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Anotace
Bakalářská práce na téma Supervize pracovníků v sociálních službách
v rámci osobní asistence v organizaci Hewer ve středisku Praha 2 si klade za
cíl zjistit, zda pracovníci v sociálních službách organizace Hewer pro středisko
Praha 2 ví, že existuje supervize. Pokud ano, jak supervizi vnímají, zda ji
považují za možnost zvyšování své odbornosti a zda tuto možnost plně
využívají.
V úvodu práce jsou uvedeny základní informace, které vedly k výběru
tématu. Stať práce popisuje, co je to supervize, kdo je supervizor a jaké formy
supervize existují. Další část práce popisuje sociální služby, kde je podrobněji
představena osobní asistence. Dále jsou to standardy kvality sociálních služeb a
popis supervize z pohledu Průvodce pro poskytovatele služeb. Práce dále uvádí
informace o organizaci Hewer. Praktická část se zabývá dotazníkovým
šetřením. Součástí závěru je vyhodnocení cíle práce.
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Summary

Thesis called “Supervision of workers in social services on the field of
one-to-one assistance following on standards for quality of social services in
organization Hewer for center of Prague 2“ puts a target to find out, how
workers in social services of the Hewer organization for center of Prague 2
perceive supervision, if they consider it as a possibility of increasing their
proficiency, and if this possibility is fully used by them, if they are conscious
of it and know about its existence.
At the beginning of the thesis, there is introduced background
information which led to choosing this topic. It the treatise of this thesis, there
is described, what is a supervision, who is a supervisor and types of
supervision too. Next part describes social services, where the one-to-one
assistance is introduced to deeper details. Further, there are standards for
quality of social services and a description of supervision from the point of
view of „The Guide for providers of social services “. Then, the thesis provides
information about the Hewer organization. The practical part of the thesis deals
with survey. An evaluation of the target is a part of the conclusion.
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Úvod
Cílem bakalářské práce je zjistit, zda pracovníci v sociálních službách
organizace Hewer pro středisko Praha 2 ví, že existuje supervize. Pokud ano,
jak supervizi vnímají, považují ji za možnost zvyšování své odbornosti a
využívají ji? Tématem práce je Supervize pracovníků v sociálních službách
v rámci osobní asistence v organizaci Hewer ve středisku Praha 2.
Toto téma jsem si zvolila proto, že pracuji jako osobní asistentka a
občas se setkávám se situacemi, se kterými si nevím rady, nebo se situacemi,
kdy nevím, zda jsem je správně vyřešila. Zda jsem na ně dobře reagovala.
Supervize je možnost, jak zjistit odpovědi na tyto otázky z praxe.
Nové témata v oblasti sociálních služeb včetně jejich kvality se objevují
koncem roku 1989, kdy přišla podstatná změna ve smýšlení o osobách
s postižením a znevýhodněním. Cílem se stalo poskytovat co nejvíce možností
podpory a co nejvíce upustit od péče. Umožnit integraci, tzn. vytvářet
podmínky pro co největší samostatnost osob s postižením a znevýhodněním.
Důvodem těchto změn bylo zapojení České republiky do Evropských a
mezinárodních struktur. Tímto rozvojem sociálních služeb se začala do
podvědomí sociálních pracovníků dostávat právě i supervize.
Obecná část práce vysvětluje, co je to supervize, kdo je supervizor a
jaké formy supervize existují. Další část práce se věnuje sociálním službám,
kde je podrobněji představena osobní asistence. Dále je to kvalita v sociálních
službách, standardy kvality sociálních služeb a popis supervize z pohledu
Zákona o sociálních služábch č. 108/2006 Sb., a Průvodce pro poskytovatele.
Práce dále uvádí informace o organizaci Hewer.
Pro

zjištění

názorů

pracovníků

použiji

dotazníkové

šetření.

Respondenty dotazníkového šetření budou tvořit osobní asistenti organizace
Hewer pro středisko Praha 2. Dále mi poskytne rozhovor supervizorka
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organizace Hewer. Práce se bude mimo tyto zdroje opírat o odbornou literaturu
a dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí.
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1 Supervize
„Supervize

je

celoživotní

forma

učení,

zaměřená

na

rozvoj

profesionálních dovedností a kompetencí supervidovaných, při níž je kladen
důraz na aktivaci jejich vlastního potenciálu v bezpečném a tvořivém
prostředí.“1 Supervize je možnost, jak získat zpětnou reflexi na naše
profesionální či osobní kvality. Je to jedna z forem dalšího vzdělávání
sociálních pracovníků, která jim umožňuje rozvíjet se a hledat řešení krizových
situací.
Supervizor je člověk, který supervizi vede, je to profesionál, který
zvládá komunikaci s lidmi, kdežto supervidovaný je ten, kdo přináší otázky či
příklady ze své praxe a chce na ně znát odpovědi. Vztah mezi supervizorem a
supervidovaným musí být naplněný především důvěrou.
„Supervize vychází z toho, že pracovníci jsou základními činiteli
procesů probíhajících uvnitř organizace. Postoje, vědomosti, dovednosti a
zkušenosti pracovníků určují jejich role a chování. Ty lze podporovat a
zdokonalovat supervizí.“2 Pracovníci organizace jsou jejím základním
činitelem, protože jejich úroveň profesionality souvisí i s kvalitním
poskytováním sociální služby a chodem celé organizace.

1.1 Supervize v ČR
Supervizi se v poslední době věnuje velké množství odborníků, a to i
v sociální práci. V České republice je to například Asociace supervizorů
pomáhajících profesí (ASPP) a Český institut pro supervizi (ČIS).
Sdružení Asociace supervizorů pomáhajících profesí „seskupuje
supervizory zejména z oblasti sociální práce, zdravotnictví a školství.
1
2

Matoušek; Metody a řízení sociální práce; str. 349
Maroon; str. 8
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Základním posláním tohoto sdružení je sdružovat supervizory a odbornou
veřejnost z oblasti pomáhajících profesí, zvyšovat jejich kompetence,
podporovat jejich celoživotní vzdělávání, vědeckou a publikační činnost a šířit
informace v oboru supervize.“3
Český institut pro supervizi „byl ustaven v lednu 2002 jako výsledek
spolupráce … mezi Pražským psychoterapeutickým institutem a britskou
psychoterapeutkou a supervizorkou Julií Hewson. Pod jejím vedením začaly
probíhat výcviky pro supervizory garantované Evropskou asociací pro
supervizi (EAS). EAS je jednou ze dvou kontinentálních asociací sdružujících
supervizory různých směrů a škol z rozličných profesních oblastí.“4
Sdružení i institut si kladou za cíl:
1. zajišťovat a rozvíjet odbornost svých členů a zájemců směřující k dobré
praxi ve výše uvedené oblasti,
2. podporovat šíření supervize do dalších oblastí práce s lidmi a tím
přispívat k rozvoji a zkvalitnění práce v daných oblastech,
3. usilovat o zvýšení etického vědomí v oblasti supervizní činnosti.5

Podpora supervizorů zajistí odbornou pomoc pracovníkům v sociálních
službách. Zvětší povědomí o této možnosti osobnostního rozvoje.
Podobná situace je i na Slovensku. I zde oborníci říkají, že
„formulování základních principů pro supervizní práci musí vycházet
z konkrétních diskusí účastníků supervizního procesu. Této oblasti se věnuje
malá pozornost, na Slovensku se jen několik let mluví o etických principech
supervize, které by měly být závazné pro všechny supervizory v sociální
práci.“6
3

ASPP; http://www.asupp.cz/index.php/informace-o-aspp; online
ČIS; http://www.supervize.eu/o-techto-strankach/, online
5
Tamtéž
6
Viz. Překlad: Mátel; str. 123
4
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1.2 Formy supervize
Supervizi lze rozdělit na individuální, skupinovou a týmovou. Existuje i
vzájemné konzultování dvou kolegů, intervize a autovize. V odborné literatuře
můžeme dále najít dělení supervize na výukovou, výcvikovou, řídící a
poradenskou.
Individuální supervize se týká situace, kdy se spolu schází pouze
supervizor a jeden supervidovaný. Cílem je „reflektovat a podpořit
profesionální fungování pracovníka a jeho další rozvoj. … Nutnou podmínkou
je vytvoření vztahu pracovní aliance, atmosféry otevřenosti a bezpečí.“7
Skupinová supervize se liší od individuální především tím, že je zde více
supervidovaných, kteří mají možnost diskutovat ve skupině a navzájem se
obohacovat, což je i jejím cílem. Pracuje se s dynamikou skupiny, pro
supervizora je tedy dobré, pokud ji zná. Supervizor zde musí dbát na vedení
skupiny, její usměrňování, umožnění komunikace mezi jednotlivými
supervidanty.
Další formou supervize je supervize týmová. „Zahrnuje všechny členy
pracovního týmu bez ohledu na jejich konkrétní pozici, potřeby, zdroje a
odpovědnost. Je zaměřena na činnost týmu jako celku a jeho efektivitu,
popřípadě na práci celé organizace.“8 Tato supervize se často vyskytuje i
v jiných sférách, než je sociální práce.
Mezi další formy supervize patří konzultování dvou kolegů, intervize a
autovize. Intervize se liší od klasické supervize tím, že zde není externí
supervizor jako takový, ale jeho úlohu zastává pracovník organizace. Autovizí
se jeví to, když se člověk nad svými problémy zamyslí a sám si začne
vyhodnocovat, co dělal či nedělal správně s ohledem na situaci. Dá se tedy říci,

7
8

Matoušek; Metody a řízení sociální práce, str. 354
Tamtéž; str. 355
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že autovize je jedna z nejčastějších forem supervize, kdy jde o sebereflexi
vlastního jednání.

1.3 Funkce a proces supervize
„Úkolem supervize je nejen rozvíjet dovednosti, porozumění a
schopnosti supervidovaného, ale v závislosti na prostředí může mít i další
funkce.“9 Supervize slouží nejen pracovníkům v sociálních službách, ale také
jejich klientům, protože vyrovnaný člověk bývá základem kvality při
poskytování sociální služby.
Supervize má tři funkce, tj. vzdělávací, podpůrnou a řídící. „Vzdělávací
funkce spočívá v důrazu rozvoje dovedností, porozumění a schopností
supervidovaných. Dochází k tomu prostřednictvím reflexe a rozboru práce
s klienty.“10
Druhá funkce supervize je podpůrná. Snaží se o to, aby pracovníci
nebyli zahlceni negativními emocemi, které při výkonu práce zažívají, a které
je ovlivňují natolik, že může dojít až k syndromu vyhoření (viz. Kapitola 2.1.2)
Funkce řídící má za úkol plnit kontrolu kvality. „V mnoha prostředích
nese supervizor určitou odpovědnost za blaho klientů a za to, jak s nimi
supervidovaný pracuje. Supervizoři mohou nést odpovědnost za prosazování
standardů agentury, v níž se práce odehrává.“11
Supervize je nástrojem pro vzdělávání, podporu sociálních pracovníků
při výkonu práce a také je nástrojem pro kontrolu kvality sociální služby.
Proces supervize se skládá z pěti částí, tj. smlouva, zaměření, prostor, most a
shrnutí.

