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Úvod 

Centrum Seňorina vychází při práci se seniory z přístupu Montessori, který je inspirován italskou 

lékařkou Marií Montessori. Veřejný závazek organizace (poslání a cíle služeb, cílová skupina) je 

založen na přístupu Montessori, který v textu definujeme, a následně uvádíme informace, které 

musí znát každý pracovník, který v organizaci pracuje: 

 informace o přístupu Montessori při péči se seniory 

 informace o demenci 

 informace o tom, jak funguje paměť 

 komunikace s klienty  

 

Veřejný závazek (poslání a cíle služeb, cílová skupina) 
Zařízení sociálních služeb Centrum Seňorina poskytuje registrované odlehčovací sociální služby: 

 ambulantní forma 

 pobytová forma 

Poslání 
Posláním Centra Seňorina je poskytnutí podpory, péče a pomoci lidem se sníženou soběstačností a 

jejich blízkým. Vycházíme z Montessori přístupu péče o seniory, který je založen na principu: 

„Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Pomáháme lidem najít jejich potenciál, aby měli příležitost 

prožít radostný čas navzdory diagnóze. Specializujeme se na práci s lidmi s Alzheimerovou 

chorobou či jinými typy demence v raném stádiu nemoci.  

Cílová skupina 
Cílovou skupinou Centra Seňorina jsou muži a ženy starší 18 let se sníženou soběstačností v 

základních životních dovednostech z důvodu věku nebo chronického onemocnění, o které je jinak 

pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílovou skupinou jsou především osoby s Alzheimerovou 

nemocí, nebo jiným typem demence 

Ambulantní odlehčovací služba 
Ambulantní odlehčovací služba nabízí denní podporu klientům a odlehčení jejich rodinným 

příslušníkům, kteří se rozhodli o svého nemocného blízkého pečovat a umožnit mu zůstat co nejdéle 

v domácím prostředí. 

Cíle ambulantní odlehčovací služby 

1. Klient není umístěn do ústavního zařízení s trvalým pobytem předčasně. 

 Kroky vedoucí k dosažení cíle 

o Posouzení úrovně klientových dovedností a doporučení, jak o klienta v přirozeném 

prostředí pečovat. 

o Úzká spolupráce s rodinou klienta – poradenství, podpora. 

 Kritéria hodnocení splnění cíle 

o Klient není umístěn do zařízení s trvalým pobytem na základě konsenzu pracovníků 

Centra Seňorina a rodiny. 

o Rodina má čas na potřebný odpočinek 
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2. Klient se aktivně podílí na náplni svého času v ambulantní odlehčovací službě 

 Kroky vedoucí k dosažení cíle 

o Aktivity a program klienta se vytváří na základě Montessori metodiky  

o Klient má vždy možnost volby 

o Klient vede život co nejvíce podobný životu jeho vrstevníků 

 Kritéria hodnocení splnění cíle 

o Z rozhovorů pracovníka s klientem vyplývá, že způsob trávení volného času v 

zařízení, klientovi vyhovuje   

o Je vytvořen individuální plán klienta, ze kterého je zřejmá spolupráce pracovníka a 

klienta 

3. Klient v zařízení tráví čas podle svých současných zvyklostí 

 Kroky vedoucí k dosažení cíle 

o Od klienta a jeho blízkých pracovník zjišťuje zvyklosti klienta, jeho denní rituály a 

způsoby trávení dne. Tyto zvyklosti pracovník respektuje a v rámci možností se je 

snaží klientovi umožnit 

o Pracovníci s klientem pravidelně komunikují na základě empatie a pomocí technik 

aktivního naslouchání 

o Pracovníci si všímají psychického stavu klienta a s klientem jej konzultují. Snaží se 

ho podpořit tak, aby se klient cítil v psychické pohodě. 

o Klient má v zařízení možnost volby, je podporována jeho autenticita a přirozenost 

o Pracovník klienta podporuje v získání vlastní sociální role v zařízení 

o Klient je v kontaktu s ostatními klienty a pracovníky, není v izolaci 

o Pracovník zve k aktivitám a spolupráci žádajícím a milým způsobem a pokaždé mu 

za jeho zapojení děkuje. 

