Příloha č.1: Otázky k rozhovorům
Okruh č.1
Jaké jsou vaše stěžejní pracovní činnosti ve vztahu ke klientům?
S jakými obtížemi se na vás klienti obracejí nejčastěji?
V čem vidíte hlavní přínos své práce ve vztahu ke klientovi?
Jsou nějaké limitující faktory, které vás při práci omezují?
Kolik máte průměrně klientů?
Máte dostatek času na práci s klienty?
Jste spokojen/a s náplní práce a je něco, co byste ráda změnila/a?
Máte vyjasněné kompetence ve vztahu ke klientovi?
Okruh č.2
Probíhá u vás v zařízení mezioborová spolupráce?
Pokud ano, jste součástí týmu?
Jací profesionálové jsou součástí týmu?
Můžete popsat, jak konkrétně mezioborová spolupráce probíhá?
Kdo je váš přímý nadřízený?
Kdo je vedoucí multidisciplinárního týmu?
Jaké máte vztahy v rámci multidisciplinárního týmu?
Jak vnímáte své postavení v multidisciplinárním týmu?
Podílíte se na rozhodování v týmu?
Okruh č.3
Jak vnímáte profesi sociálního pracovníka?
Je profese sociálního pracovníka pro vás stresující?
V čem vidíte hlavní význam role sociálního pracovníka?
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Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s respondentem č. 2
Jaké jsou vaše stěžejní pracovní činnosti ve vztahu k duševně nemocnému klientovi?
Pracujeme jak v terénu, tak v kanceláři. Práce je to hodně individuální. Kromě klienta se svojí
práci snažíme rozšířit i na práci s celou rodinou a prostředím. Práce s každým klientem je jiná.
Nejprve dochází k prvokontaktu, mapování situace. To provádí vždy sociální pracovník, nebo
sociální pracovník ve spolupráci s psychologem a zdravotníkem. Za prvé zmapujeme potřeby
klienta a zjišťujeme zakázku, co bychom mohli pro klienta udělat. Ve chvíli kdy se jedná pouze
o jednorázové poradenství, jsme schopni klientovi poradit nebo navázat na jiné zařízení, spojit
klienta se službou, která je pro něj vyhovující. Dost často se stává, že zakázka není hned jasná,
poté se s klientem potkáváme dál a zjišťuje jeho potřeby a navazujeme spolupráci. Práce
probíhá u nás v zařízení nebo v prostředí klienta, to je individuální. Občas se na nás obracejí i
rodiny klientů, a to potom jezdíme za nimi. Většinou přijíždí do rodiny sociální pracovník a
psycholog a navštěvujeme ho v jeho prostředí. Vše se odvíjí od potřeb klienta. Zjišťujeme, kde
je klientovi vlastně nejlíp. Někdy je lepší potkávat se u nás a někdy třeba v parku na lavičce.
Podle potřeb klientů pracujeme v terénu. Stává se, že nás kontaktuje lékař hospitalizovaného
pacienta, že ho budou propouštět, tak se snažíme, s klientem navázat kontakt ještě v nemocnici,
jezdíme za ním a uděláme několik schůzek ještě během hospitalizace, kde mu vysvětlíme, jak
pracujeme, co pro něj můžeme udělat. To je ideální v tom, že když je klient propuštěn, tak není
jaksi ztracený, má následnou péči. Potřeby klienty jsou velmi individuální, záleží na fázi, v jaké
se nachází, na tom, jak dalece spolupracuje s lékařem. Stává se, že pacient nespolupracuje
s lékařem, nebere léky. Takového klienta nejdříve musíme namotivovat ke spolupráci. Aby měl
náhled na své onemocnění a my pak mohl řešit další zakázky. Našim zásadním úkolem je pomoci
klientovi začlenit se do běžného života, do komunity. Do tohoto okruhu spadá rodina, vztahy,
zájmové činnosti, bydlení, práce, finance. Dost často řešíme s klientem finanční zajištění. Jsou
to běžné věci, které se zdravému člověku daří řešit, tak našim klientům se v té nemoci nedaří je
řešit. Například pomáháme klientům najít běžný zájem, něco, co by je bavilo.
S jakými obtížemi se na vás klienti obracejí nejčastěji?
To se nedá tak jednoduše shrnout, každá zakázka je individuální a jedinečná. Ale často se na
nás klienti obracejí s žádostí o pomoc s bydlením nebo s finančními potížemi.
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V čem vidíte hlavní přínos své práce ve vztahu ke klientovi?
Pomoc se začleňováním do běžného života, v jakýkoliv oblasti. Může se jednat na příklad o
vyřizování různých úředních věcí, dále se může se jednat o podporu v psychoterapeutické
rovině. Zkrátka nenechat klienty ztracené v tom běžném světě.
Jsou nějaké limitující faktory, které vás při práci omezují?
Rozhodně jsme limitováni časovými možnostmi a nedostatečnou kapacitou. Proto bych uvítala
posílení personálního zajištění a celkové rozšíření týmu.
Kolik máte průměrně klientů?
Každý sociální pracovník má na starosti v průměru 20 klientů, někteří klienti se sdílí.
