (určeno 

poskytovatelům a zřizovatelům služeb - transformujícím se zařízením) 

 2. Zapojování lidí se zdravotním postižením, jejich rodinných příslušníků a blízkých osob 

(případně opatrovníků) do procesu deinstitucionalizace  

Manuál transformace ústavů, 2013 
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Pro diskusi byla z uvedených zdrojů vybrána 4 kritéria/ Doporučení: 

1. povinně dostupné rodinné příslušníky a přizvat je do aktivního řešení situace svých blízkých 

(vzhledem k tomu, že deinstitucionalizace má být organizována na individuální úrovni), rodinní 

příslušníci jsou součástí tvorby plánů přechodu pro své blízké (s respektem k jejich návrhům 

řešení), jsou členy týmu, který připravuje řešení pro konkrétního člověka), 

2. využívat zkušenosti z pilotní deinstitucionalizace při pokračující deinstitucionalizaci v přístupu k 

pečujícím osobám,  

3. zapojovat, v souladu se zákonem, aktivně do hodnocení služby samotné uživatele i jejich rodinné 

příslušníky, získávat od nich aktivně zpětnou vazbu a využívat ji pro zlepšení služby, 

4. zapojovat rodinné příslušníky jako členy týmu individuálního plánování zaměřeného na 

konkrétního člověka,  

5. zveřejňovat výsledky hodnocení služeb (inspekce, audity). 

 

Diskuze k bodu 1 

Na začátku T se v zařízení udělala hromadná schůzka pro rodinné příslušníky a opatrovníky, bylo to 

dobré, říkat informace všem, ale po určité době bylo výhodnější se scházet individuálně (rodina – 

klient - opatrovník), ano na začátku se všichni pozvali a byli informováni, přišlo cca 80 %, v jiné službě 

skoro nikdo – hodně klientů nemá příbuzné a mají většinového opatrovníka, který má asi 40 klientů. 

Ukazovali např. konkrétní případy, jak klient zvládá různé činnosti. 

Lze konstatovat, že když se pozvou rodinní účastníci hromadně, tak většina přijde, ale pak může 

jednání někdo „rozbourat“ a zároveň nelze řešit individuální „problémy“, nelze jít do individuálních 

věcí, a zároveň pokud jsou klienti starší, tak již není mnoho rodinných příslušníků, ale spíše 

opatrovník. Před schůzkou posílala organizace dopis, kde rodinné příslušníky informovala. Veřejnému 

opatrovníkovi je to často jedno.  

Rodinní příslušníci byli součástí plánu přechodu a dále i s rodinnými příslušníky pracují i dál (historie 

klienta).  

Fungují individuální dohody a někdy, když se podaří, tak i veřejný opatrovník.  

Někdy je potřeba opatrovníka „střihnout“, aby se klient mohl nadechnout, aby mohl být 

samostatnější – kdyby se s opatrovníkem řešilo úplně všechno, což je někdy zvykové, tak by nemohl 

klient být samostatnější. Střet zájmů = když se pracuje s lidmi s MP, tak je velmi často situace, že 

klient něco po službě chce, ale rodina chce něco jiného.  

 

Jak se vyrovnáváte s různými požadavky klienta a jeho rodiny – hrozí střet zájmů? 

Klient – služba – rodina (každý má jinou představu) 
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Vtáhnout ještě více opatrovníka do problematiky (např. maminka si myslí, že dítě neumí 

umýt nádobí, ale ve službě natočili klientku, jak se myje nádobí) nebo pojmenovávat, co je 

opatrovnictví, např. opatrovník nechce koupit televizi – má rozhodovat o financích, ale má 

hájit zájem klienta – někdy hrozili soudem, že má hájit zájmy klienta. Mohou si dovolit i u 

veřejného opatrovníka. Naopak někdy je dohoda snazší. Větší vtažení opatrovníka nebo 

poučení v čem spočívá opatrovnictví. 

Když je to rodinný příslušník, např. svolí televizi, ale pak mu to vyčítá. Např., že jí televizi 

koupí, ale pak si jí sestra nevezme domů. 