 Kritéria hodnocení splnění cíle 

o Četnost „problémového chování“ se u klienta postupem času snižuje (pojmu 

„problémové chování“ se věnujeme níže v samostatné kapitole) 

o Klient s pracovníky dle svých možností komunikuje 

o Klíčový pracovník pravidelně zaznamenává informace z hovorů s klientem a dále 

s těmito informacemi pracuje (sdílí na poradě, navrhuje možná nová řešení či jednání 

s klientem) 

o Klient má a zná svojí sociální roli v zařízení (s ohledem na zdravotní stav klientů 

předpokládáme, že klient si sice svoji sociální roli nemusí pamatovat, ale úkolem 

pracovníka je mu ji předkládat, připomínat a opakovaně nabízet). 

4. Pečující pečuje o klienta v přirozeném prostředí. Přesto pečující není v sociální izolaci, má 

možnost odpočinku a aktivního trávení svého volného času. 

 Kroky vedoucí k dosažení cíle 
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o Pečujícím je nabídnuto kvalifikované poradenství, jak zlepšit schopnost pečujících 

pečovat o blízkou osobu, předejít jejich vyčerpání, vyhoření a zanedbání péče o sebe 

o Umožnit odlehčením v péči osobám pečujícím 24 hodin o blízkou osobu nezbytný 

odpočinek a vyřízení soukromých záležitostí 

 Kritéria hodnocení splnění cíle 

o 80% pečujících v „Dotazníku spokojenosti pro rodinu“ hodnotí, že služba měla vliv 

na zlepšení jejich situace v oblasti jejich trávení volného času, odpočinku a 

psychohygieny 

Pobytová odlehčovací služba 
Pobytová odlehčovací služba poskytuje potřebnou pomoc a podporu osobám, které pro překážky, 

které snižují jejich soběstačnost, již nemohou zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Služba 

se poskytuje na přechodnou dobu, kdy péče nemůže být zabezpečena ze strany rodinného 

pečovatele. 

Cíle služby Pobytová odlehčovací služba 

1.  Klientovi je po dobu využívání služby poskytována kvalitní péče (se zaměřením na udržení 

a rozvoj klientových dovedností). 

 Kroky vedoucí k dosažení cíle 

o Spolupráce s rodinou a pečující osobou v péči o klienta 

o Spolupráce s klientem na zachování jeho dovedností 

o Spolupráce s klientem na aktivitách zaměřující se na zachování a rozvoj jeho 

potenciálu, aktivizaci klienta a na klientův osobní růst 

 Kritéria hodnocení splnění cíle 

o Klient si udržel či zvýšil úroveň soběstačnosti. 

o Klient si udržel či zlepšil dovednosti související s udržováním domácnosti (např. 

úklid, zalévání květin). 

o Klient si udržel či zlepšil dovednosti související s péčí o vlastní osobu (hygiena, 

čištění zubů, sprchování, holení, WC). 

2. Klient není umístěn do ústavního zařízení s trvalým pobytem předčasně. 

 Kroky vedoucí k dosažení cíle 

o Posouzení úrovně klientových dovedností a doporučení, jak o klienta v přirozeném 

prostředí pečovat. 

o Úzká spolupráce s rodinou klienta – poradenství, podpora. 

o Kritéria hodnocení splnění cíle 

o Klient je umístěn do zařízení s trvalým pobytem na základě konsenzu pracovníků 

centra Seňorina a rodiny 

3. Klient se aktivně podílí na náplni svého času v pobytové odlehčovací službě  

 Kroky vedoucí k dosažení cíle 
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o Aktivity a program klienta se vytváří na základě Montessori metodiky  

o Klient má vždy možnost volby 

o Klient vede život co nejvíce podobný životu jeho vrstevníků 

 Kritéria hodnocení splnění cíle 

o Z rozhovorů pracovníka s klientem vyplývá, že způsob trávení času v pobytové 

odlehčovací službě, klientovi vyhovuje  

o Je vytvořen individuální plán klienta, ze kterého je zřejmá spolupráce pracovníka a 

klienta 

4. Klient v zařízení tráví čas podle svých  současných zvyklostí 

 Kroky vedoucí k dosažení cíle 

o Od klienta a jeho blízkých pracovník zjišťuje zvyklosti klienta, jeho denní rituály a 

způsoby trávení dne. Tyto zvyklosti pracovník respektuje a v rámci možností se je 

snaží klientovi umožnit i v pobytové službě. 

o Pracovníci s klientem pravidelně komunikují na základě empatie a pomocí technik 

aktivního naslouchání 

o Pracovníci si všímají psychického stavu klienta a s klientem jej konzultují. Snaží se 

ho podpořit tak, aby se klient cítil v psychické pohodě. 

