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Úvod
Model psychosociální  rehabil itace CARe je jedním ze světově
uznávaných,  na zotavení orientovaných přístupů. Jeho autory jsou
Holanďané Jean-Pierre Wilken a Dirk den Hollander,  kteří  jeho vývoji
zasvěti l i  celý svůj profesní život .  Od 80.  let ,  kdy byl  v Nizozemsku tento
model poprvé uveden, naznal mnoha změn a jeho autoři  neustále
pokračují  v jeho vývoji .

Původní inspirací  byly především rehabil itační modely z USA a Velké
Británie.  Poté byl  model výrazně ovl ivněn principy peerské práce a
autory s vlastní  zkušeností  s  duševním onemocněním. Podpora zotavení
a začlenění se stala ústřední doménou. Důležitou inspirací  pak byl  také
na si lné stránky orientovaný model case managementu z dí lny Charlese
Rappa a Richarda Goschi (Rapp, Goscha,  2012)  či  práce Andriase Baarta
(Baart ,  2001)  rozví jej ící  přístup založený na přítomnosti .

Model CARe pak stále více akcentuje důležitost osobně-profesionálního
vztahu a vytváření tzv.  příznivých prostředí .  V nejnovější  publikaci
(Hollander,  Wilken,  2022) získává proto i  nový název „Podpůrný vztahový
přístup“,  který tento posun ve f i lozofi i  a přístupu odráží .

V České republice je model CARe známý j iž  od roku 1999,  kdy zde
probíhal  první mezinárodní výcvik trenérů v této metodě (pod názvem
STORM).  Hlavní principy,  přístup a způsoby práce tohoto modelu se v té
době staly základem pro vznikaj ící  komunitní  s lužby.  V letech 2015–2017
probíhal  třetí  mezinárodní trénink trenérů,  kde byl i  vyškoleni 3 noví
CARe lektoři  v ČR.  V návaznosti  na to v letech 2015–2016 proběhl v Praze
trénink trenérů modelu CARe pro pracovníky 13 psychiatrických
nemocnic z celé ČR v rámci projektu S.U.P.R.  a byla přeložena publikace
„Podpora zotavení a začlenění“  (Hollander,  Wilken,  2019) .  Centrum pro
rozvoj péče o duševní zdraví  získalo l icenci  pro vzdělávání v modelu
CARe a byl  vytvořen certif ikovaný základní kurz modelu CARe. Tyto
aktivity přispěly k rozšíření aktualizované verze modelu v praxi ,  a to
nejen v komunitních službách,  ale také v psychiatrických nemocnicích
(model CARe se stal  podkladem pro vytvoření Metodiky zavádění
multidiscipl inárního přístupu v péči  a podpoře l idí  s  duševním
onemocněním [MZ ČR, 2020]) .  Otázka zaj ištění dobré implementace
modelu do praxe,  hodnocení kval ity a věrnosti  tomuto modelu se
stávala stále více naléhavá.

Mnoho organizací   dlouhodobě usi luje  o rozvoj na zotavení orientované 
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Rozvinout postupy psychosociální  rehabil itace v týmech péče o
duševní zdraví ,  posí l it  jej ich zaměření směrem k praxi  orientované
na zotavení a vytvořit  tak místa dobré praxe  pro další  rozvoj
komunitních služeb.
Přeložit  a ověřit  škálu věrnosti  modelu CARe, vyškolit  tým auditorů
a realizovat dvě kola auditů věrnosti  modelu CARe ve vybraných
týmech zapojených organizací .
Souběžně s těmito aktivitami real izovat evaluaci  zaměřující  se nejen
na identif ikaci  změn u pří jemců služeb během období realizace
projektu,  ale i  na otestování dvou potenciálně užitečných metod pro
měření změny – dotazník AQoL a dotazník INSPIRE .  Byla zj išťována
při jatelnost těchto metod pro kl ienty a pracovníky,  a to,  do jaké míry
tyto metody skutečně zachycují  změny,  které sami pracovníci  a
kl ienti  vnímají  jako podstatné.  (Viz Evaluace změn u pří jemců péče:
souhrnná zpráva,  dostupné na:  Model CARe (cmhcd.cz))

praxe a vol í  za t ímto účelem právě na důkazech založený model CARe.
Při  zavádění modelu do praxe se často ukazovaly nejasnosti  ohledně
způsobu uplatňování principů,  efektivní  práce s metodickým cyklem a
nástroj i  CARe,  hodnocení kl íčových prvků či  stanovení konkrétních
ukazatelů,  jež by nasvědčovaly tomu, že je model CARe do praxe
zaveden kval itně.  Pro hodnocení zavedení modelu CARe do praxe bylo
možné využít  krátkou škálu věrnosti  modelu CARe, ale dosud nebyl k
dispozici  ověřený nástroj  a ucelená metodika auditu věrnosti  modelu
CARe. V rámci Platformy CARe ČR (https:/ /www.cmhcd.cz/vzdelavaci-
institut/platforma-care/)  i  ve změnách souvisej ících s reformou
psychiatrické péče se toto téma ukazovalo jako stále významnější .