9

Hawkins; str. 59
Viz. Hawkins; str. 60
11
Hawkins; str. 60
10
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První část supervizního procesu spočívá v sestavení smlouvy,
kontraktu. Ten může být dvoustranný nebo třístranný. Pokud je dvoustraný,
znamená to, že kontkrakt je uzavřen mezi supervidovaným a supervizorem.
Trojstranný kontrakt je smlouva mezi supervidovaným, supervizorem a
organizací.
Kontrakt je dohoda, která je schvalována jak supervizorem, tak
supervidovaným, popřípadě organizací. Smlouva je brána jako dohodnutí toho,
jak bude supervize vypadat, k čemu bude směřovat, jak dlouho bude supervize
trvat atd. Musí také obsahovat, co supervidovaný od supervizora očekává, tedy
cíl jejich spolupráce – naplnění zakázky.

Mezi pět základních oblastí, které by ve smlouvě měly být obsaženy,
patří tyto:
1. praktické stránky
2. hranice
3. pracovní spojenectví
4. formát sezení
5. organizační a odborný kontext12

Do praktické stránky se zahrnuje čas, místo, frekvence setkávání,
vyjasnění plateb a dalších věcí, které souvisí se začátkem procesu supervize.
Pokud je vše domluveno, přichází na řadu vyjasnění si hranic mezi
supervizorem a supervidovaným. Zde se musí vyřešit především důvěrnost
vztahu a hranice mezi osobním materiálem a problémy z praxe. „Obecně je
přijato, že osobní problémy se řeší tehdy, když zapříčiňují problém ve
vykonávání profese.“13

12
13

Hawkins; str. 63
Srov. Hawkins; str. 64
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Oblast pracovního spojenectví má za úkol vyřešit „utváření pracovního
spojenectví, které začíná vzájemnou výměnou představ a očekávání. … Styl
supervize, představy, obavy ze spolupráce … Dobré pracovní spojenectví není
postaveno na seznamu dohod a pravidel, ale na rostoucí důvěře, úctě a dobré
vůli obou stran, kde smlouva je záchytným rámcem spolupráce.“14 Formát
sezení je zaměřen na rozšíření informací o tom, jak bude supervize vypadat, o
jakých klientech bude mluveno, zda si supervidovaný donese psané poznámky
nebo bude mluvit o problému s odstupem času atd.
Poslední složkou kontraktu je organizační a odborný kontext, který
souvisí s kvalitou práce. „Patří sem míra odpovědnosti za zajištění kvality
práce, jejíž převzetí organizace od supervizora očekává, nebo to, jaké zprávy o
supervizi organizace požaduje. Stejně důležité je i vyjasnění etických kodexů
chování, jimiž jsou obě strany vázány.“15
Po uzavření smlouvy se přechází do další fáze procesu. Jde o stanovení
tématu supervize. „Fáze zaměření obvykle začíná, když supervidovaný
prezentuje svůj materiál nebo nějaký aspekt své práce, na které chce se
supervizorem pracovat, a který hodlá prozkoumat.“16 Supervidovaný přichází
se svým konkrétním problémem, na kterém chce začít pracovat a naučit se ho
zvládat při budoucí konfrontaci.
Po představení tématu se otevírá prostor pro jeho výklad. V této fázi
procesu „se odehraje pohyb a vhled jako výsledek pátrání a objevování, které
spolu supervizor a supervidovaný podnikli. … Dlouhodobá pozornost a čas
věnovaný supervidovanému přinese časem ovoce spolupráce.“17 Klient
otevřeně popisuje problém, pocity, které to v něm vyvolává, přemýšlí, proč
problém vznikl. Supervizor ho pozorně poslouchá a reflektuje.

14

Hawkins; str. 65
Hawkins; str. 65
16
Page; str. 20
17
Page; str. 21
15
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Ve fázi mostu jde o „uvědomění si aspektů problémů, které
supervidovaný přinesl a uvědomění si souvisejících procesů.“18 Supervizor
pomáhá supervidovanému najít příčinu problému pomocí otázek, dává mu
několik námětů či nápadů na řešení problému. Poslední fází procesu a tedy
uzavření supervize spočívá ve shrnutí celé spolupráce mezi supervidovaným a
supervizorem.
Proces supervize spočívá u supervidovaných v reflexi práce s klienty,
představení problému či krizové situace, diskusi o problému a ujasnění si svého
pohledu. Supervizor přináší své zkušenosti, rady a podněcuje supervidované
k nalezení řešení. Závěrem se zhodnotí proces supervize a naplnění zakázky.

1.4 Vzdělání a obecné požadavky na Supervizora
Pro profesi supervizora jsou stanoveny určité požadavky, ty ale nejsou
sjednoceny. Zde je uveden příklad z Výkladového sborníku Ministerstva práce
a sociálních věcí. Supervizorem může být „absolvent VŠ, který má minimálně
6 let praxe v pomáhající profesi a absolvoval minimálně dvouletý kurs
supervize v rozsahu alespoň 380 hodin, při splnění jistých obsahových i
metodických požadavků (které zde nelze vypisovat). Kurs musí zahrnovat
kromě uvedených hodin také vlastní výukovou supervizi (dalších cca 45 hodin)
a supervizi supervize (cca 35 hodin). Při vstupu do kursu musel uchazeč
splňovat 4 roky praxe v oboru, zkušenost ze 60 hodin různých forem supervize
vlastní práce a 300 hodin dalšího vzdělávání v různých, alespoň
střednědobých, kursech a aktivitách z oblasti práce s jednotlivcem, skupinou,
organizací, týmem, sebezkušeností apod.“19 Kromě kvalifikačních požadavků
jsou na supervizory kladeny další nároky.

18
19

Page; str. 21
MPSV; http://www.mpsv.cz/files/clanky/5966/4_vykladovy_sbornik.pdf; online, 2003
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Důležitou součástí vzdělání supervizora jsou i etické zásady.
„Porozumění etickým zásadám a principům sociální práce a supervize v praxi,
stejně jako jejich neustálá kritická reflexe jsou základem profesionálního
výkonu v pomáhajících profesích.“20 Etické zásady práce v pomáhajících
profesích se netýkají jen pracovníků v sociálních službách a sociálních
pracovníků jako takových, ale i supervizora.
Jde o profesionála, který může působit jako rádce, školitel, průvodce
obtížnou situací či případem, jako ochránce či zdroj podpory a jistoty.
Mimo odborného vzdělání by měl mít supervizor také osobnostní
předpoklady. Patří mezi ně „empatie, porozumění, bezpodmínečné přijetí,
kongruence, upřímnost, vřelost a sebeodhalování, flexibilita, zájem, pozornost,
investování, zvídavost a otevřenost.“21
„Zůstat dobrým supervizorem znamená pravidelně se vracet ke
zkoumání nejen práce supervidovaných, ale také toho, co sami supervizoři
dělají a jak to dělají.“22

1.5 Shrnutí
Znalosti

o

supervizi

jsou

součástí

vzdělávání

sociálních

pracovníků/pracovníků v sociálních službách. Supervize umožňuje nejen
osobnostně, ale především profesionálně růst. Ať už je individuální, týmová či
skupinová, její vzdělávací, podpůrná a řídící funkce je důležitou složkou růstu
pro všechny sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách. Je také
řešením psychických úskalí, které se v pomáhajících profesích objevují velmi
často. Toto téma obsahuje následující kapitola. Supervizí v sociální práci se
v České republice zabývá Asociace supervizorů pomáhajících profesních a
Český institut pro supervizi. Kladou si za cíl sdružovat supervizory a odbornou
20

Doubková; str. 30
Viz. Hawkins; str. 52
22
Hawkins; str. 57
21
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veřejnost,

podporovat

jejich

celoživotní

vzdělávání,

zvyšovat

jejich

kompetence, produkovat vědeckou a publikační činnost a šířit informace v
oboru supervize.
„Hlavním nástrojem supervize je vytvoření prostoru pro reflexi
pracovní činnosti a pracovního kontextu v bezpečném prostředí supervizního
vztahu a podpora procesu učení a změny. Bezpečné prostředí a vztah se týká
jak supervizora a supervidovaných, tak supervidovaných mezi sebou a vytvářejí
se postupně, na základě přípravy a vyjednávání kontraktu a opakovaných
dobrých společných zkušeností.“23

23

MPSV; http://www.mpsv.cz/files/clanky/5966/4_vykladovy_sbornik.pdf; online
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2 Sociální služby
Sociální služby jsou v České republice ukotveny v Zákonu o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. „Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci
a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím
sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k
poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb,
inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v
sociálních službách.“24
„Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností … zajišťující
pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence
sociálního vyloučení.“25 Sociální služby jsou tedy prostředkem pomoci
fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci.

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., rozděluje sociální služby na
sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

•

sociální poradenství
1. základní
2. odborné
„Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace

přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je
základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé
sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.“26
„Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby
jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách,
24

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.; část první; §1
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.; část první; §3
26
Zákon o sociálních službách č. 108/2066 Sb.; část třetí; §37
25
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manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro
osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a
domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života
může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i
půjčování kompenzačních pomůcek.“27

•

služby sociální péče
„Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a

psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení
do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav,
zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.“28
Mezi služby sociální péče se řadí osobní asistence, pečovatelská služba,
tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného
bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem, chráněné bydlení a sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních ústavní péče.

•

služby sociální prevence
„Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich

nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů.“29
Mezi služby sociální prevence se řadí ranná péče, telefonická krizová
pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní
centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra,

27

Tamtéž
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.; část třetí; §38
29
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.; část třetí; § 53
28
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nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a další.

Sociální služby lze poskytovat jako služby pobytové, terénní nebo
ambulantní. „Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v
zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za
kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení
sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénními službami se
rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním
prostředí.“30

2.1 Osobní asistence
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. osobní asistenci definuje a
vyjmenovává základní činnosti, které tato služba poskytuje. „Osobní asistence
je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového
omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba
potřebuje.“31 Osobní asistence pomáhá klientům žít plnohodnotný život a snaží
se jim pomáhat v jejich přirozeném prostředí.