o Klient má v zařízení možnost volby, je podporována jeho autenticita a přirozenost 

o Pracovník klienta podporuje v získání vlastní sociální role v zařízení 

o Klient je v kontaktu s ostatními klienty a pracovníky, není v izolaci 

o  

 Kritéria hodnocení splnění cíle 

o Četnost problémového chování se u klienta postupem času snižuje (pojmu 

„problémové chování“ se věnujeme níže v samostatné kapitole) 

o Klient s pracovníky dle svých možností komunikuje 

o KSP pravidelně zaznamenává informace z hovorů s klientem a dále s těmito 

informacemi pracuje (sdílí na poradě, navrhuje možná nová řešení či jednání 

s klientem) 

o Klient má a zná svojí sociální roli v zařízení (s ohledem na zdravotní stav klientů 

předpokládáme, že klient si sice svoji sociální roli nemusí pamatovat, ale úkolem 

pracovníka je mu ji předkládat, připomínat a opakovaně nabízet). 

 

5. Pečující pečuje o klienta v přirozeném prostředí. Přesto pečující není v sociální izolaci, má 

možnost odpočinku a aktivního trávení svého volného času. 

 Kroky vedoucí k dosažení cíle 

o Pečujícím je nabídnuto kvalifikované poradenství, jak zlepšit schopnost pečujících 

pečovat o blízkou osobu, předejít jejich vyčerpání, vyhoření a zanedbání péče o sebe 
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o Umožnit odlehčením v péči osobám pečujícím 24 hodin o blízkou osobu nezbytný 

odpočinek a vyřízení soukromých záležitostí 

 Kritéria hodnocení plnění cíle 

o 80% pečujících v „Dotazníku spokojenosti pro rodinu“  hodnotí, že služba měla vliv 

na zlepšení jejich situace v oblasti jejich trávení volného času, odpočinku a 

psychohygieny 

 

Přístup Montessori v péči o seniory 

Montessori přístup nabízí změnu pohledu na seniory. Nezaměřuje na to, co již člověk nezvládne, ale 

staví na věcech, kterých je ještě schopen.  Řídí se principem „pomoz mi, abych to dokázal sám“. 

Používá metodu, pomocí níž lze po malých krocích dodávat seniorům sebedůvěru, že na ledacos 

stačí ještě sami, třebaže je okolí přesvědčuje o opaku. 

Vycházíme z předpokladu, že člověk s demencí se může stále učit, cílem naší péče je tedy jak 

zmírnit postup demence, tak zlepšit její příznaky. Jsme si vědomi toho, že demence se nedá vyléčit, 

ale zkušenosti ze zahraničí jasně ukazují, že pokud necháme člověka s demencí převzít kontrolu nad 

jeho věcmi, vrátí se do jisté míry zpět do života. 

 

Filosofie Marie Montessori je založena na 4 základních postupech. Umožnit každému jedinci: 

 být co nejméně závislý na ostatních 

 mít vysoké sebehodnocení 

 mít smysluplné místo ve své komunitě a být jí zároveň prospěšný 

 mít šanci na příznivou budoucnost 

 

Při práci se seniory přejímáme Montessori jako způsob myšlení a náhledu na klienta. Na klienta 

nepohlížíme jako na nemocného, ale jako na „normálního člověka, kterému se přihodilo, že má 

demenci“ (C. Camp). Zaměřujeme se na člověka a na jeho silné stránky, nikoliv na jeho diagnózu. 

Pracovník hledá potenciál každého klienta a dává každému klientovi příležitost prožít svoji hodnotu 

a vidět důvod vstát ráno z postele. To znamená, že naším cílem je ukázat klientovi, že může být 

prospěšný té komunitě, ve které zrovna je. 

Montessori v péči o seniory není jen nabídka promyšlených aktivit. Jedná se o celkový přístup k 

člověku s maximálním respektem a zachováním důstojnosti. 