Projekt Rozvoj psychosociální  rehabil itace podle modelu CARe reagoval
na tuto situaci  a zaměři l  se na zakotvení procesu ověřování dobré praxe
a podporu procesů implementace modelu CARe v praxi .  Mezi  hlavní cí le
projektu patři lo :

Do projektu byly zapojeny organizace FOKUS Mladá Boleslav,  z .s . ,
FOKUS Karlovarský kraj ,  z .ú. ,  VOR Jihlava,  z .ú.  a Oblastní Charita
Polička .  Z těchto organizací  bylo vybráno 7 týmů poskytujících různé
typy služeb (chráněná bydlení ,  sociálně terapeutické dí lny,  sociální
rehabil itace a terénní komunitní  týmy),  ve kterých byly aktivity projektu
realizovány.  Míra obeznámenosti  s  modelem CARe a jeho používání v
praxi  týmů zapojených organizací  byla velmi různá.  Někteří  pracovníci
model CARe j iž  v praxi  používal i  dlouhodobě,  j iní  souběžně s projektem
absolvovali   základní kurz  modelu CARe,  j iní   se teprve  o modelu CARe  

https://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/aktualni-projekty/model-care/
https://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/platforma-care/
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dozvídali  skrze real izovaný audit a metodickou podporu.  Zkušenost
týmů i  výchozí  podmínky v týmech byly tedy velmi různé a bylo třeba
tomu uzpůsobit jak interpretaci  výstupů z auditu,  tak i  formu podpory
pro zavedení nebo prohloubení používání modelu CARe v praxi .  Tato
zkušenost však ukázala,  že je možné real izovat audity a následnou
podporu implementace u týmů v různých fázích vývoje.  Pracovníci
všech týmů referoval i ,  že díky projektu došlo k prohloubení znalosti  a
zkušenosti  s  používáním modelu CARe, posí lení  vlastní  ref lexe a
zkvalitnění poskytovaných služeb.

Užitečným nástrojem k ověření toho,  zda a v jaké míře se službě daří
naplňovat kl íčové elementy modelu CARe, se stala j iž  zmiňovaná škála
věrnosti  modelu CARe (CARe Fidelity Scale) .  První verze škály byla
publikována v roce 2008,  druhá v roce 2011  a v roce 2019 byla
dokončována aktualizovaná „Škála věrnosti  modelu CARe 3.0“ (J .  P.
Wilken,  HU Kenniscentrum Sociale Innovatie,  2021) ,  jež zohledňuje
nejnovější  vývoj  modelu.  Tato poslední aktualizovaná verze škály se v
rámci projektu stala nástrojem pro hodnocení a podporu zavádění
modelu CARe do praxe i  nástrojem pro posí lení  ref lexe pracovníků v
jej ich praxi .

Měli  jsme to štěstí ,  že jsme se stal i  součástí  kolegia pracovníků,  kteří  se
podílel i  na ověření a vývoji  této poslední aktualizované verze škály
věrnosti  CARe.  Na základě prvního kola auditů byla škála hodnocení
věrnosti  CARe doplněna a upravena.  Některé položky byly více
specif ikovány a upravi la se škála hodnocení tak,  aby umožňovala
jemnější  a přesnější  hodnocení .  Cenné bylo ověření škály v různých
typech služeb a zvažování specif ik kontextu České republiky.  Ukázalo
se,  že škála je velmi dobře použitelná napříč různými typy služeb a je
dostatečně cit l ivá k odlišnostem v systému poskytované péče v ČR a
zahraničí .  Druhé kolo auditů pak probíhalo za použit í  této j iž  upravené
škály hodnocení ,  se kterou měli  auditoři  i  týmy dobré zkušenosti .  Těší
nás,  že projekt mohl přispět k ověření a dalšímu vývoji  tohoto nástroje.  