Základní činnosti služby:
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2. pomoc při osobní hygieně
3. pomoc při zajištění stravy
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
30
31

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.; část třetí; § 33
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.; část třetí; § 39
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5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí32
2.1.1 Obecné předpoklady a dovednosti osobního asistenta
Každá profese má určité nároky a pozice osobního asistenta není
výjimkou. Obecné předpoklady a dovednosti osobního asistenta se rozdělují do
čtyř okruhů, tj. zdatnost a inteligence, přitažlivost, důvěryhodnost a
komunikační dovednosti.
K předpokladu zdatnosti a inteligence se řadí fyzická zdatnost, tedy
„udržování fyzické kondice cvičením a správnou stravou, protože tělo je
prvotním zdrojem energie. … Předpokládá se také dobrá inteligence, touha
stále obohacovat své znalosti, seznamovat se s novými teoriemi, číst odbornou
literaturu atd..“33 Zahrnuje se sem tedy vše, co člověku udržuje zdravou
osobnost a zdraví.
Přitažlivost souvisí jak „s fyzickým vzhledem, tak s názorovou
příbuzností, oblékáním, chováním, svou pověstí, věkem.“34 Příkladem
přitažlivosti může být situace, kdy klientovi zemře partner a osobní asistent se
nachází ve stejné životní situaci.
S přitažlivostí souvisí další okruh a to důvěryhodnost. „Například může
být těžké důvěřovat někomu, kdo je nedbale oblečený, neupravený. …
Důvěryhodnost se skládá z toho, jak klient vnímá pracovníkův smysl pro
čestnost, jeho sociální roli, srdečnost a otevřenost i nízkou motivaci pro osobní

32

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.; část třetí; § 39
Matoušek; Metody a řízení sociální práce; str. 52
34
Viz. Matoušek, Metody a řízení sociální práce; str. 52
33
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prospěch.“35 Velmi záleží na pracovníkovu chování a přístupu ke klientovi, ale
také to, jak klient pracovníka vnímá.
Do obecných předpokladů patří dovednosti komunikační. Pro
navazování kontaktu a vztahu s klientem, stejně jako pro udržení tohoto
vztahu, je nezbytné, aby pracovník uměl naslouchat, byl empatický, uměl
analyzovat klientovi prožitky a potřeby.
Aby tyto dovednosti osobní asistent získal a uměl si je uchovat i do
budoucna, musí se vzdělávat, snažit se osobnostně i profesně růst a také
nezapomínat na svůj volný čas.
2.1.2 Vzdělání pracovníka v sociálních službách
„Osobní asistent je v užším slova smyslu zaměstnanec poskytovatele
sociálních služeb, který je registrován pro poskytování služby osobní asistence
podle § 39 zákona č. 108/2006 Sb.; v širším slova smyslu je to fyzická osoba,
jež poskytuje péči klientovi v jeho přirozeném prostředí, a to dobrovolně nebo
za dohodnutou finanční odměnu hrazenou z příspěvku na péči.“36
Je to pracovník v sociálních službách a jako takový musí splňovat
odbornou způsobilost pro výkon svého povolání. Podmínkou výkonu činnosti
pracovníka v sociálních službách je odborná způsobilost, bezúhonnost a
zdravotní způsobilost:
ad 1) základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování
akreditovaného specializačního kurzu v minimálním rozsahu 150 hodin;
ad 2) střední vzdělání nebo střední odborné vzdělání a absolvování
akreditovaného specializačního kurzu v minimálním rozsahu 200 hodin;

35
36

Tamtéž; str. 53
Uzlová; Praktický průvodce pro osobní asistenty; str. 28
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ad 3) základní vzdělání, střední vzdělání, střední odborné vzdělání nebo
vyšší odborné vzdělání.37
2.1.3 Úskalí profese „osobní asistent“
Nejčastější situace, které vyvolávají potřebu supervize u osobních
asistentů, souvisí s tím, že pracují v přímém kontaktu s klienty a jsou často
vystavování stresu. „Pracovníci jsou často vystaveni stresovým situacím,
příkladem je konflikt mezi profesionalitou a požadavky klienta a rodiny.“38
Další úskalí této profese se projevují v oblasti vztahů rodiny klienta, vztahů se
spolupracovníky či nadřízenými a krizových situací, jako je například smrt
klienta. Všechny situace vyvolávající stres, obavy. Pro jejich zvládnutí se
doporučuje celoživotní vzdělávání, jehož součástí je bez pochyb supervize.
Často se v odborné literatuře uvádí především dvě formy stavu, kdy
osobní asistent potřebuje nutně pomoci, aby mohl svou činnost vykonávat
profesionálně, kvalitně a psychicky neubližoval sám sobě i klientům. Jedná se
o syndrom vyhoření a syndrom pomáhajícího.
Syndrom vyhoření „je stav psychického, fyzického a emocionálního
vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým setrváváním v emocionálně
těžkých situacích a přichází v souvislosti s pracovní zátěží u jinak zdravých
jedinců.“39 Syndrom vyhoření je zapříčiněn dlouhodobým stresem, kdy je
pracovník v prvotní fázi velmi energický, ale postupem času potkává překážky
byrokratické, lidské a neumí se s nimi vyrovnat. Zapomíná na svůj osobnostní
růst, začíná ztrácet zájem o klienty, připadá si jimi obtěžován. V poslední fázi
je pracovník naprosto utlumen a ztrácí veškerou úctu jak ke klientům, tak
k sobě samému. Upadá do deprese.

37

Viz. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.; § 116
Venglářová; str. 81
39
Venglářová; str. 80
38
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Druhým jevem je syndrom pomáhajícího. Jde o stav, kdy člověk „trpí
hladem po porozumění a po uznání. Pokud je pomáhající profese provozována
bez supervize, jen prohlubuje tuto nekončící a nenasytnou touhu po vděčnosti a
obdivu.“40 I zde se jako pomoc nabízí supervize.
2.1.4 Etika a hodnoty v práci osobního asistenta
Sociální práci a etiku spojují dva faktory. „Etika vnáší obecný nárok na
to, aby jednání člověka nějak vypadalo. Sociální práce jako profesně vymezená
disciplína zase odpovídá na konkrétní požadavky společensky utvářené
zakázky.“41 Etika v sociální práci má za úkol „budovat schopnosti kritické
analýzy profesních situací, které mají vztah k dobru nebo újmě všech
zúčastněných, především klientů, a respektují jejich svobodu a autonomii.“42
Osobní asistence je z etického pohledu specifická tím, že zasahuje do
soukromí a intimity klienta. „Pojetí etiky pro sociální práci předpokládá
schopnost analýzy problematických situací a vynášení etických a hodnotových
soudů nad uskutečněným nebo zamýšleným jednáním.“43 Proto, aby bylo
naplněné určité etické minimum ve vztahu asistent – klient, existují pro tento
vztah základní hodnoty, které se v praxi prolínají, a které musí mít pracovník
v sociálních službách na paměti. Měl by se s nimi naučit pracovat.
Základní oblast hodnot:
•

Osobní hodnoty

•

Společenské hodnoty

•

Legislativní hodnoty

•

Profesní hodnoty

•

Hodnoty a strategie organizace

40

Matoušek; Metody a řízení sociální práce; str. 59
Etika a lidská práva v sociální práci; str. 9
42
Fischer; str. 18
43
Fischer; str. 65
41
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Osobní hodnota spočívá v tom, když „se pracovník rozhoduje podle
toho, jak by jednal sám za sebe na základě svých životních zkušeností či
vlastního pohledu na svět.“44 Tím může docházet k popírání přání a potřeb
klienta. Proto je důležité, aby tento jev nastupoval pouze omezeně, pokud bude
potřeba v dané krizové situaci.
Společenské hodnoty se projevují „v jednání s klienty, v legislativě,
v úmluvách, profesních kodexech a strategiích práce jednotlivých situacích.“45
Vliv společenských hodnot se odráží v každodenním životě. Společenská
norma nám dává naše názory, nadhledy, to jak se chováme nebo jak bychom se
chovat měli.
Legislativní hodnoty tvoří psaný systém zákonů. „Je třeba mít na mysli,
že i legislativa je předmětem společenského vývoje, v němž hraje svoji roli i
výskyt ojedinělých nestandartních případů. Svoji roli v tomto smyslu hrají
především hodnoty vymezené lidskými právy, které se zčásti dostávají do
právních systémů.“46 Striktně dodržovat zákony nemusí znamenat správné
řešení situace. Je potřeba dbát jak na práva klienta, tak i lidí v jeho okolí.
Profesní hodnoty, na které by měl brát pracovník v sociálních službách
zřetel, a které hrají roli v etice pro sociální práci, nalezneme nejčastěji
v profesních a etických kodexech. „Důsledné osvojení si profesního étosu a
vyrovnání se s hodnotami dané profese by mělo být i kritériem vhodnosti dané
profese pro konkrétního pracovníka, neboť skrze výkon konkrétní odbornosti
pracovník na sebe bere i nepsanou mravní a právní zodpovědnost za jednání
v souladu s příslušným étosem.“47

44

Viz. Fischer; str. 66
Fischer; str. 66
46
Fischer; str. 67
47
Fischer; str. 67
45
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Hodnoty a strategie organizace spočívají v cílech každé organizace.
Úzce také souvisejí s dalším vzděláváním pracovníků. To také slouží
k naplnění poslání, které si daná organizace prosadila za svou činnost.
Tento hodnotový systém je uveden (a obsahují ho) etické profesní
kodexy. „Dává se tak veřejnosti najevo, že pro sociální pracovníky jsou etické
implikace při práci s těmi, kterým slouží, důležité.“48 V kodexech ale nelze
najít postup při konkrétních případech a je proto velmi důležité, aby měl
pracovník v sociálních službách i svůj vlastní úsudek, který bude založen na
morální a etické rovině.

2.2 Shrnutí
Sociální služby v ČR se rozdělují na sociální poradenství, služby
sociální péče a služby sociální prevence. Osobní asistence je služba sociální
péče, která si klade za cíl podporovat samostatnost lidí, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodů zdravotních či věkových, a proto potřebují pomoc jiné
fyzické osoby. Osobní asistenti mají mít určité předpoklady pro výkon profese,
a to fyzickou zdatnost, přitažlivost, důvěryhodnost a komunikační schopnosti.
Mezi nejčastější úskalí této profese patří syndrom vyhoření a syndrom
pomáhajícího. Lze mluvit i o etických aspektech práce osobního asistenta,
které lze přiblížit přes hodnoty v sociální práci. Tyto hodnoty mapují
nejčastější možné etické problémy. Jedná se o hodnoty, které nalezneme
v osobní rovině, společnosti, legislativě, profesním životě a také se jedná
hodnoty, které lze nalézt v cílech a poslání organizací.
Osobní asistenti se často setkávají a zasahují do soukromí a intimity
klienta. Proto je nutné, aby se v tomto směru dále vzdělávali. Lze jim
předcházet i pravidelnou supervizí.

48

Fischer; str. 93
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3 Kvalita v sociálních službách
V posledních letech se často mluví o kvalitě v sociálních službách,
v souvislosti se standardy kvality sociálních služeb. V sociální oblasti lze
kvalitu chápat jako „cíl snažení po dokonalosti, je metodou a způsobem
podpory aktivní účasti pracovníků, založená na angažovanosti a odpovědnosti
každého jednotlivce.“49 Kvalita je tedy chápána nejen jako metoda uspokojení
zájmů a potřeb klientů, ale souvisí s ní i práce jednotlivých zaměstnanců ve
snaze onu kvalitu neustále zvyšovat, nebo minimálně udržovat.
„Problematiku řízení kvality přinesl do České republiky projekt
Podpora MPSV při reformě sociálních služeb. Tento projekt obsahoval kromě
procesů komunitního plánování také systém standardizace kvality.“50 Tento
systém byl inspirací z Anglie, po zohlednění specifik sociálních služeb v České
republice Ministerstvo práce a sociálních věcí tyto standardy zúžilo a přijalo
Standardy kvality sociálních služeb jako přílohu č. 505/2006 Sb. Zákonu o
sociálních službách č. 108/2006 Sb., „přičemž standardy jsou pro potřeby
sociálních služeb kritéria hodnocení kvality, jejich naplňování zajišťuje
inspekce sociálních služeb.“51
Ministerstvo dává důraz na kontrolu kvality, otázkou ale je, zda když
jsou standardy kontrolovány, nejsou poskytovateli sociálních služeb vytvářeny
jen z povinnosti, ale také z přesvědčení, že díky nim budou poskytovat
kvalitnější sociální službu a pomohou uchazečům o službu i klientům služby
lépe se orientovat v možnostech zařízení.

49

Havrdová; str. 197
Havrdová; str. 196
51
Havrdová; str. 197
50
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3.1 Standardy kvality sociálních služeb
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. uvádí povinnosti pro
poskytovatele. Mezi ně patří i to, dodržovat standardy kvality sociálních
služeb: „Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni dodržovat standardy
kvality sociálních služeb.“52
Standardy kvality sociálních

služeb

jsou

„všeobecně

přijatou

představou o tom, jak má vypadat kvalitní sociální služba.“53 Jsou nástrojem
pro podporu a kvalitu sociálních služeb. Mají podpořit vytvoření sítě kvalitních
sociálních služeb.
Standardy jsou obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.,
prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v
platném znění. Standardy se dělí do patnácti úrovní. Tato vyhláška je definuje.