Základní principy při práci s klienty 
Vycházíme z 10 základních Montessori principů, které aplikujeme v péči pro seniory: 

 

1. partnerský přístup 

2. svobodná volba práce 

3. respektování senzitivních období klienta 

4. věková různorodost skupiny, kooperativní přístup 

5. polarizace pozornosti 

6. osobnost pracovníka 

7. ruka je nástrojem ducha 

8. třístupňový systém učení 

9. práce s chybou a pochvalou 

10. připravené prostředí 
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Naším cílem je, aby typ péče, kterou poskytujeme v ambulantní a v pobytové odlehčovací službě, se 

co nejvíce blížil domácímu prostředí klienta. To znamená, že klient: 

 je součástí celku (má v zařízení svoji vlastní roli) 

 má možnost volby (má vždy na výběr z více možností, co a jakým způsobem udělat) 

"Problémové" chování 
Montessori přístup začíná otázkou "Proč?". Proč se děje tzv. problémové chování jako např.: 

 Neustále prosby o pomoc nebo pozornost 

 opakování stejných vět nebo otázek 

 neklid a agitovanost, hledání východu 

 potřeba odejít jinam, domů 

 agrese vůči pečovateli 

 

Když hledáme odpověď na otázku, proč se „problémové“ chování děje, hledáme nesplněnou 

potřebu, která k tomuto chování vede. Na klientovo chování tedy nenahlížíme jako na 

„problémové“, ale jako na informující – informuje nás o tom, co se v klientovi odehrává. Na 

schopnosti pracovníků je poté zjistit, jakých potřeb se klientovi nedostává. 

Je chyba předpokládat, že „problémové“ chování je jen důsledkem demence. Pro dané chování je 

vždy důvod a úkolem pracovníka je tento důvod objasnit. Pracovník prozkoumává následující 

oblasti: 

 fyzický stav klienta 

 emoční zdraví 

 rozumové schopnosti 

 prostředí, ve kterém se jedinec nachází 

 společenské a kulturní faktory 

Aktivity inspirované pedagogikou Montessori 
V přístupu Montessori vycházíme z předpokladu, že všechno je aktivita – od probuzení do usnutí 

klienta. Za aktivitu považujeme i např. přípravu materiálu nebo prostoru a následný úklid. Při 

vymýšlení aktivit vždy vycházíme z profilu klienta (jeho zájmu a zachovaných schopností). 

Aktivitu klientovi prezentujeme jako spolupráci. Nejprve se mu představíme a poté se ho zeptáme, 

zda by nám chtěl s něčím pomoci. Pokud klient nemá zájem, do aktivity ho nenutíme. 

 

Možné typy aktivit: 

 aktivity každodenního života 

 zapojení smyslů 

 kognitivní trénink 

 kulturní, spirituální, sociální vazby 

 

Než s aktivitami začneme: 

 ujistíme se, že máme po ruce potřebný materiál 

 zajistíme bezpečnost (ostré a jedné předměty) 

 zkontrolujeme, zda se klientovi dobře sedí/leží, má brýle, naslouchátko apod.) 

 pokud je to možné, snížíme hladinu hluku 
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Při aktivitách s klienty vycházíme z obecných principů: 

1. Aktivita musí být smysluplná a musím klienta zaujmout 

2. Dáváme klientovi na výběr 

3. Méně mluvíme, více ukazujeme a předvádíme 

4. Bereme v úvahu fyzickou kondici klienta 

5. Zpomalíme, přizpůsobíme se rychlosti klienta 

6. Používáme vizuální pomůcky, nápovědy, šablony (informace vložené do prostředí) 

7. Udržujeme pozornost klienta, např. tím, že mu dáme něco podržet do ruky 

8. Postupujeme od jednoduchého ke komplexnímu 

9. Rozložíme aktivitu do kroků 

10. Jde nám o proces, ne o produkt 

 

Aktivitu vždy zakončíme zjištěním zpětné vazby a vždy klientovi poděkujeme za pomoc. 

 př.: „Děkuji, mohu vás požádat o pomoc i příště?“ 

Demence 
Demence je závažná mozková choroba zapříčiněná degenerativními změnami v mozkové tkáni.  V 

průběhu času způsobuje zhoršování různých funkcí mozku, mezi které patří paměť, myšlení, jazyk, 

plánování a také osobnost. Demence má, bez ohledu na příčinu, obdobné příznaky: 

 problémy s pamětí 

 problémy s myšlením a plánováním 

 problémy s vyjadřováním 

 neschopnost rozpoznávat lidi a věci 

 změna osobnosti 

Jak funguje paměť 
V Montessori přístupu pro seniory vycházíme ze zachovaných schopností klientů. Rozlišujeme 2 

typy paměti – procedurální a deklarativní. 