Součástí  projektu bylo také vzdělávání a podpora auditorů a pracovníků
zapojených organizací .  Ta se ukázala v projektu jako jedna ze zásadních
a potvrdila důležitost kontinuální  podpory procesu implementace
modelu v praxi .  Celkem bylo vyškoleno 13 auditorů,  bylo podpořeno 31
pracovníků zapojených týmů přímou účastí  na zahraniční stáži  a další
pracovníci  byl i  podpořeni díky real izaci  auditů,  účastí  na seminářích a v
rámci dojednané podpory zavádění modelu CARe v období projektu.
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Z důvodu epidemie COVID-19 jsme byl i  bohužel nuceni některé
plánované vzdělávání a semináře real izovat online a oproti  původně
plánovanému rozložení aktivit  byly zahraniční stáže real izovány až v
závěru projektu.  Tyto změny ale měly i  určité výhody,  např.  umožnily
zařazení i  online stáže,  která původně nebyla v projektu plánovaná,  a
stáže se tak mohlo účastnit  mnohem větší  množství  pracovníků ze
všech zapojených organizací .  Díky tomu, že podpůrné aktivity byly v
projektu zařazeny s určitou pravidelností  a rozloženy v čase,  bylo možné
udržet kontinuitu projektu navzdory náročné situaci  souvisej ící  s
epidemií  COVID-19.  Pracovníci  se shodovali  na tom, že zahraniční stáž a
možnost vidět a zažít  model CARe v praxi  j iných organizací  byla pro
jej ich učení kl íčová a čerpají  z  této zkušenosti  stále.

Jako další  významný přínos projektu vidíme to,  že se pracovníci
jednotl ivých zapojených organizací  mohli  vzájemně setkávat,  předávat
si  zkušenosti  a učit  se od sebe navzájem. Díky projektu tak vznikla
určitá síť  pracovníků,  provázanost a j istá sounáležitost ,  která může být
dalším důležitým prvkem podporujícím udržení modelu v praxi  i  po
ukončení projektu.

Jako významný přínos projektu také vidíme vytvoření týmu auditorů,
který je složen z pracovníků různých profesí ,  včetně peer pracovníků.
Multiprofesní s ložení týmu auditorů vnímáme jako velmi významné, jak
pro real izaci  auditů,  vytváření škály hodnocení ,  tak i  pro podporu
procesu implementace.  Týmy měly možnost zvol it  s i  ze skupiny
auditorů jednotl ivé supervizory-mentory podle jej ich potřeb a zakázky,
jež vyplynula po prvním kole auditů.  Tento způsob práce se v rámci
projektu velmi osvědčil .  Navíc bylo do týmu auditorů zapojeno i  5 tzv.
interních auditorů modelu CARe. Tito pracovníci ,  kteří  byl i  nominovaní
ze zapojených organizací ,  se připravovali  na podporu své organizace v
používání modelu,  metodické zakotvení a zaj ištění udržení modelu
CARe v praxi .

Auditoři  i  pracovníci  zapojených organizací  se shodují  na velkém
přínosu projektu,  a to jak z hlediska zkval itnění služeb,  většího
porozumění modelu CARe a prohloubení práce s ním, ale především pro
možnost osobního růstu a vzájemného učení se.  Podrobněji  o přínosu
projektu píšeme dále v této zprávě.  
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Průběh auditů
Audity věrnosti  modelu CARe proběhly ve čtyřech zapojených
organizacích (FOKUS Mladá Boleslav z .s . ,  FOKUS Karlovarský kraj  z .ú. ,
VOR Jihlava z .ú.  a Oblastní  Charita Polička) .  Protože se audit věrnosti
modelu CARe zaměřuje na hodnocení věrnosti  této metodice na úrovni
služeb a týmů, tyto organizace do projektu přihlási ly konkrétní  s lužby a
týmy poskytující  podporu l idem se závažným duševním onemocněním
(chráněné bydlení ,  sociálně terapeutická dí lna,  terénní komunitní  týmy
a centra sociální  rehabil itace) ,  ve kterých byly audity věrnosti
real izovány.

Záměrem auditu bylo vyhodnocení míry zavedení (věrnosti)  modelu
CARe v praxi  s lužby a poskytnutí  zpětné vazby týmu s cí lem podpořit
další  rozvoj  s lužeb a jej ich soulad s modelem CARe.

Hodnocení a jednotl ivé součásti  procesu auditu (příprava auditu,
rozhovory,  zpracování hodnocení ,  vypracování zprávy a předání výstupů
a zprávy týmu) byly využity k ref lexi  míry přítomnosti  jednotl ivých
komponent a principů modelu CARe v podpoře poskytované kl ientům,
ve vztazích s kl ienty,  v prostředí týmu a k reflexi  míry orientace na
podporu zotavení kl ientů jak na úrovni týmu, tak v organizaci  celkově.

Hodnocení nebylo zaměřeno na celkové hodnocení kval ity
poskytovaných služeb a výstupy hodnocení za hodnocení kval ity nelze
považovat.  Navzdory tomu, že real izace auditu proběhla především
prostřednictvím rozhovorů s jednotl ivci ,  hodnocení bylo orientované na
celkový obraz o službě,  nikol i  na hodnocení individuálních výkonů a
pracovních postupů jednotl ivých pracovníků.