1.

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
: poslání, cíle, zásady a podmínky poskytované služby, postupy
poskytování sociální služby

2.

Ochrana práv osob
: přecházení porušování lidských práv a řešení negativních situací

3.

Jednání se zájemcem o sociální službu
: možnosti a podmínky poskytované sociální služby

4.

Smlouva o poskytování sociální služby
: vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby
s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je
určena

5.

Individuální plánování průběhu sociální služby

52
53

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.; hlava druhá; § 88
www.mpsv.cz; online; Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe
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: přehodnocování procesu poskytování služby, průběh poskytování
sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby
6.

Dokumentace o poskytování sociální služby
: vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace
o osobách, kterým je sociální služba poskytována

7.

Stížnosti na kvalitu nebo poskytování sociální služby
: podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob
poskytování sociální služby, a to ve formě srozumitelné osobám

8.

Návaznost poskytované sociální služby na dostupné zdroje
: zprostředkování služby klientům jiných fyzických a právnických osob
podle jejich individuálně určených potřeb

9.

Personální a organizační zajištění sociální služby
: strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační
požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců

10.

Profesní rozvoj zaměstnanců
: pravidelné hodnocení zaměstnanců, které obsahuje zejména stanovení,
vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné
kvalifikace

11.

Místní a časová dostupnost poskytování sociální služby
: místo a doba poskytování sociální služby podle druhu sociální služby,
okruhu osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb

12.

Informovanost o poskytované sociální službě
: soubor informací o poskytované sociální službě

13.

Prostředí a podmínky
: materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu
poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně
určeným potřebám osob

14.

Nouzové a havarijní situace
: nouzové a havarijní situace, které mohou nastat v souvislosti
s poskytováním sociální služby, a postup při jejich řešení
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15.

Zvyšování kvality sociální služby
: kontrola a hodnocení, zda je způsob poskytování sociální služby
v souladu s definovaným posláním, cíly a zásadami sociální služby a
osobními cíly jednotlivých osob54
„Na základě faktu, že si poskytovatel stanoví, kým je a pro koho své

služby poskytuje, může dále přistoupit k dalším krokům řízení kvality
organizace.“55 Nejdůležitější je standart jedna, od kterého se odvíjí zbývajících
čtrnáct.
Toto je minimální a stručný výčet obsahu standardů kvality sociálních
služeb a to z toho důvodu, že cílem této práce je zhodnotit, zda je supervize
jednou z možností zkvalitňování sociálních služeb, což spadá pod otázku
vzdělávání zaměstnanců, ostatními standardy se tato práce zabývat nebude.
Otázka dalšího vzdělávání a supervize je součástí standardu číslo deset, který
bude definován podrobněji v další podkapitole.

3.2 Supervize a standardy kvality sociálních služeb
„V rámci dobré praxe je důležité zajistit pro organizaci i jiný pohled,
než jen ten ze strany pracovníků. … Podpora externích odborníků přináší do
organizace vhled, větší profesionalizaci, emoční podporu pracovníkům a
přecházení případnému porušování práv uživatelů.“56 Vyplývá z toho, že aby
byla zajištěna kvalitní sociální služba, je potřeba, aby měli zaměstnanci při své
práci oporu v profesionálovi.

54

Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb.
Havrdová; str. 198
56
Čámský a kol.; str. 133
55
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Přímo ve standardech pojem supervize není uveden, je obsažen až
v Průvodci pro poskytovatele57. Zde je pojem supervize zařazen pod
standardem číslo deset. Pod číslem deset nalezneme standard s názvem
Profesní rozvoj zaměstnanců. „Tento standard pojednává o požadavcích, které
jsou kladeny na pracovníky v rámci jejich profese s ohledem na potřeby a
závazky organizace. A právě organizace má za úkol, aby dokázala podpořit
v pracovníkovi to, co mu chybí, aby se mohl dál rozvíjet a byly i naplněny
potřeby organizace.“58
Průvodce pro poskytovatele říká: „Pro pracovníky, kteří se věnují přímé
práci s uživateli, zajišťuje zařízení podporu nezávislého kvalifikovaného
odborníka za účelem řešení problémů, jež jednotliví zaměstnanci nebo
pracovní týmy zažívají při výkonu zaměstnání … tato forma podpory se
odborně nazývá supervize.“59
Dále průvodce definuje co to supervize je, kdy a jak supervizi zavádět a
jak poznáme dobrého supervizora. Také se zde uvádí nejčastější omyly a
rozpoznání naplňování kritéria. Toto kritérium zní: „Pro pracovníky, kteří se
věnují přímé práci s uživateli, zajišťuje zařízení podporu nezávislého
kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů, jež jednotliví
zaměstnanci nebo pracovní týmy zažívají při výkonu zaměstnání.“60 Jedním
z cílů tohoto standardu je tedy podpora pracovníků v přímé péči, kdy se má
přecházet pracovním problémům jak u jednotlivých zaměstnanců, tak u celé
organizace. Má pomoci naplňovat veřejný závazek organizace a poskytování
kvalitních služeb klientům, stejně jako podporovat své zaměstnance, kteří jsou

57

Dokument je průvodcem ke Standardům kvality sociálních služeb, které byly vytvořeny v
roce 2002. Materiál je stále inspirativní při zavádění současné verze Standardů kvality
sociálních služeb.
58
Čámský a kol.; str. 131
59
MPSV; Průvodce poskytovatele – zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe; str.
80, 2003
60
Tamtéž; str. 80
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při své profesi v úzkém kontaktu s klienty, často i s jejich rodinami atd.
Supervizí chrání své zaměstnance i před syndromem vyhoření.
„Je výhodné, je-li supervize pravidelnou součástí rozvoje pracovníků a
organizace. … Důležité je znát potřeby pracovníků a přímo s nimi vyjednávat o
tom, jakou formu podpory by si představovali.“61 Supervize v organizaci je
potřebná, nejlepší je, když jde o supervizi pravidelnou a ne pouze krizovou.
Závisí především na pracovnících, jakou formu či přístup supervize zvolí tak,
aby jim byla užitečná.
Mezi nejčastější omyly se uvádí, že „je supervize zaměňována s něčím
jiným, například s běžnými provozními poradami, odborným vedením,
kontrolou.“62 Častým omylem také je, když „pracovníci berou supervizi jako
povinnost a nevědí, proč se jí účastní.“63 Je nutné, aby organizace i pracovníci
věděli, co to supervize je, jakou má náplň a proč se jí zúčastňují. Bez
pochopení tohoto základu nelze považovat supervizi za užitečnou.

Průvodce definuje rozpoznání naplňování kritéria ve třech rovinách:
•

vedení zařízení má supervizi jako běžnou součást své praxe a má
vypracovaný způsob, jak tuto podporu provádí

•

pracovníci vědí, jak se jim podpory dostane

•

pracovníci

chápou,

proč

se

supervize

zúčastňují

a

zadávají

supervizorovi zakázky64

Výkladový sborník MPSV vysvětluje u standardu č. 10 (Profesní rozvoj
zaměstnanců) odborné termíny, které se zde objevují: nezávislost, odborník,
kvalifikace a podpora. Definuje osobnost supervizora, jak jej správně vybírat,
61

Tamtéž; str. 81
Tamtéž; str. 81
63
Srov. Tamtéž; str. 81
64
Srov. Tamtéž; str. 81
62
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jakou formu má supervize, frekvence a její délku, cíle a výstupy a jak
vyjednávat kontrakt. Také se věnuje příkladům dobré praxe.

Nezávislost odborníka
•

není v pracovněprávním vztahu k objednateli podpory

•

není v úzkém přátelském vztahu s objednatelem

•

není v příbuzenském vztahu s objednatelem

•

zaměstnanci ho považují za nezaujatého a nezávislého65

Odborník
• osoba, která má dovednostmi, schopnostmi a znalostmi v
oblasti, ve které zaměstnanci potřebují podporu, a současně je schopná
podporu poskytovat – pracovat s týmem, jednotlivci, skupinami66

Kvalifikace
• účastníci

semináře

se

shodli

na

tom,

že

svou

kvalifikaci/kompetenci, by měl odborník prokázat a to např.
osvědčením o nabytém vzdělání v oblasti podpory, osvědčením o
absolvovaném výcviku, důkazy o praxi v oboru, referencemi, a pod.67

Podpora
• odborná činnost, která pomáhá zaměstnancům udržet nebo
zvýšit kvalitu jejich práce, rozvíjet jejich profesionální dovednosti,
náhled na vlastní práci68

65

MPSV; http://www.mpsv.cz/files/clanky/5966/4_vykladovy_sbornik.pdf; online
Tamtéž
67
Tamtéž
68
Tamtéž
66
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„Supervize … dává prostor tomu, s čím přicházejí pracovníci sami zdola. Umožňuje tak objevení skrytých překážek a faktorů, které práci brzdí, i
využití zdrojů, nápadů a potenciálů zúčastněných. Může přispívat k lepší
motivaci pracovníků a ke zlepšení spolupráce na pracovišti, stejně tak jako k
otevření problémů, o kterých se dosud nemluvilo.“69 Supervize je možností, jak
pracovníkům v sociálních službách umožnit, aby se mohli otevřít svým
nedostatkům a obavám, řešili je. Díky tomu je poskytovaná služba kvalitnější,
protože se pracovník v sociálních službách naučí s těmito svými problémy
pracovat a využít je ve svůj osobnostní a profesní růst. Stejný názor má i
supervizorka organizace Hewer pro středisko Praha 2.70

3.3 Shrnutí
Standardy kvality sociálních služeb jsou všeobecně přijatou představou
o tom, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Mají za úkol podpořit vytvoření
sítě kvalitních sociálních služeb. Standardů kvality sociálních služeb je patnáct.
Zahrnují cíle a způsoby poskytování sociálních služeb, ochranu práv osob,
jednání se zájemcem o sociální službu, smlouvu o poskytování sociální služby,
individuální plánování a dokumentaci poskytované sociální služby, stížnosti na
kvalitu poskytované služby, návaznost poskytované sociální služby na další
dostupné zdroje, personální a organizační zajištění sociální služby, profesní
rozvoj zaměstnanců, místní a časovou dostupnost poskytování sociální služby,
69