Pojmenovávat rozpor, otevřeně říkat, že budou podporovat klienta, nikoli rodiče.  

Důležitá je individuální práce s opatrovníkem i rodinou.  

Klient něco chce X rodina chce něco jiného = mít věci dobře vyargumentované, umět si 

obhájit, proč to děláme tak, jak to děláme, komunikovat např. i s právníkem – lze to 

promítnout i do smlouvy, do veřejného závazku služby, mít stanoveno, jakou cestou se půjde, 

když ke střetu dojde 

Co nejvíce opatrovníka vtáhnout, ukazovat, co se klient naučil. 

 

Diskuse k bodu 2  

S rodinnými příslušníky se začalo pracovat individuálně a kontinuálně.  

Spolupráce s rodinou by měla být stále, měla by probíhat, i když organizace není v T, 

diskutovat s rodinou, zda by klient nemohl jít např. mimo službu, podpora klienta se změní a 

vyhodnotíme, že už nepotřebuje pobytovou službu, cítí potřebu komunikovat s rodinou, ale i 

s jinými službami, služba by měla být v tomto směru aktivní, hledat další varianty, bez ohledu 

na T. 

Naučili jste se něco a mohli jste to využít v práci s rodinnými příslušníky? – asi umět je 

odstřihnout ve chvíli, kdy je to potřeba. Dále pojmenovávání věcí, vymezování, kde by bylo 

dobré, aby rodina nechala klienta již svobodného. S některými rodiči je to náročné, asi by pak 

rodiče potřebovali terapii – zpracovat změny. Rodiče potřebují podporu také. Pracovníci musí 

dávat podporu rodičům, což je na úkor času s klientem. 

Opatrovníci mají mnohem více povinností, ale mají málo informací o tom, jak služba funguje 

– potřebovali by školení, jak služba funguje, co opatrovnictví obnáší – udělat školení o 

opatrovnictví, směrem k jejich povinnostem, ale i hranice opatrovnictví + zprostředkovat 

kontakt mezi opatrovníky  

Je málo podpory pro rodiče se staršími/ starými dětmi – podpora pro starší rodiče – VÝZVA 

pro MPSV, aby se tímto zabývalo.  

Někdo ani pořádně nečte smlouvu o opatrovnictví. Záleží, jak smlouvu pochopí a jak jí chce 

pochopit. Je to o informovanosti, o čem jsou sociální služby, kde jsou hranice služeb, aby 

rodina věděla, jak je to se sociálními službami, co po nich mohou chtít.  

Poradenství - jaké jsou hranice sociálních služeb, co může služba poskytnout – rodina neví. 

Není platforma, která by vysvětlovala – osvětové věci, např. na obcích. Posílit sociální práci 

na obcích – mít tam člověka, který bude vysvětlovat a podávat podporu.  

Někdy jsou opatrovníci starší a vůbec nevědí, neví nic o sociálních službách, atd. – 

opatrovníky by mě někdo informovat a to nejlépe na úrovni obcí.  
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Školení pro opatrovníky.  

Vymyslet platformu osvěty pro veřejnost. Aby směrem k veřejnosti šla informace, že jsou i 

nějaké povinnosti.  

Často se mluví o právech lidí s postižením/ klientů, ale nemluví se o povinnostech klientů.  

Jak s tímto pracovat?  

Co můžeme dělat jako služba, když klient neplní své povinnosti – „vyhodit“ ho ze služby? To 

nejde. Např. Když si klient nechce uklízet. Někde se s tím začíná pracovat. Mít to zpracováno 

v pravidlech spolubydlení – je tam i to, jak se s tím pracuje, např. upozornění, pohovor, .. 

písemná výtka, atd. Pravidla spolubydlení jsou v každé domácnosti jiná, některé body stejné.  

Důslednost! 

Návrh: když se klient nechce domluvit na pravidlech, tak např. pokud neuklidíte, tak si 

najměte úklidovou službu, která uklidí za klienta - musí se to více popsat i kvůli kontrolám 

Nebo např. klient užívá nadměrně vodu. Bylo by potřeba posílit i v zákoně.  