Máte dostatek času na práci s klienty?
To záleží na situaci, jak kdy. Výhodou je právě týmová spolupráce, pokud je určitý klient v krizi
a potřebuje více času, tak s klientem pracuje celý tým.
Jste spokojen/a s náplní práce a je něco, co byste ráda změnila/a?
Ano jsem spokojena, jediné, co bych změnila je rozšíření kapacity a personálního zajištění,
které je v současné době nedostatečné, ale je to v jednání.
Máte vyjasněné kompetence ve vztahu ke klientovi?
Já v tom jasno mám, ale v této práci je běžné se s tím potkávat. Při práci můžete vnímat, že
děláte něco jako je terapie, že se to hoho dotýkáte, ale je důležité včas klientovi říct, že teď
vnímám, že zacházíme do něčeho, co do psychoterapie spadá. V tom případě klientovi terapii
doporučím. O tématu se s klientem můžu bavit, ale zpracovávat ho klientovi nebudu. Navrhnu
možnosti terapie, tím mu můžu pomoct.
Probíhá u vás v zařízení mezioborová spolupráce?
Ano, probíhá.

Pokud ano, jste součástí týmu?
Ano, jsem.
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Jací profesionálové jsou součástí týmu?
Sociální pracovníci, psycholog, zdravotní pracovníci a psychiatr.
Můžete popsat, jak konkrétně mezioborová spolupráce probíhá?
Každý den máme klientské porady, kde řešíme klienty. Pokud má někdo potřebu řešit určité
věci, které se týkají klienta, tak se to také řeší v rámci týmu. Každý čtvrtek je velká porada i
s ředitelem. Klient má možnost se také obrátit na kohokoliv v týmu, proto je důležité, aby každý
klient znal minimálně dva členy týmu.
Kdo je váš přímý nadřízený?
Já jsem vedoucí celého týmu a nade mnou je ředitel celého zařízení.
Kdo je vedoucí multidisciplinárního týmu?
Vedoucí multidisciplinárního týmu jsem já, jako sociální pracovnice.
Jaké máte vztahy v rámci multidisciplinárního týmu?
U nás v týmu velmi dobré a musím říct, že je to zásadní. Při takto náročný práci, musím vědět,
že se můžu spolehnout na své kolegy. Vím, že se tady můžu cítit bezpečně a dobře. Bez toho si
nedokážu představit, že by se ta práce dala dělat, ta vztahová rovina by měla být dobře
nastavena a myslím si, že to je jedno z nejdůležitějších při této práci.
Jak vnímáte své postavení v multidisciplinárním týmu?
V týmu mám roli vedoucího a zároveň jsem rovnocenný člen týmu, své postavení v týmu vnímám
dobře, nemám s tím žádný problém.
Podílíte se na rozhodování v týmu?
Ano, to je nutné.
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Jak vnímáte profesi sociálního pracovníka?
Já dobře, nesetkala jsem se s tím, že by třeba někdo nebral sociálního pracovníka vážně. Pokud
se objeví nějaká tenze, tak se to řeší na supervizi, ale moc často v tomto směru k tomu
nedochází. Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by naše práce byla vnímaná jako něco, co by mělo
být jinak, jiným směrem. Já osobně mám pocit, že za mě byl zásadní psychoterapeutický výcvik.
Bylo to pro mne užitečnější než vystudovat školu sociálního pracovníka. Je to nedílná součást
této práce. Sice to není podmínka pro tuhle práci, ale mám pocit, že to nás v týmu posunulo
úplně do jiných dimenzí. Je to úplně jiná rovina, něco jiného je teorie a praxe. Ve chvíli kdy
pracuji na pozici jako pomáhající profesionál s lidmi, který řeší úrovně psychických problémů
nebo psychiatrických diagnóz, tak bez toho, aniž bych si já prošla nějakou osobní zkušeností
formou terapeutického výcviku, tak těžko můžu předávat nějaké zkušenosti, mám jenom teorii.
To je to, co si myslím, že je hodně stěžejní, vnímám to, jako největší posun. Pak tedy zjistíte, že
ani ten výcvik není všemohoucí a furt jste na začátku a furt se učíte. Pořád je se co učit, člověk
musí být v tomto ohledu hodně pokorný.
Je profese sociálního pracovníka pro vás stresující?
Ne není! Mám to zpracovaný, znám své priority a vím, že na prvním místě jsem já. Dokážu
odhadnout, kam to můžu nechat zajít. Vím, jaké jsou hranice, a to se učíme v rámci týmu.
V rámci týmu se můžeme upozorňovat na to, že už nějaká situace může zacházet dál, než chcete
a můžete to kolegovi předat. To je výhoda týmu, nejste na to sama. Nemusíte se nechat
vystresovat a nemusíte se nechat vyčerpat. S tím nám pomáhá supervize a dobrý tým.
V čem vidíte hlavní význam role sociálního pracovníka?
Jako někoho, na koho se člověk může obrátit, když nemá žádné zdroje v rodině ani okolí. V tom
mi to přijde zásadní, pomáhat lidem s nějakým omezením, které by se jinak v běžném prostředí
neměli na koho obrátit o pomoc.
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