Tamtéž
Osobní sdělení Alena Mocková: Já si myslím, že je dobře, že je supervize ve Standardech
kvality sociálních služeb uvedena, otázkou však zůstává, jak moc je dobře, že je brána jako
povinnost. Já bych ji brala jako dobrovolnou věc a především jako výsadu. Protože kdybyste vy
šla soukromě na supervizi, tak budete platit od 600 Kč na hodinu v sociální oblasti. Není to
levná záležitost, takže bych byla ráda, kdyby asistenti věděli, že je to výsada a aby ji využívali
ke svému vlastnímu úspěchu. Já osobně raději poskytuji supervizi individuální, ne skupinovou,
jako to bývá často v jiných organizacích, protože se v ní dá jít mnohem víc do hloubky a daleko
rychleji se v ní dá něco vyřešit. Samozřejmě, že i skupinová supervize má nějaké výhody, jako
například to, že člověk slyší více názorů, není „v tom sám“ atd. Abych to shrnula, jsem ráda,
že se o supervizi vůbec mluví a je ve standardech uvedena, ale v žádném případě bych ji
nebrala jako povinnost.
70
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zajištění informovanosti o poskytované sociální službě, prostření a podmínky
poskytované služby, nouzové a havarijní situace a oblast zvyšování kvality
sociální služby.
Standard číslo deset Profesní rozvoj zaměstnanců upravuje další
vzdělávání pracovníků. Do této sféry patří i supervize. Standard přímo říká: pro
pracovníky, kteří se věnují přímé práci s uživateli, zajišťuje zařízení podporu
nezávislého kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů, jež
jednotliví zaměstnanci nebo pracovní týmy zažívají při výkonu zaměstnání.
Supervize je součástí zkvalitňování a také součástí udržení kvality sociálních
služeb, stejně jako ochrana před úskalími práce pracovníků v sociálních
službách. Pojem supervize je však specifikován až v Průvodci pro
poskytovalele a ve Výkladovém sborníku MPSV. Přímo ve standardech kvality
sociálních služeb pojem supervize nenajdeme.
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4 Občanské sdružení HEWER
Občanské sdružení Hewer má registrovanou sociální službu podle
Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.. „Poskytuje osobní asistenci
seniorům a lidem s tělesným, smyslovým nebo mentálním znevýhodněním bez
ohledu na věk … nepřetržitě v jakoukoliv denní či noční hodinu, o víkendu i
svátcích.“71 Funguje dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Klientem se
může stát každý, kdo se ocitá v nepříznivé životní situaci a potřebuje pomoc
další fyzické osoby.
Veřejný závazek: „Hewer je terénní asistenční službou, jejímž smyslem je
maximální možná integrace zdravotně či jinak znevýhodněných spoluobčanů
do společnosti. Osobní asistent je očima, ušima, rukama či nohama staršího,
nemocného, zraněného nebo postiženého člověka a pomáhá mu zapojovat se do
společnosti tak, jak si klient přeje.“72
Poslání organizace: „S pomocí kvalitních a kvalifikovaných pracovníků,
usiluje o maximální možné zapojení svých klientů do jejich přirozené sociální
sítě a společnosti. Svou činností působí jako prevence sociálního vyloučení
svých klientů. … Pomoc je poskytována individuálně dle přání a potřeb klienta,
diskrétně a profesionálně.“73
Cíle organizace: „Primárním cílem Heweru je klient: žijící ve svém
domácím prostředí, které zná a je tam spokojen; jehož všechny základní životní
potřeby jsou v maximální možné naplněny; zapojující se do života kolem sebe
tak, jak sám chce. Sekundárním cílem je organizace: která dokáže pružně
reagovat na potřeby klientů rostoucí kapacitou i kvalitou svých služeb; jejíž
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Hewer; www.pecovatel.cz/o-nas; online; 2011
Tamtéž
73
Tamtéž
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zaměstnanci … jsou spokojeni se svou prací i výší výplat, a která je ekonomicky
stabilní.“74
Hewer je jako poskytovatel sociální služby povinen mít zavedeny a
dodržovat standardy kvality sociálních služeb podle Zákona a sociálních
službách č. 105/2006 Sb. „Inspekce kvality sociálních služeb, která proběhla v
závěru roku 2009, pro Hewer znamenala řadu podnětů, které v průběhu let
2010 a 2011 zapracovávali jak do metodik, tak do praxe. Na tomto základě
vznikla 5. verze standardů kvality, metodik a chodu sdružení, která je již
komplexní a ucelená.“75 Svou činnost tedy neustále zlepšují a vychází při tom i
z informací a postřehů Ministerstva práce a sociálních věcí. Jejich standardy
jsou pro všechna střediska stejná.
„Kvalita služeb je pravidelně hodnocena jednak na základě výkazů služeb,
kde klient zaznamenává svou spokojenost, hlavně ale na základě pravidelných
kontaktů vedoucího střediska a osobních asistentů … vítány jsou i podměty od
ostatních pracovníků a rodinných příslušníků klientů.“76

V současné době má Hewer střediska v sedmi krajích a v hlavním městě
Praha. Praha se dále rozděluje na další střediska: Praha 1, 2 a 3. Svou činnost
Hewer provozuje v kraji:
•

Plzeňském

•

Ústeckém

•

Jihočeském

•

Středočeském

•

Královehradeckém

•

Pardubickém

74

Tamtéž
Hewer; Výroční zpráva 2011; http://www.pecovatel.cz/o-nas/dokumenty/vyrocni-zprava2011; online; 2011
76
Viz. Tamtéž; str. 259
75
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•

Jihomoravském

•

hlavní město Praha (Praha 1, 2 a 3)

Každé středisko má vlastní organizační strukturu. Tato personální struktura
je nutná k uspokojení potřeb klientů. Každá pracovní pozice má přesný
pracovní popis i popis toho, jaké kvality má daný pracovník mít. Každé
středisko má svého vedoucího, který zajišťuje pokrytí asistence a věnuje se
celkovému případu u každého klienta. Přímou práci s klienty zajišťují osobní
asistenti.
Po osobních asistentech požadují určité požadavky. „Osobním asistentem
se může stát člověk zdravotně způsobilý a bezúhonný, který má dokončené
základní vzdělání a je ochotný se dále vzdělávat. Důležité jsou i fyzické a
psychické předpoklady. Mezi psychické patří především: ochota přizpůsobit se,
schopnost učit se, zodpovědnost, poctivost, empatie, spolehlivost, skromnost,
trpělivost.“77 To je ale v rozporu se Zákonem o sociálních služábách č.
108/2006 Sb., který stanovuje, kdy je člověk odborně způsobilý tuto práci
vykonávat (viz. podkapitola 2.1.2).

Hewer vydal příručku pro osobní asistenty, která jim má zjednodušit náhled
do této činnosti. Jedná se o knihu: Minimum osobního asistenta. V této knize
nalezneme informace od základů první pomoci až po standardy kvality
sociálních služeb a základů legislativy pro osobní asistenty.
Podpora a osobnostní rozvoj osobních asistentů spočívá v dalším
vzdělávání, v pravidelných setkáváních a v supervizi. Setkávání se konají
zpravidla jednou za čtvrt roku a jsou považovány za zdroj psychohygieny.

77

Hewer; http://www.pecovatel.cz/potrebuji-asistenta/kdo-je-osobni-asistent; online; 2011
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Výstupy ze setkání:
•

zakázky pro individuální supervizi

•

podněty pro management (náměty pro změny v organizaci)

•

společná témata vzdělávání78

Další formou podpory a rozvoje osobních asistentů je vzdělávání. K
oblastem současných akreditovaných kurzů patří:
•

Základy fyzioterapie handicapovaných (úprava domácností při snížené
hybnosti klienta, používání zdrav. pomůcek aj.)

•

Stimulační a aktivizační techniky v soc. terapii klientů (co je sociální
terapie, vytváření indiv. plánů klientů, aktivizace klientů)

•

Základy psychologie a psychopatologie vztahů (psychologie práce os.
asistentů atd.)

•

Základy legislativy v soc. oblasti

•

Standardy kvality soc. služeb v přímé péči osobního asistenta o klienta
(aplikace standardů kvality do přímé péče) a mimo přímou péči o
klienta (aplikace standardů do administrativy a chodu organizace)

•

Základy celostního ošetřovatelství, první pomoc (dovednosti k řešení
základních zdrav. komplikací, udržení životních funkcí při krizi do
příchodu zdravotníků atd.)

•

Komunikace a krizová komunikace s klientem (nácvik a rozvoj
dovedností komunikace a krizové komunikace, asertivita, stížnosti,
konflikty s klientem a jejich konstruktivní řešení)

•

Praktická cvičení79

Poslední formou podpory osobních asistentů je supervize (viz. dále).
78
79

Viz. Hewer; Standardy kvality sociální služby; Profesní rozvoj zaměstnanců
Hewer; http://www.pecovatel.cz/vzdelavani/akreditovane-kurzy/; online; 2011
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4.1 Supervize v občanském sdružení Hewer
Informace,

které

budou

uvedeny

v této

podkapitole,

vychází

z rozhovoru se supervizorkou pro středisko Praha 2, který se uskutečnil
v měsíci leden 2013, a který je přílohou bakalářské práce. Informace jsou také
čerpány ze standardu kvality sociálních služeb organizace Hewer – Profesní
rozvoj zaměstnanců.
Hewer má ve svých standardech uvedeno, co je obsahem kontraktu a
náplní spolupráce mezi organizací a supervizorem. Hewer očekává od
supervizora tuto obecnou zpětnou vazbu:
•

sdělení k osobně supervidovaného, že má závažný osobní problém,
díky kterému by měl být po určitou dobu mimořádně podpořen,

•

sdělení k osobě supervidovaného, že má problém s firmou a bylo by
třeba začít s ním více komunikovat,

•

sdělení k osobě supervizovaného, že má supervisor pochybnost o jeho
vhodnosti pro asistenci,

•

sumarizace východisek,

•

podněty pro teambuilding, vzdělávání80

Cílem supervize osobních asistentů je:

80

•

pomoc při zpracování plánu osobnostního rozvoje

•

podpora při stresových situacích

•

vyhodnocení a podpora osobního pokroku

•

vedení v konkrétních pracovních i životních úkolech

•

zpracování životních a pracovních informací, pomoc při rozhodování

•

podpora v postojích a v mezilidských vztazích

Hewer; Standardy kvality sociální služby; Standard č. 10 Profesní rozvoj zaměstnanců
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•

pokud supervizor zjistí závažný problém, porušení zákona apod. je
povinen bez uvedení podrobností upozornit vedoucího střediska
asistence81

„Hewer provádí hodnocení asistentů, které má v kompetenci vedoucí
středisek.

Zajišťuje

další

vzdělávání/školení

pracovníků.

Každému

pracovníkovi zajišťuje služby supervizora, na kterého má nárok dvě sezení
ročně, ale pokud je potřeba, lze čerpat supervizi i častěji, maximálně však 4krát
ročně.“82
V současné době má Hewer supervizory tři. Tito supervizoři zajišťují
supervizi ve všech střediscích. „… supervizi zajišťuje nezávislý odborník na
základě smlouvy a kontraktu ve formě supervize případové, vzdělávací nebo
podpůrné s využitím systemického přístupu a gestalt technik. Asistenti mohou
volit z možnosti nejméně tří odborníků.“83

Profil supervizorky pro středisko Praha 2:
Supervizorka je i školitelkou a pracovnicí, která se stará o další
vzdělávání

zaměstnanců.

Vystudovala

Speciální

výchovu

zdravotně

postižených na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy, tuto školu má
zakončenou doktorátem na téma Zvyšování kvality života seniorů. Dále má
roční kurz Systemické supervize a koučingu. Dlouhodobě pracuje v
oblasti osobní asistence.
Je garantem pro vzdělávací kurzy a školitelkou pro osobní asistenty.
Často také poskytuje služby klientům jako sociálně terapeutický pracovník.84

81

Tamtéž
Srov. Tamtéž; str. 255
83
Hewer; Standardy kvality sociální šlužby; Standart č. 10 Profesní rozvoj zaměstnanců
84
Srov. Osobní sdělení Mocková; 15.1.2013
82
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Hewer poskytuje supervizi individuální. Pokud má ale osobní asistent
potřebu supervize skupinové, není to problém. Hewer má stanoveno, že
každému pracovníkovi zajišťuje služby supervizora, na kterého má nárok dvě
sezení ročně, ale pokud je potřeba, lze čerpat supervizi i častěji, maximálně
však 4krát ročně. Praxe je však taková, že se vychází z individuálních potřeb
osobních asistentů.
Informace o možnosti využívat supervizi se osobní asistent dozvídá při
podepsání smlouvy o zaměstnání. Je nutné, aby možnost účastnit se supervize
vedoucí jednotlivých středisek svým osobním asistentům připomínali.
Využívání supervize je s touto skutečností velmi spjato. Supervize se v Heweru
dokumentuje od roku 2008 (viz. tabulka č. 1).