Kontroly – někdy zpochybňují to, že by služba chtěla některé věci doplatit. 

Mezi kontrolami je spoustu lidí, kteří tomu vůbec nerozumí, a proto je potřeba jim to umět 

vysvětlit. Bylo by potřeba to mít více pojmenované – povinnosti.  

 

Shrnutí k bodu 2.: 

- je potřeba pracovat individuálně, 

- i bez ohledu na DI je potřeba s rodinou vyjednávat, že se klient může dostat do méně 

omezujícího prostředí, 

- aby rodina nechala člověka být svobodnější, 

- pro opatrovníky (veřejné i rodinné) je málo podpory, 

- trochu odlišná je kategorie starších rodičů – otevřít téma pro ně, zprostředkovat poradenství 

např. skrze obce, 

- souvisí s tím oblast, jak s klienty pracovat s ohledem na jejich povinnosti. Dnes je již řada 

školení pro klienty v oblasti jejich práv. Klienty tyto kurzy hodně motivují, ale chybí oblast 

povinností, např. pravidla pro spolubydlení (pro každé prostředí zvlášť), 

- důslednost. 

 

 

 

Diskuse k bodu 3 

Existují různé typy dotazníků spokojenosti se službou pro klienty nebo pro rodinné příslušníky – 

opatření změna bydlení, spolupráce s návaznou službou. Informace je v zápisech z porad – plánuje se, 

co by se mohlo změnit, otázka oblasti stížností, mohou se vyjádřit i k přístupu pracovníků. 

Dotazníky slouží k posunu služby, ke změně. 

V dotazníku se objevilo např. i to, že pracovníci nemají vhodné prostředí k práci - velká podpora 

opatrovníka v tom, co služba potřebuje. 

Někdy se objeví to, co pracovníci nevidí, ale pečující ano. 

Občas jsou formuláře velmi formální (klient nepřečte..). 

Příklad: tři jednoduché otázky, co se vám v zařízení libí, co se vám nelíbí, atd. + strukturovaný 

rozhovor se vzorkem klientů – pro klienty, kteří nepíšou, ale dokáží se vyjádřit + klienti, kteří se 

nedokážou vyjádřit, zjišťují podněty na základě pozorování. 
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Příklad – chodí stáže a praxe - všimnou si něčeho – vypozorování nespokojenosti klienta na danou 

situaci, např. nevhodnost návštěvy – stáže – vyhodnotilo se, že k tomuto klientovi nebudou chodit na 

stáže. 

Klient se může nechat zastoupit – stížnost podá např. pracovník za klienta, který se nedokáže vyjádřit 

Klienti mají někdy strach říci přímo sociální pracovnici, sociální pracovník řekne klientovi, že si může 

stěžovat a odkáže ho na odpovědnou osobu – paní ředitelka. 

Přenášení ústavních prvků do komunitních služeb – podchytit, aby pracovníci nenosili ústavní prvky do 

CHB. 

Klientský audit: do služby se přijde podívat cizí klient (mohl by být klient, ale je v jiné službě) a dělá 

audit, s ním jde člověk jako průvodce (nesmí do toho vnášet vlastní věci), jeden ze způsobů, jak naplnit 

aktivní zpětnou vazbu, důležitá je podpora – není to inspekce, ale podpora, využívají jako auditory lidi 

co mají zkušenost s ústavní péčí 

Praxe: mohou být dvě služby pro jednoho klienta – každá má individuální plán, ale jdou třeba proti 

sobě 

Návazné služby 

 

Diskuse k bodu 4 a 5 

Ano např. hodnocení znaky a vodítka DI organizace na webu zařízení, po přečtení se zjistí, jak na tom 

organizace je  

V praxi se nemusí všechna doporučení osvědčit  

Zveřejňování auditu a inspekce? Hraje roli? – někdy může mít roli u soudu, pokud spolupráce 

nefunguje. Bude se nám lépe spolupracovat s rodinnými příslušníky, pokud zveřejníme výsledky 

hodnocení? – je to individuální, záleží na rodině.. 