Procedurální paměť 
Je prokázané, že klienti s demencí si déle pamatují věci uložené v procedurální paměti – např. 

sebeobsluha, sportovní aktivity, kognitivní dovednosti (čtení, hraní karet apod.). Jedná se 

zautomatizované činnosti, které je ale třeba neustále s klientem trénovat, neděláme je tedy za 

klienta. 

Deklarativní paměť 
V deklarativní paměti jsou uložená fakta o světě a osobní autobiografie klienta. Tento typ paměti je 

demencí více postižen a fakta postupně mizí. Nejvíce je zachována paměť osobní autobiografie 15 – 

25 lety. 

Komunikace 
Při komunikaci s klienty nese pracovník odpovědnost za to, zda mu klient správně porozumí. Je 

důležité si uvědomit, že klient si nemusí zapamatovat obsah naší komunikace, ale vždy si bude 

pamatovat, jak mu u toho bylo. Emoce z průběhu komunikace zůstávají. Dáváme si pozor i na 

nonverbální  složku našeho projevu. 
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Zásady při komunikaci 
Řídíme se zásadami při komunikaci s člověkem s demencí: 

 Odstraníme rušivé vlivy, případný hluk 

 Mluvíme přímo na postiženého, dbáme na artikulaci a přiměřenou hlasitost, zvláště pokud 

víme o poruše sluchu 

 Důležité je nehovořit na postiženého z výšky - pokud například sedí, posadíme se též nebo si 

podřepneme tak, abychom měli obličeje na stejné úrovni 

 Pokud je nás v místnosti více, na postiženého mluví vždy jen jeden 

 Volíme raději kratší věty 

 Nepoužíváme záporné otázky, které mohou být matoucí 

◦ „Nechcete se napít?“ 

Komentujeme činnosti, které děláme, zejména při úkonech osobní hygieny 

Jak s klientem NEJEDNAT 

V případě jednání a  komunikace s klientem s demencí (ale i s jakýmkoliv jiným klientem) mohou 

pracovníci ať už vědomě či nevědomě s klientem manipulovat tak, aby dosáhli svého cíle. Přestože 

není vždy snadné přimět klienty jednat tak, jak je pro ně bezpečné a zdravé, pracovníci by se vždy 

měly snažit vyvarovat těmto typům jednání s klientem – podvádění, zneschopňování, infantilizace, 

zastrašování, nálepkování, stigmatizace, nerespektování tempa, zneplatňování, odhánění, 

ignorování, vnucování, odpírání pozornosti, obviňování, vyrušování, vysmívání, ponižování. 

NE podvádění 

 Při jednání s klientem nikdy nepoužíváme jakékoliv formy oklamání nebo  podvedení klienta s 

cílem přimět ho udělat to, co si přejeme, nebo zabránit klientovi v jednání, které je z pohledu 

poskytovatele obtížné. 

 předat klientovi neexistující zprávu od blízké osoby, která ho nabádá k chování 

vyžadovaném poskytovatelem 

 předstírat komunikaci s nepřítomnou blízkou osobou klienta s cílem klienta uklidnit 

 předstírat, že krmíme neexistujícího psa klienta, protože klient jinak odmítá sníst oběd, 

 tvrdit, že právě odjel poslední vlak, pokud chce zmatený, rozrušený klient odjet okamžitě ze 

zařízení domů 

  tvrdit, že nežijící maminka, za kterou chce klientka hned odejít, volala, že přijde až poté, co 

se klientka vykoupe, obleče, nají apod. 

 

 Krátkodobý úspěch podvádění (klient souhlasí s tím, že neodejde hned) utvrzuje poskytovatele v 

přesvědčení, že takový postoj je správný a obvykle již nespojuje pozdější nepohodu, agresi, nebo 

jinak obtížné chování klienta se svými postoji. 

 Klient však vnímá rozpor ve verbálním (maminka volala, že přijde později, psa jsme za dveřmi 

nakrmili) a neverbálním (budeme hrát tyhle hry, aby klient jedl, vykoupal se, neutíkal apod.) 

projevu poskytovatele, který v těchto postojích není autentický. Tento rozpor mu může působit 

dlouhodobou nepohodu, prohlubovat zmatenost a ústit v obtížné nebo problémové chování. 
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NE zneschopňování 

Dáváme si pozor, abychom klientovi nezabránili ve využití schopností, které má, nebo aby činil 

rozhodnutí, kterých je schopen, např.: poskytování služeb plošně, bez ohledu na to, jaké schopnosti 

má ten, který klient, resp. jaké schopnosti by si mohl s podporou poskytovatele udržet nebo je 

znovu nabýt. Nebo omezování samostatného jednání klienta, v němž je obsaženo nějaké riziko. 