1. Tabulka o využívání supervize v Heweru
Rok

Počet supervizí osobních asistentů

2008

8

2009

10

2010

11

2011

20

2012

30

Pozn. Osobní sdělení Alena Mocková; 15.1.2013

V tabulce jde vidět, že poskytování supervize se rok od roku zvyšuje. Lze
z toho vyvodit závěr, že osobní asistenti supervizi stále více vnímají jako
možnost pomoci při své práci.
Při poskytování supervize se neuzavírá smlouva. Existuje pouze záznam o
supervizi, kde je uvedeno jméno, datum a čas.
Jelikož je supervizorka i garantem dalšího vzdělávání, velmi často využívá
výstupy ze supervizí při tvorbě dalších možností při zvyšování kvalifikace
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osobních asistentů. Tyto výstupy si žádá i management Heweru. V těchto
případech je anonymita klientů zajištěna.
Nejčastější oblast problémů, které se na supervizi řeší, lze shrnout do tří
oblastí: syndrom vyhoření, konkrétní problémy při práci s klientem a osobní
problémy asistentů. Poslední oblast je často spojena s oblastí první, protože
problém při práci s klientem může vycházet i z problémů osobních, které jsme
nevyřešili a nejsme si jich vědomy.
Osobní asistenti v Heweru přichází z různých prostředí. Jsou to studenti
vysokých škol, lidé, kteří si chtějí přivydělat při jiném zaměstnání a lidé, kteří
dlouhodobě nemohou najít práci a často mají jen základní vzdělání.
Supervizorka říká, že je jedno, jaké má osobní asistent vzdělání – potřeba
supervize z toho nevychází.85

4.2 Desatero osobního asistenta Hewer a desatero práv
klienta Heweru
Hewer při své činnosti dbá, aby byla zajištěna jak práva klientů, tak i
osobních asistentů. Proto vznikly dokumenty Desatero osobního asistenta a
Desatero klienta Heweru. Tyto dokumenty mají oběma stranám přinést
rovnocenné postavení a zároveň jejich ochranu při vzájemném setkávání.
Při kontaktu osobní asistent x klient může docházet, a často dochází
k situacím, kdy jedna nebo druhá strana poruší smluvní vztah. Například klient
začne brát osobního asistenta jako sluhu, nebo naopak osobní asistent může
začít brát klienta jako nesvéprávnou bytost. Aby se podobným situacím
zabránilo, vznikly v organizaci Hewer dokumenty „desatera“. Díky nim by se
těmto situacím mělo předejít. Tyto dva dokumenty mají v organizaci Hewer
velkou váhu.

85

Srov. Osobní sdělení Mocková; 15.1.2013
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Desatero práv asistenta
•

Osobní asistent považuje každého klienta za rovnocennou bytost, chová
se k němu s úctou a respektem a v mezích etiky a zákona mu pomáhá
projevovat a uskutečňovat svou vůli. Při oslovování asistent klientovi
vyká, tyká mu pouze po vzájemné domluvě.

•

Osobní asistent pomáhá klientům v naplňování svobody myšlení,
svědomí a náboženského vyznání.

•

Osobní asistent nezneužívá své postavení, je si vědom, že jeho práce
znamená především službu.

•

Asistent zachovává soukromí svého klienta a nešíří nikde osobní
informace, které při asistenci získal.

•

Asistent od klienta může mimořádně přijmout drobné občerstvení
(koláč, káva apod.) nebo věcný dárek upomínkového charakteru do
hodnoty 100 Kč, nepřijímá finanční hotovost.

•

Osobní asistent ke svým klientům přichází vždy slušně a čistě oblečen a
upraven.

•

Asistent chrání klientovo zdraví – v klientovi přítomnosti nekouří a
velmi zvažuje, kdy a v jakém množství podat klientovi alkohol.

•

Asistent pečuje o svou duševní hygienu a rovnováhu a využívá k tomu
všechny dostupné nástroje včetně supervize. Do služby nepřináší své
osobní problémy.

•

Asistent nebude pracovat pro své klienty mimo Hewer a po ukončení
spolupráce nebude stejnou činnost vykonávat nejméně tři měsíce.

•

Asistent bude na svém mobilním telefonu dostupný každý den, nejméně
od 7:00 do 21:00 hod.
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Desatero klienta
• Klient má právo vybrat si svého asistenta. Pokud mu jeho asistent
nevyhovuje, může požádat vedoucího střediska o jeho výměnu.
• Klient požaduje služby dle svých potřeb. Jejich rozsah i obsah může
kdykoliv změnit (při větších změnách po dohodě s vedoucím střediska).
• Pokud se klientovi cokoliv na asistenci nebo asistentovi nelíbí, může si
stěžovat vedoucímu střediska asistence, které u něj služby zajišťuje.
• Každý klient po poslední smlouvě v měsíci zkontroluje vyplnění
výkazu, zaznamená do něj údaj o spokojenosti s asistencí a podepíše jej.
Originál a kopii pak dá asistentovi. Třetí kopie mu zůstává.
• Klient může dát asistentovi drobné pohoštění nebo velmi malý
upomínkový dárek (max. do hodnoty 100 Kč). Nikdy nedává peníze nebo
drahé věci.
• Klienta považuje asistenta za rovnocennou bytost, chová se k němu
laskavě a s respektem a svá přání vymezuje etikou a zákony ČR. Klient
asistenta neponižuje, nemanipuluje s ním, ani ho nevydírá.
• Klient dodržuje podepsanou smlouvu, především prování platby za
proběhlé osobní asistence v řádných termínech.
• Klient není povinen zajišťovat asistentovi stravu a pití (kromě případů,
kdy to je dojednáno smlouvou), pracovní oděv a obuv.
•

Při oslovování klient asistentovi vyká, tyká mu pouze po vzájemné
domluvě.

• Pokud klient žádá po asistentovi provedení prací nebo služeb, které
vyžadují nějaké pomůcky nebo přípravky, zajistí je.
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4.3 Shrnutí
Občanské sdružení Hewer má registrovanou sociální službu podle
Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Poskytuje osobní asistenci
seniorům a lidem s tělesným, smyslovým nebo mentálním znevýhodněním bez
ohledu na věk, nepřetržitě v jakoukoliv denní či noční hodinu, o víkendu i
svátcích. Funguje dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Klientem se
může stát každý, kdo se ocitá v nepříznivé životní situaci a potřebuje pomoc
další fyzické osoby.
Přímou práci s klienty zajišťují osobní asistenti. Organizace se snaží o
to, aby poskytovala kvalitní sociální službu. Proto v Heweru dávají důraz na
standard kvality sociálních služeb číslo deset, profesní rozvoj zaměstnanců a na
své dokumenty „desatera“, kde jsou stanoveny práva klientů i osobních
asistentů. Ty jsou součástí standardu číslo dvě, ochrana práv.
Supervizi ve středisku Praha 2 zajišťuje supervizorka, která je také
pracovníkem dalšího vzdělávání osobních asistentů. Poskytuje osobním
asistentům supervizi individuální, kterou lze dle vnitřních předpisů Heweru
poskytovat dvakrát ročně, v praxi se ale vychází z individuálních potřeb
pracovníka.
Rok od roku se počet supervizí zvyšuje a výstupy stále více ovlivňují
chod celé organizace. Problémy, které se na supervizi nejčastěji řesí jsou
syndrom vyhoření, konkrétní problémy při práci s klientem a osobní problémy.
Management se supervizí pracovníků počítá jako s možností dalšího rozvoje
celé organizace, která nabízí kvalitní sociální službu.
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5 Dotazníkové šetření
Dotazníkové šetření bylo uskutečněno v měsíci leden až březen 2013.
Jeho účelem bylo zjistit, zda pracovníci v sociálních službách organizace
Hewer pro středisko Praha 2 ví, že supervize existuje. Pokud ano, jak supervizi
vnímají, zda ji považují za možnost zvyšování své odbornosti a zda tuto
možnost plně využívají.
Z celkového počtu dvaceti sedmi osobních asistentů jich dotazníky
vyplnilo jedenáct. Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo 41 % osobních
asistentů z celkového možného počtu. Výsledky dotazníkového šetření jsou
tedy pouze obrazem vztahu osobních asistentů k supervizi v organizaci Hewer
ve středisku Praha 2.
Dotazník nejprve zjišťoval pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání,
délku praxe v přímé péči o klienta a délku působení v organizaci Hewer. Další
část se již věnovala osobním rysům každého respondenta. Byly také zjišťovány
jejich zkušenosti se supervizí v organizaci Hewer.
Respondenty byli tři muži a osm žen. Věkový průměr žen je 37 let, u
mužů je věkový průměr 39 let. Celkově je věkový průměr u respondentů 38 let.
Jednotlivé věkové údaje jsou uvedeny v grafu č.1.

Graf č. 1 – věk respondentů
Zdroj: dotazníkové šetření
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Často jsou jako osobní asistenti zaměstnáni i lidé, kteří mají pouze
základní vzdělání, s kurzem pracovníka v sociálních službách. Vzorek
osobních asistentů v organizaci Hewer pro středisko Praha 2 to nepotvrdil.
Nejvyšší dosažené vzdělání bylo středoškolské s maturitou. Graf č. 2
zaznamenává přesnější informace. Všichni tři muži uvedli nejvyšší dosažené
vzdělání vysokoškolské, s nimi i další dvě ženy. Středoškolské vzdělání
zaznamenalo šest respondentů, všech šest bylo žen.

Graf č.2 – Nejvyšší dosažené vzdělání
Zdroj: dotazníkové šetření
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Dva muži v současné době ještě studují obory Speciální pedagogika a
Aplikovaná psychologie. Stejně tak i dvě ženy, u nich jde o obory Sociální
práce a sociální pedagogika a Léčebná pedagogika. Co se týče dalšího vzdělání
pro práci pracovníka v sociálních službách, kromě jednoho muže mají všichni
respondenti Kurz pracovníka v sociálních službách.
Praxe v přímé péči o klienta byla různorodá. Pohybuje se od dvou
měsíců do dvaceti let. Průměr není podstatný a tyto výsledky budou použity
k porovnání v dalších souvislostech dotazníkového šetření.
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Kromě dvou žen jsou všichni respondenti u Heweru zaměstnáni jako
osobní asistenti více než rok. Graf č. 3 zachycuje jednotlivé respondenty a
jejich délku pracovního poměru. Průměr je celkem 1,7 let. Zvlášť u žen 1,1 let
a u mužů 3,4 let.

