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Metodická podpora v zavádění pozice IPS specialisty 
Metodická podpora je zaměřena nejen na vzdělávání a podporu samotného IPS pracovníka, ale na podporu celého 

týmu. Věnuje se více praktickým otázkám týkajících se práce IPS specialisty a spolupráce s kolegy v týmu. Vychází 

z ověřeného předpokladu, že úspěšnost práce IPS specialisty úzce souvisí s tím, jakou míru podpory získává od 

svého týmu a jak je jeho role v týmu vnímána. Metodická podpora je zároveň do velké míry poskytována na míru 

- vychází z konkrétních potřeb, způsobu práce a fungování vašeho týmu. 

 

Metodická podpora I. 

Vhodná před nebo v počátcích zapojení IPS specialisty do týmu. 

 Metodická porada s týmem (včetně IPS specialisty) 

Cílem metodické porady je:   

 přiblížit specifickou roli IPS specialisty 
 ukázat, v čem je rozdílná práce a způsob myšlení IPS specialisty od ostatních členů týmu 
 nabídnout konkrétní praktické tipy a doporučení pro úspěšné zavedení pozice IPS do týmu, a zejména pak 

pro úspěšné využití metody při práci s klienty  

 Koučování nového IPS specialisty v terénu 

Metodická podpora II. 

Vhodná přibližně po 3 měsících od zapojení IPS specialisty do týmu. 

 Metodická porada s týmem (včetně IPS specialisty) 

Cílem metodické porady je:   

 zhodnotit změny a posuny v oblasti zapojení IPS specialisty do týmu a využití principů IPS se zaměřením 
na úspěchy i překážky a s využitím zkušeností a otázek vyplývajících z dosavadní praxe. 

 Koučování IPS specialisty v terénu 

Pro oba typy metodické podpory: Doba trvání: 6 hodin porada a 6 hodin koučování (2 dny). Cena: 12 000 Kč 

včetně DPH / metodická podpora (1 metodická porada + 1 den koučování) 

 

Stáž IPS specialisty v týmu se zavedenou pozicí IPS 

Lektorka stážistu zavede do svého běžného pracovního dne, kde hlavní náplní bude práce s novými i stávajícími 

klienty. Dle možností a aktuálního pracovního programu také proběhne schůzka se zaměstnavatelem. Lektor 

bude v průběhu stáže individuálně reagovat na otázky a podněty stážisty.  

Doba trvání: 3 – 5 dní. Cena: 1 000 Kč včetně DPH / den. 

 

Metodická podpora volně navazuje na dvoudenní kurz akreditovaný u MPSV: IPS (Individual Placement and 
Support) – podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. 

http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/ips-individual-placement-and-support-

%E2%80%93-podporova/. 

Metodickou podporu vede lektorka a IPS specialistka Fokusu Mladá Boleslav Kateřina Szabová. 

http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/lektori/katerina-szabova/.  

Kontaktní osoba: Barbora Holá, hola@cmhcd.cz, 775 555 517 
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