◦ Klientům je zalévána káva, přestože jsou schopni obsluhovat varnou konvici 

◦ jsou přepravováni výtahem, protože chůze po schodech s berlí je riskantní 

◦ nemají možnost si umýt drobné nádobí, protože by ho neumyli dobře 

◦ nemají možnost si přeprat drobné prádlo nebo vyžehlit si je, přestože by toho byli 

schopni apod. 

NE infantilizaci 

 Jako profesionální pracovníci nesmíme vycházet z přesvědčení, že dospělí lidé nebo lidé vysokého 

věku s omezenými rozumovými schopnostmi „jsou jako malé děti“ a je proto vhodné se k nim 

chovat tak, jak se někteří rodiče k malým dětem chovají, tj. blahosklonně, shovívavě a také za ně 

rozhodovat. Mluvíme s dospělým člověkem, který toho má spoustu odžito, proto neupadáme do 

infantilních výrazů a dětského způsobu komunikace   

Pozor, abychom nedělaly následující chyby: 

 pracovníci poskytovatele hladí klienta po hlavě 

 upravují jim bez předchozího souhlasu oděv 

 v hovoru s nimi užívají zdrobněliny 

 k podávání nápojů používají kojenecké lahve 

 trvají na tom, že se klient teple oblékne, když je venku chladno 

 testují jejich znalosti a staví je tak do pozice žáků 

 v popisu jejich chování užívají výrazy, které se užívají v hovoru o dětech – zlobí, papá apod. 

S infantilizací klienta souvisí i napomínání. Při komunikaci s klientem je nutné kontrolovat, zda 

klienta nenapomínáme: 

 např.: „Proč máte ten svetr zase obráceně?“ 

NE zastrašování 

S klientem jednáme otevřeně a nevzbuzujeme u něj strach s cílem přimět ho k požadovanému 

chování nebo ho naopak od určitého chování odradit.  

Je zakázáno: 

 vyhrožovat převezením do nemocnice s cílem přimět klienta dodržovat dietu 

 vyhrožovat převezením do psychiatrické léčebny, pokud klient „nepřestane utíkat“ 

 vyhrožovat izolací v zamčeném pokoji z téhož důvodu. 
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NE nálepkování 

Při spolupráci s klienty je žádoucí mluvit o nich jako „klientech“. Jakékoliv označování klientů je 

hrubé porušení etického kodexu Centra Seňorina – např. označování klienta nebo skupiny klientů 

podle jejich chování nebo postižení výrazem, který se pak užívá v hovoru o něm nebo o nich 

 např. „ležáci“, „ta zmatená“, „ten co se pořád svléká“, „ta co utíká“ 

 nebo označovat klienta diagnózou – např. „ta dementní“. 

NE stigmatizaci 

Je přísně zakázáno chování, které vyjadřuje odpor, nechuť ke klientovi nebo skupině klientů, jako 

by jejich postižení bylo nakažlivé. Patří sem i viditelné označení oděvů a jiných osobních věcí 

klientů, nebo zavedení odlišného přístupu k určité skupině klientů 

 např. podávání jídel odlišným způsobem (pouze v umělohmotné misce, poskytnutí pouze 

lžíce, používání „bryndáků“) 

 izolace určité skupiny klientů pouze ve vymezených prostorách zařízení apod. 

NE nerespektování tempa 

Při podávání informací klientům respektujeme  základní zásady komunikace s klienty s omezenými 

rozumovými schopnostmi (oční kontakt, pomalé tempo, jasné, přesné sdělení, atd.) Nevyvýjíme na 

klienta nátlak, aby vykonával určité činnosti rychleji než je schopen (chůze, jídlo, mytí, oblékání). 

NE zneplatňování 

Při jednání s klientem je důležité brát vše, co klient říká za platné. Za nevhodné se považuje 

chování poskytovatele, kterým dává najevo, že neuznává to, co klient říká nebo co cítí 

 např. odpovídat žertem nebo káravě na klientem vyjádřené přání zemřít, naplnit své sexuální 

potřeby apod. 