Graf č. 3 – délka pracovního poměru u Heweru
Zdroj: dotazníkové šetření
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Další otázka zjišťovala vliv práce osobního asistenta na osobní život
pracovníků. Pouze dva respondenti odpověděli, že je tato práce ovlivňuje i
v osobním životě. Šlo o jednu ženu a jednoho muže. Muž uvedl, že klienti
nerespektují jeho volný čas. Žena uvedla, že je poznamenána extrémní únavou.
Jelikož je supervize otevřeným vztahem mezi supervizorem a
supervidovaným, zjišťovalo se, zda se respondenti ostýchají mluvit o svých
problémech. Všech jedenáct respondentů odpovědělo, že jim to problém nečiní.
Když se o svých problémech neostýchají mluvit, navštěvují supervizi? Pouze
čtyři ženy se supervize neúčastní – tři uvedly, že zatím necítily potřebu na
supervizi jít a jedna žena odpověděla, že neumí vést lidi. Lze usoudit, že tato
jedna žena o supervizi nemá žádné podvědomí a není nijak výrazně
informovaná. Graf č. 4 ukazuje návštěvnost supervize.
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Graf č. 4 Účast na supervizích
Zdroj: dotazníkové šetření
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V krizové situaci

Pět respondentů vyhledalo supervizi v minulosti samo. Byli to dva muži
a tři ženy. Důvody byly různé:
•

možnost více pohledů na práci u jednoho klienta

•

osobní rozvoj

•

úmrtí klienta

•

prevence proti syndromu vyhoření

•

nastřádání problémů při práci s klienty
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Ostatní se supervizí účastní na doporučení od vedoucích středisek a
kvůli nutnosti mít supervizi jako prevenci.
Co nejčastěji se na supervizi řeší, popřípadě co si respondenti myslí, že
by se řešit mělo, pokud se supervize neúčastní? Ti, kteří se jí účastní,
odpověděli, že problémy s klienty. Ti, kteří se jí neúčastní, uvedly tyto
odpovědi:
•

jak nejlépe provádět práci osobního asistenta a jak se starat o
klienty

•

přístup ke klientovi a jeho potřebám; zvládání sebe sama
v krizových situacích

•

vztah ke klientovi (2krát)

•

řešení komunikace a spolupráce

Respondenti vidí klady a zápory supervize takto:
•

pomáhá mi při vyrovnání se s krizovými situacemi a jejich

porozuměním
•

díky mám možnost podílet se o své starosti, mám podporu při

práci s klientem
a získávám informace od mých kolegů
•

je to podpora, vzdělání a motivace při práci v jednom, ale jejím

úskalím je, že není vždy po ruce
•

psychohygiena, možnost sdílet své problémy a náročnost práce

osobního asistenta
•

pomáhá mi ve všech oblastech práce, především v osobnostním

rozvoji
•

je to relaxace

50

5.1 Shrnutí
Dotazníkového šetření se zúčastnilo jedenáct respondentů. Tři muži a
osm žen. Všichni jsou osobními asistenty v organizaci Hewer ve středisku
Praha 2. Jejich věkový průměr je 38 let. Nejvyšší dosažené vzdělání mají
vysokoškolské. Nejčastěji však uváděli vzdělání středoškolské s maturitou.
Žádný z nich neměl pouze základní vzdělání nebo vzdělání středoškolské
s výučním listem.
Respondenti uváděli délku své praxe v péči o klienta od dvou měsíců do
dvaceti let. Platilo, že respondenti, kteří měli menší praxi, využívali supervizi
méně. Ti, kteří měli praxi delší, supervizi navštěvovali a byli o ni lépe
informováni. Průměrně jsou respondenti u Heweru zaměstnání 1,7 let.
Vliv práce osobního asistenta na osobní život potvrdili dva
respondenti. Šlo o jednu ženu a jednoho muže. V návaznosti na tuto otázku
byla další, která měla za účel zjistit, jaký negativní dopad tato práce má. Muž
odpověděl, že klienti nerespektují jeho volný čas. Žena uvedla, že je
poznamenána extrémní únavou. Oba tito respondenti využívají supervizi při
své práci osobního asistenta.
Žádný z respondentů se neostýchá mluvit o svých problémech, lze
z toho vyvodit, že jim nečiní problém mít důvěrný vztah se supervizorem, který
je pro supervizi klíčový. Ale čtyři ženy se supervize neúčastní – tři uvedly, že
zatím necítily potřebu na supervizi jít a jedna žena odpověděla, že neumí vést
lidi. Lze usoudit, že tato žena o supervizi nemá žádné podvědomí a není nijak
výrazně informovaná. Tato žena je u Heweru zaměstnaná jeden rok a podle ní
je práce osobního asistenta náročná především vůči vztahu s klientem. Lze
z toho vyvodit, že kdyby byla o supervizi více informovaná a byla více
podporovaná pro její účast, využívala by ji. Ve středisku Praha 2 se supervize
zúčastnilo sedm respondentů. Z celkového počtu osobních asistentů ve
středisku Praha 2 je to 63,7 %.
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Osobní asistenti vnímají supervizi jako formu pomoci při své práci, a to
především v podpoře při práci s klientem, osobnostním rozvoji, v krizových
situacích a v dalším vzdělávání. Až na jednu ženu bylo z odpovědí vidět, že
jsou osobní asistenti o supervizi informováni velmi dobře. Všichni respondenti
berou supervizi jako možnost zvyšování své odbornosti a ve velké většině tuto
možnost při své práci využívají.
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Závěr
Bakalářská práce na téma Supervize pracovníků v sociálních službách
v rámci osobní asistence v organizaci Hewer ve středisku Praha 2 si kladla za
cíl zjistit, zda pracovníci v sociálních službách organizace Hewer pro středisko
Praha 2 ví, že existuje supervize. Pokud ano, jak supervizi vnímají, zda ji
považují za možnost zvyšování své odbornosti a zda tuto možnost plně
využívají.
Práce se opírala o odbornou literaturu, rozhovor a o dotazníkové šetření.
V první kapitole byl vysvětlen pojem supervize. Supervize je součástí dalšího
vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
Umožňuje nejen osobnostně, ale především profesionálně růst. Ať už je
individuální, týmová či skupinová, její vzdělávací, podpůrná a řídící funkce je
důležitou složkou růstu pro všechny sociální pracovníky i pracovníky
v sociálních službách. Informace byly čerpány z odborné literatury.
Druhá kapitola pojednávala obecně o sociálních službách a konkrétně o
osobní asistenci. Osobní asistence je služba sociální péče, která si klade za cíl
podporovat samostatnost lidí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů
zdravotních či věkových, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Dále
pojednávala o hodnotovém systému práce pracovníků v sociálních službách.
V kodexech nelze najít postup při konkrétních případech a je proto velmi
důležité, aby měl pracovník v sociálních službách i svůj vlastní úsudek, který
bude založen na morální a etické rovině. Informace byly čerpány ze Zákona o
sociálních službách č. 108/2006 Sb. a z odborné literatury.
Třetí kapitola se věnovala Standardům kvality sociálních služeb a také
začlenění supervize v těchto standardech. Standardy kvality sociálních služeb
jsou všeobecně přijatou představou o tom, jak má vypadat kvalitní sociální
služba. Mají za cíl podpořit vytvoření sítě kvalitních sociálních služeb.
Standard číslo deset, Profesní rozvoj zaměstnanců, upravuje další vzdělávání
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pracovníků. Standard přímo říká: pro pracovníky, kteří se věnují přímé práci
s uživateli, zajišťuje zařízení podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka
za účelem řešení problémů, jež jednotliví zaměstnanci nebo pracovní týmy
zažívají při výkonu zaměstnání. V Průvodci pro poskytovatele je pak
vysvětleno a upřesněno, že se jedná o supervizi. Tato kapitola se opírá
především o informace z materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí.
Organizace Hewer byla představena v kapitole číslo čtyři. V této
kapitole byla probírána i supervize s ohledem na specifika ve Standardech
kvality sociální služeb organizace Hewer, které jsou pro všechna střediska
stejná. Občanské sdružení Hewer má registrovanou sociální službu podle
Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Poskytuje osobní asistenci
seniorům a lidem s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením bez
ohledu na věk, nepřetržitě v jakoukoliv denní či noční hodinu, o víkendu i
svátcích. Funguje dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Klientem se
může stát každý, kdo se ocitá v nepříznivé životní situaci a potřebuje pomoc
další fyzické osoby. Rok od roku se počet supervizí zvyšuje a výstupy stále
více ovlivňují chod celé organizace. Výstupy se týkají problémů, které se na
supervizi nejčastěji řeší - syndrom vyhoření, konkrétní problémy při práci
s klientem a osobní problémy. Management se supervizí pracovníků počítá
jako s možností dalšího rozvoje celé organizace, která nabízí kvalitní sociální
službu. Informace byly čerpány z internetových stránek organizace Hewer a ze
standardů kvality sociální služby organizace Hewer.
Dotazníkové šetření přineslo odpovědi pro zjištění naplnění cílů
bakalářské práce. Dotazníky byly rozdány osobním asistentům organizace
Hewer pro středisko Praha 2. Celkem se jich zúčastnilo jedenáct z celkového
počtu dvacet sedm. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že osobní asistenti
vnímají supervizi jako formu pomoci při své práci, a to především v podpoře
při práci s klientem, osobnostním rozvoji, v krizových situacích a v dalším
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vzdělávání. Až na jednu ženu bylo z odpovědí vidět, že jsou osobní asistenti o
supervizi informováni velmi dobře. Všichni respondenti berou supervizi jako
možnost zvyšování své odbornosti a ve velké většině tuto možnost při své práci
využívají.
Cíl práce byl naplněn, ale tím, že respondentů bylo velmi málo, se nedá
říci, zda jsou výsledky opravdu pravdivé a každý osobní asistent v organizaci
Hewer ve středisku Praha 2 o supervizi ví, či zda ji využívá, a pokud ano, zda ji
využívá z povinnosti nebo z vlastní iniciativy a k osobnostnímu a
profesionálnímu růstu či řešení krizových situací při práci s klientem.
V celkovém měřítku je supervize méně známým pojmem, a ačkoliv se o
ni stále více ví, tak důraz na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních
služeb by mohlo zaručit, že se supervize dostane i do podvědomí všech, kteří
pracují v přímém kontaktu s klienty. Čímž se zaručí profesionální, etické a
mravní jednání ve vztahu pracovník – klient.
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Přílohy
1 Rozhovor
Rozhovor
Rozhovor vedla: Petra Botková
Dotazovaná: Alena Mocková
Dne: 15.01.2013
Čas: 9:15 – 10:10
Místo: Pod Strašnickou Vinicí, Praha, Hewer