Rodina toto asi nečte, nebo např. výroční zprávu, inspekční zprávu, někteří nemají ani přístup k webu  

Někdy je důležitější přijít na návštěvu a vidět službu „na živo“ 

Ve zprávě může být informace zkreslená. 

 

Shrnutí: zveřejňování zpráv na webu se příliš nevyužívá, řada rodičů ani nemá k webu přístup 

 je nějaké jiné místo než web? 

 možná by bylo dobré tyto věci vytáhnout a zaslat rodičům 

 Rytmus vytvořil krátký filmeček, výpověď rodičů, zda vidí u klientů nějaký posun? – je 

využíváno novými rodiči, film: rychlý způsob, nemusí se zvát na schůzku a objevuje se tam 

hodnocení služby, není na webu, ale promítne se, pokud se někdo zajímá o službu 

 Kde hodnocení využít, aby to někdo četl. 

 Zapojování je proces, je to hodně povídání si o tom, někdy rodiče moc zasahují na úkor 

klientů („ale dřív“ to bylo …, jak to, že tady nemáte kuchaře). 

 Dynamika procesu, je pořád potřeba to vysvětlovat a obhajovat, že se něco mění, od 

vysvětlování ke spolupráci, lepší než webové stránky, ale Facebook je dostupnější.  

 Od zveřejňování formálního hodnocení jsme se posunuli ke zveřejňování příkladů dobré 

praxe – to možná může ovlivnit práci s rodinou, jejich náhled. 

 Funguje popsaná/ zveřejněná dobrá praxe, např. spolupráce klientky a veřejné opatrovnice – 

ovlivnilo v činnosti další veřejné opatrovnice. 
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 Dát čas tomu, aby rodinní opatrovníci měli prostor zpracovat změny. 

 

Cílový stav: lidé se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci, případně opatrovníci, jsou 

plnohodnotnými partnery v transformaci ústavní péče v péči komunitní  

Kritéria:  

- zařízení zajišťuje okruh rodinných příslušníků a blízkých osob klienta, pokud si klient nepřeje 

jinak  

- rodinní příslušníci a klientovy blízké osoby jsou zváni k rozhodovacím procesům, pokud si to 

klient přeje  

- je-li toho klient schopen, rozhoduje o tom, jaké informace o něm, v jakém rozsahu a komu 

jsou poskytovány  

Diskuse:  

- Zajišťujeme okruh rodinných příslušníků – v některé službě není z čeho čerpat, ale bude se 

rozvíjet v rámci komunitních služeb, podpora rodinných vztahů (Skype, písemné – jak si klient 

přeje) – někdy si klient musí dojít k tomu, že to jde i jinak – že to mohou chtít i jinak. Klientem je 

klient. Je rodina plnohodnotným partnerem?  

- Rodinní příslušníci a blízké osoby jsou zvány k rozhodování – někdy je ale potřeba dát prostor 

klientovi, aby si uvědomil, co si přeje. 

- Často rodinní příslušníci klienty moc neznají – nežijí s nimi. 

- Metoda rozhodování s podporou – zde se dá využít spolupráce s rodinou. 

- Často rodina/ opatrovníci nevěří, že jejich příbuzný situaci zvládne, „to určitě nezvládne“.  

- Klient „já radši nic nechci“ – on by se „Petr“ (opatrovník/bratr) zlobil. 

- Je-li toho klient schopen, rozhoduje o tom, jaké informace jsou o něm poskytovány (např. klient 

chce pracovat v „sexbaru“ – říct to mamince?) – názor: ať si to vyzkouší, klient musí mít i 

negativní zkušenost. Příklad: klient má možnost říct pracovníkům, že chce, aby nějaká informace 

se dostala nebo nedostala k dalším lidem.. důsledky tajení by byly mnohem horší, podporujeme 

uživatele, aby řekl, co chce, ale mluvíme o tom, že když budou informace zatajovat, k čemu to 

povede. Např. klient (s MP) nechce, aby služba řekla, zaměstnavateli, že má epilepsii 

 

Závěr setkání 