S klientem se pracovník nepře o pravdivosti jeho výpovědi. Není vhodné klientovi vyvracet jeho 

přesvědčení: 

 např. „Vaše sestra je dávno mrtvá“ 

NE odhánění 

Ve skupině klientů může dojít k situaci, kdy máme pocit, že jeden klient je více náročný, než ostatní 

a svým chováním ostatní ruší. Chování klienta může být i nám osobně nepříjemné.   Dáváme si 

pozor, abychom ale klienta nezačali odmítat – odmítat s ním mluvit, být v jeho blízkosti, vylučovat 

ho ve smyslu fyzickém i psychologickém – např. při klubových sezeních klientů vyloučit jednoho z 

nich protože 

 „by rušil“ 

 „včera zlobil“ 

 „určitě by nezvládl kontrolu nad vyměšováním a páchl by“. 

NE zvěcňování 

Klient je člověk a je nepřístojné manipulovat s ním jako s věcí 

 např. měnit polohu klienta 
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 upravovat jeho zevnějšek bez jeho souhlasu, bez upozornění 

 přistoupit k sedícímu klientovi zezadu, beze slova ho uchopit v podpaží a povytáhnout ho 

 manipulovat bez přání nebo vědomí klienta s vozíkem, na kterém sedí. 

NE ignorování 

I když se klient může zdát pracovníkovi „duchem nepřítomný“, nesmí vůči němu měnit chování. 

Každý pracovník si dává pozor, aby se v přítomnosti klienta nechoval, jako by přítomen nebyl, 

mluvil o něm v jeho přítomnosti s další osobou apod.   

 např.:„Ničemu nerozumí, ani se nenamáhej mu to vysvětlovat…. Paní dnes zase promočila 

celou postel.“ 

 např. pohybování se v soukromém prostoru klienta bez jeho předchozího souhlasu, přání 

 např. vejít bez zaklepání a čekání na vyzvání do pokoje klienta 

 bez dovolení přestýlat jeho postel, uklízet jeho noční stolek, rovnat jeho věci ve skříni 

 obouvat klientovi boty a přitom hovořit s další osobou 

 sdělovat si s dalším členem personálu informace o klientově chování, zdravotním stavu. 

NE vnucování 

Při jednání s klientem vždy respektujeme jeho právo na výběr, na svobodnou volbu.  

Příklady, jak s klientem nejednat:  

 např. nedovolit klientovi obléci si svetr, protože venku je teplo nebo naopak trvat na tom, že 

si klient musí vzít čepici, šálu, protože je venku zima 

 trvat na tom, aby klientka odložila kabelku, která je obnošená 

 přesvědčovat klienta, aby si nechal ostříhat vlasy, protože je to praktické apod. 

NE odpírání pozornosti 

Při práci s klienty jsme na pozoru, zda neodmítáme pozornost klientovi, který si o ni žádá. Vždy se 

snažíme vyjít vstříc zjevné potřebě klienta. 

Příklad špatné praxe: 

 odmítnutí potřeby vřelého fyzického kontaktu – např. ignorovat volání klienta, který se chce 

napít, nebo vyžaduje jinou službu, která je z pohledu poskytovatele jen obtěžováním. 

NE obviňování 

Je zakázané otevřené nebo skryté obviňování klienta z něčeho, co klient způsobil nebo naopak 

neudělal kvůli svým omezeným možnostem nebo proto, že neporozuměl situaci. 

 např. obviňování klienta z toho, že nezabránil znečistění lůžkovin nebo oděvu tím, že včas 

neinformoval personál o potřebě se vyprázdnit. 

 obvinění klienta, že není včas připraven odjet k lékaři, když klient vhledem k vadě sluchu 

nerozuměl nevhodně podané informaci poskytovatele 

 obviňování klienta, že neudržel moč na chodbě, když včas nenašel neoznačené či 
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nedostatečně označené dveře záchodu 

 obviňování klienta z nečistotnosti, když si při jídle vzhledem k silné zmatenosti nebo 

omezené schopnosti hýbat rukama znečistí oděv. 

Stejně tak klientovi nevyčítáme, pokud si nepamatuje informace, které jsme  mu již sdělili.  

 Např.: „Už jsem vám to říkala stokrát! Kolikrát vám to mám ještě říkat?“ 

NE vyrušování 

Při jednání s klientem si dáváme pozor, zda nezpůsobíme přerušení rozhovoru klienta, jeho činnosti 

nebo narušování jeho o soukromí 

 např. přerušení rozhovoru klienta proto, že je čas oběda, je naplánována koupel apod. 