Alena Mocková
supervizorka a pracovnice dalšího vzdělávání organizace Hewer
Botková: Dobrý den, poprosím Vás, abyste se mi nejdříve představila.
Mocková: Jmenuji se Alena Mocková, co se týče superviziního vzdělání, mám
vystudovanou Speciální výchovu zdravotně postižených na fakultě
tělovýchovy a sportu, tuto školu mám zakončenou doktorátem na téma
zvyšování kvality života seniorů. Dále mám roční kurz systemické supervize a
koučinku u pana doktora Františka Matušky a pana Strnada, který jsem
zakončila v roce 2008. Co se týká praxe tak vycházím z toho, že supervizor má
být nestranný odborník, který umí vést rozhovory a nemusí být odborníkem na
danou oblast. Léta pracuji v osobní asistenci a mám tedy i mnoho zkušeností,
které při práci supervizorky využívám a jsem také garantem pro vzdělávací
kurzy a školitelka pro osobní asistenty. Často také chodím mezi klienty jako
sociálně terapeutický pracovník.
Botková: To tedy znamená, že kromě podpory osobních asistentů projevujete i
zájem o nějakou řekněme supervizi klientů?
Mocková: Ano, souvisí to se spokojeností s poskytovanou službou obecně a
slouží to k dalším námětům vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
Botková: Vraťme se ještě k první otázce, zajímalo by mne, jak dlouho
v organizaci Hewer pracujete.
Mocková: Co se týče organizace Hewer, sama jsem ji před patnácti lety
zakládala. Ze začátku jsem dělala vše, až jsem se dostala na post ředitelky.
Poté jsem odešla na mateřskou a do Heweru jsem se vrátila, mám na starost
lektorskou činnost a to vzdělávání se supervizí.
Botková: Jakou formu supervize poskytujete vašim osobním asistentům?
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Mocková: Já preferuji individuální supervizi, ovšem není problém udělat
supervizi skupinovou, řídím jejich přáním. Každá má své pro a proti.
Provozuju je i mimo středisko v Praze, tedy v našich dalších střediscích.
Botková: V ostatních střediscích tedy nejsou další superizoři?
Mocková: Já nejsem jediná, máme ještě dva supervizory jednak paní
Lorencovou, která přednáší tady na vysoké škole v Praze a pana doktora
Hrdinku, který mimo supervize chodí také i po klientech. A pro management a
vedoucí středisek se provozuje týmová supervize, tu k nám chodí dělat/nebo
teď u nás byl právě pan Matuška. Mě osobně se často stává, že kromě
supervize jako takové se mi ozývají osobní asistenti i například před e-mail a
řešíme daný problém elektronicky. Nejedná se sice o supervizi, ale je to další
dobrá forma pomoci v naléhavé situaci a často to nastartuje právě důvěru
v mou osobu a začátek supervize. Navíc ve mě získávají důvěru i před ty
moduly kurzů, kde se se mnou setkávají.
Botková: Jak nakládáte s výstupy, které vám supervize s osobními asistenty
přináší?
Mocková: Velmi mi pomáhají. Jako osoba, která se stará o další vzdělávání a
školení pracovníků, je využívám při plánování dalšího vzdělávání i při
stávajících kurzech. Předávám je také managementu, kterého to zajímá a
pomáhá nám se ujistit, kam má dál organizace směřovat. Vždy ale mluvím se
zachováním anonymity. Management má o tyto výstupy velký zájem a počítá
s nimi.
Botková: O jaké výstupy se nejčastěji týká, o jaké jdou témata?
Mocková: Shrnula bych to do tří oblastí. Tou prví je syndrom vyhoření. Buď
už jde o to, že v něm jsou, nebo pociťují, že se dostaví. Například mi sem
chodila i jedna asistentka, která ho měla už i diagnostikovaný, ale neměla
důvěru k psychologovi. Chodila mi sem pravidelně, a ačkoliv neprovádím
žádnou psychoterapii, ona byla s procesem naší společné práce
spokojená/pomáhala ji. Podle mě není ta dělicí čára mezi psychoterapií a
supervizí až tak velká. V těchto případech buď chodí asistenti sami, nebo je na
to mohou upozornit a supervizi doporučit vedoucí asistence/středisek. Na kolik
je to direktivní nevím. Ta první oblast tedy spadá do problémů se začínajícím
syndromem vyhoření, a následném znovu nalezení motivace do práce. Ta
druhá oblast se týká konkrétních problémů při práci s klientem. A ta třetí oblast
se týká osobních problémů asistentů. Ono také často, když asistenti přijdou
s nějakým problémem u klienta, není to ten hlavní problém a často docházíme
k tomu, že jde o osobní problém/blok asistenta. I od vedení mám dovoleno se
těmito osobními tématy zabývat, i když má jít o supervizi zaměřenou na osobní
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asistenci, protože aby mohl být člověk dobrým osobním asistentem, potřebuje
mít v sobě samém oporu.
Botková: Říkala jste, že supervizi doporučujete a neberete ji jako povinnost.
Jaké jsou intervaly nabízení supervize osobním asistentům v organizaci
Hewer? Já osobně pracuji jako osobní asistentka v Heweru přes rok a tato
nabídka mi byla nabídnuta pouze při podepisování smlouvy.
Mocková: Záleží hodně na vedoucích asistence/středisek. Pravidelně jednou za
asi dva měsíce na schůzce s vedením jim tuto možnost a nabídku připomínám.
Stejně jako možnosti dalšího vzdělávání. Jelikož se často vedoucí
asistence/středisek mění, je možné, se tato možnost supervize plně nedostává
k osobním asistentům. Já jsem ochotna kamkoliv dojet, také často jezdím, když
ta poptávka po supervizi v ostatních střediscích je. Když se chodí do terénu ke
klientům, často se tam setkáme i s asistenty a ti někdy projeví zájem o
supervizi, takže i tímto způsobem se o ní mohou dozvědět.
Botková: Jak často supervizi poskytujete?
Mocková: Je to nárazové. Některý asistent přijde jen jednou, s jinými se
potkávám například jednou měsíčně. Ve standardech je uvedeno, že mají nárok
na supervizi jednou za půl roku. Ale tím, že nechodí všichni, vycházím vždy
podle potřeb asistentů. Taky zde hraje velkou roli to, že jsem zaměstnaná jen
na půl úvazku. Musí se tedy sladit čas jak můj, tak osobních asistentů. Pokud
se budeme bavit o číslech tak v letošním roce jsem měla zatím čtyři supervize a
mám naplánované další. Začala jsem se supervizí v Heweru v roku 2008 a ty
tendence se stále zvyšují, supervizí opravdu přibývá. V roce 2009 jich bylo asi
deset. V roce 2010 asi jedenáct. V roce 2011 už jich bylo dvacet a v roce 2012
jich bylo kolem třiceti. Nicméně pokud je ta nutnost supervize akutní, není
problém se domluvit hned na druhý den.
Botková: Uzavíráte nějaké smlouvy s asistenty o supervizi? Jak se domlouváte
na cílech/zakázkách?
Mocková: Smlouvu neuzavírám, ale samozřejmě pro to mám jiný dokument.
Hned ze začátku jim samozřejmě říkám, že nic, co nebudou chtít, se nedostane
z těchto dveří. Já si od nich nechávám podepisovat záznamy o provedení
supervizního rozhovoru, kde je napsané datum, čas kdy jsme začínali a jméno a
nic víc. Já si pro sebe vedu zápisy, které slouží pouze pro mojí potřebu.
Botková: Pokud se zaměříme na osobní asistenty, kteří k vám chodí, dalo by se
říci, že častěji potřebují supervizi lidé se základním vzděláním, kteří mají
pouze kurz pracovníka v sociálních službách, nebo to vůbec nehraje roli?
Mocková: Na supervizi mi sem chodí široké portfolio lidí. Od lidí vzdělaných
na vysokých školách až po lidi s kurzem. Nehraje to žádnou roli.
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Botková: Chodíte vy sama na supervizi?
Mocková: Ano, chodím ke Františkovi Matuškovi, je to nárazové, podle mé
potřeby.
Botková: V současné době se o supervizi mluví i v souvislosti se standardy
kvality sociálních služeb, jaký na to máte názor, je dobře, že je zde supervize
uvedena?
Mocková: Já si myslím, že je dobře, že je zde uvedena, otázkou však zůstává,
jak moc je dobře, že je brána jako povinnost. Já bych ji brala jako dobrovolnou
věc a především jako výsadu. Protože kdybyste vy šla soukromě na supervizi,
tak budete platit od 600 Kč na hodinu v sociální oblasti. Není to levná
záležitost, takže bych byla ráda, kdyby asistenti věděli, že je to výsada a aby ji
využívali ke svému vlastnímu úspěchu. Já osobně raději poskytuji supervizi
individuální, ne skupinovou, jako to bývá často v jiných organizacích, protože
se v ní dá jít mnohem víc do hloubky a daleko rychleji se v ní dá něco vyřešit.
Samozřejmě, že i skupinová supervize má nějaké výhody, jako například to, že
člověk slyší více názorů, není „v tom sám“ atd. Abych to shrnula, jsem ráda, že
se o supervizi vůbec mluví a je ve standardech uvedena, ale v žádném případě
bych ji nebrala jako povinnost.
Botková: Vnímáte supervizi jako možnost dalšího vzdělávání osobních
asistentů?
Mocková: Ano, bezesporu.
Botková: Děkuji za váš čas a cenné informace.
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2 Dotazník
Dotazník k bakalářské práci
Dobrý den, jsem studentkou oboru Sociální práce a jako své téma bakalářské
práce jsem zvolila Supervize v organizaci Hewer v návaznosti na standardy
kvality sociálních služeb. Sestavila jsem okruh otázek, týkající se supervize
v organizaci Hewer a také vašich osobních zkušeností. Prosím o vyplnění
všechny osobní asistenty pro oblast Praha. Vše je anonymní, nikde neuvádíte
své jméno, odpovídejte proto, prosím, pravdivě.
Při nejasnostech mě neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:
petra.botkova@atlas.cz.
Děkuji za váš čas.
1) Pohlaví
a. žena
b. muž
2) Věk:
a.
b.
c.
d.
e.

do 25 let
26 – 35 let
36 – 45 let
46 – 55 let
Nad 55 let

3) Studujete nyní? Pokud ano, jaký obor?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………
4) Nejvyšší dosažené vzdělání:
a. Základní
b. Středoškolské s výučním listem
c. Středoškolské s maturitní zkouškou
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d. Vysokoškolské
5) Další kvalifikace pro pracovní pozici osobní asistent (kurzy atd.):
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
6) Praxe v přímé péči o klienta (počítá se i péče o dospělého rodinného
příslušníka):
a. do 1 roku
b. 1-2 roky
c. 2-5 let
d. 5-10 let
e. nad 10 let
7) Jak dlouho pracujete u organizace Hewer jako osobní asistent/ka?
……………………………………………………………………………
…………..
8) Má tato práce nějaký negativní dopad na váš osobní/soukromý život?
a. ano
b. ne
9) Pokud ano, jaký (například vyhýbáte se lidem nebo cítíte, že problémy
z práce vás ovlivňují i při kontaktu s vašimi dětmi atd.)?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………
10) Ostýcháte se mluvit o svých problémech nebo o tom, co vás trápí?
a. ano
b. ne
11) V čem si myslíte, že je práce osobního asistenta náročná oproti jiným
pracovním pozicím?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………….

64

12) Účastnil/a jste se někdy supervize v organizaci Hewer? / Využil/a jste
možnost supervize?
a. ano
b. ne
13) Pokud ne, jaké jsou důvody, že supervizi při své práci nevyužíváte? (např.
obava z vnějšího hodnocení, obava z kritiky, obava z nepochopení,
dřívější zkušenosti)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………
14) Vyhledal/a jste někdy supervizi sám?
a. ano
b. ne
15) Pokud ano, co vás k tomu vedlo (jaký problém, co bylo motivací)?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………
16) Co nejčastěji na supervizi řešíte za zakázky/problémy? // Pokud se
supervizí neúčastníte, co myslíte, že by se na nich mělo řešit nebo byste
chtěli řešit?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………
17) Jak často se supervizí účastníte?
a. Vůbec
b. Pravidelně
c. Příležitostně
d. V krizové situaci
18) Pokud se supervize účastníte, v čem vidíte její plusy a naopak úskalí?
Pomáhá Vám při práci osobního asistenta?
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………

Pokud se Vám zdá, že jste chtěl/a sdělit ohledně supervize v organizaci Hewer
něco dalšího, zde je prostor pro další náměty/názory atd.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Děkuji
Petra Botková
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