NE vysmívání 

Za nevhodné a nepatřičné je považované chování poskytovatele, které obsahuje skrytý nebo zjevný 

výsměch, pobavení nad „zvláštním“ chováním, „zvláštními“ poznámkami klienta. 

 např. vyzývání klienta, aby opakoval zmatenou „směšnou“ větu 

 svolávání ostatních členů pracovního týmu, aby se podívali na „směšné“ chování klienta 

 upozorňovat členy pracovního týmu nebo návštěvníky na nevhodné oblečení klienta 

 poukazovat na „směšnost“ nebo „trapnost“ klientovy snahy projevit pozornost osobě 

opačného pohlaví. 

NE ponižování 

Přesto, že klient nás může nadmíru zaměstnávat nebo rušit, nikdy se nechováme tak, abychom 

poukázali na  neužitečnost nebo bezcennost klienta. Není vhodné chování, které v sobě obsahuje 

zprávy poškozující klientovo sebehodnocení. 

 Např. zdůrazňovat věk, vzhled, postižení nebo omezení klienta a používat to jako argument 

k podtržení jeho nedostatečnosti. Při jednání s klientem si dáváme pozor, abychom mu 

nepřipomínali jeho nedostatky: 

◦ př.: „Vyzvedne vás dcera, protože netrefíte.“ 

Komunikace v krizových situacích 
Při práci s klienty dochází k situacím, které označujeme jako krizové, např. klient pláče. V těchto 

situacích komunikujeme s klientem pomocí metody SALVE podle Naomi Aldort. Postupujeme v 

následujících pěti krocích: 

1. Oddělení (Seperate) 

 odvrátíme pozornost od sebe a svých myšlenek typu: "to nemá cenu"nebo "už jsem mu to 

stokrát říkal" 

2. Pozornost (Attention) 

 obrátíme pozornost od sebe k člověku, se kterým komunikujeme 

3. Naslouchání (Listen) 

 aktivně nasloucháme, co nám klient říká 

4. Uznání (Validate) 

 uznáváme pocity klienta bez přidání svého názoru 
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5. Povzbuzení (Empower) 

 vyjádříme klientovi důvěru v jeho schopnosti a navrhujeme možnosti, jak to příště udělat, 

aby krizová situace nenastala 

Pravidla pro ochranu klientů před předsudky a negativním hodnocením 
Úroveň naší komunikace ovlivňuje úroveň našeho chování. Možnými zdroji předsudků a 

negativního hodnocení vůči klientům sociální služby mohou být: 

 zaměstnanci 

 klienti 

 veřejnost 

 

Mezi základní vnitřní pravidla, která uplatňujeme, proto řadíme následující: 

 zachovávat mlčenlivost o všech citlivých údajích a informacích týkajících se klientů v 

souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů 

 důvěrné informace získané o klientech si zásadně nesdělovat před ostatními klienty 

 dodržovat obecně platné normy společenského chování 

 chovat se a jednat s klienty přiměřeně jejich věku (neinfantilizovat klienty) 

 respektovat osobnost, názory a rozhodnutí klienta, ale v takové míře, aby nedocházelo k 

omezování práv a svobod ostatních klientů a zaměstnanců 

 respektovat přání a potřeby klientů 

 utvářet bezpečné a důvěrné prostředí pro klienty služby 

 podporovat samostatnost a nezávislost klientů (neposkytovat větší péči a pomoc než 

skutečně potřebují) 

 nevnucovat klientům svůj vlastní názor, ale společně s klientem navrhnout možná řešení a 

zhodnotit důsledky jednotlivých řešení 

 k řešení krizových situací nikdy nepoužívat zastrašování 

 vést klienty k dodržování společenských pravidel v přijatelných mezích a tím je chránit před 

negativním hodnocením 

 respektovat vlastní názor klientů a jejich individuální schopnosti a dovednosti 

 podporovat klienty, aby dbali na svůj zevnějšek (aby byli upraveni a měli čisté oblečení a 

tím je chránit před negativním hodnocením) 

 nepoužívat nálepkování klientů v komunikaci na veřejnosti ani mezi sebou (hanlivé 

označení klientů) 

 chovat se a jednat s klientem tak, aby nevyvolávali u veřejnosti pocit soucitu, milosrdenství 

a závislosti klientů na společnosti. 