Audity byly real izovány týmy složenými ze 3 auditorů a probíhaly
zpravidla na prostoru dvou dnů. Uskutečnily se v podmínkách,  které
vzhledem k epidemii  onemocnění COVID-19 ve většině případů
neumožňovaly jej ich real izaci  prezenční formou v prostorách služby a v
přímém kontaktu s respondenty.  Za způsob real izace auditu byla proto
v 13 ze 14 případů zvolena online forma rozhovorů.  Je proto možné,  že v
některých případech hodnocení nemuselo plně odrážet velmi důležité
aspekty vztahů,  přístupu a prostředí ,  které není možné pozorovat a
zažít  j inak,  než osobním setkáním a osobní přítomností  auditorů v
prostředí služby.

Audity věrnosti modelu CARe
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Propojení
Porozumění
Potvrzení
Posí lení
Prostředí
Vědomá a metodická práce
Organizace péče podporující  zotavení

Audity byly real izovány ve dvou kolech,  první kolo bylo v období 1-5/2021
a druhé kolo v období 1-3/2022.  V období mezi jednotl ivými koly auditů
probíhala podpora implementace modelu CARe v týmech a další
podpůrné aktivity ,  například výše zmíněná stáž v Nizozemí,  setkání
auditorů a setkání zástupců týmů, kam bylo přizýváno i  vedení
organizací ,  aby mohl být proces změny podpořen na úrovni ř ízení
organizace.

Z důvodu významných změn v metodice hodnocení mezi jednotl ivými
koly auditu nebylo možné uskutečnit porovnání výstupů auditů v
jednotl ivých kolech a níže uvedené shrnutí  výstupů z auditů zahrnuje
výstupy z obou kol  jej ich real izace.  Přínos podpory implementace a
podpůrných aktivit  je pojmenován v kapitole věnované podpoře
implementace.

Výstupy hodnocení věrnosti  modelu CARe se l iš i ly  ve vztahu k míře
implementace modelu CARe ve službě (některé týmy j iž  s  modelem
CARe pracovaly,  j iné týmy se rozhodovaly pro jeho částečné zavedení a
ještě v nich probíhalo zaškolování pracovníků,  pro některé týmy to bylo
první seznámení s modelem CARe) a také ve vztahu k týmovým nebo
organizačním změnám, které v čase auditů probíhaly.  Charakter služby
(chráněné bydlení ,  sociálně-terapeutická dí lna,  terénní komunitní  týmy
a centrum sociální  rehabil itace) hrál  také rol i  v  míře zastoupení
některých komponent.

Pro real izaci  auditu byla využita metodika hodnocení „Škála věrnosti
modelu CARe 3.0“ (J .  P.  Wilken,  HU Kenniscentrum Sociale Innovatie,
2021) .  Hodnocení probíhalo prostřednictvím minimálně 7 rozhovorů (ve
většině auditů proběhlo 9 rozhovorů) ,  uskutečněných s kl ienty,
pracovníky,  vedoucím pracovníkem a v části  auditů také s bl ízkými
osobami kl ientů.  

Struktura rozhovorů byla zaměřena na 7 oblastí  (kl íčových komponent
modelu CARe),  které zároveň tvoři ly strukturu hodnocení :

1 .
2 .
3 .
4.
5 .
6.
7 .
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Shrnutí výstupů z auditů

Mezi hlavní sledované aspekty komponenty propojení  patří  pozorná
blízkost pracovníka ke kl ientovi ,  napojení na svět a perspektivu kl ienta,
dostatek času a pozornosti  pro kl ienta,  rovnocenný vztah založený na
spolupráci  mezi kl ientem a pracovníkem, dobré naslouchání přáním a
potřebám klienta a responzivita péče.

V této oblasti  zaznamenaly týmy vysoké hodnocení a ve sledovaných
aspektech se potkával  jak pohled pracovníků,  tak pohled kl ientů.  Vztah
klienta a pracovníka byl  pojmenováván jako partnerský,  rovnocenný,
přátelský a založený na důvěře,  respektu a spolupráci .  Čas a prostor pro
spolupráci  byl  kl ienty i  pracovníky zpravidla rozpoznáván jako
dostačující ,  stejně tak jako pozornost ze strany pracovníků.  Zaměření
pozornosti  pracovníků a jej ich spolupráce s kl ienty bylo ale spíše
orientováno na potřeby než na osobní přání kl ienta,  jež by bylo
provázané s procesem podpory zotavení .

Jako příklad dobré praxe zaznělo v pohledu pracovníků a kl ientů sdílení
osobních zkušeností  ze strany pracovníka,  pozornost a čas věnovaný
budování vztahu a f lexibi l ita ve formátu podpory poskytované kl ientovi .  
Mezi  doporučeními v této oblasti  se objevi lo věnování vědomé
pozornosti  rozví jení  vztahu s kl ientem (reflektování způsobů, jež
rozví jej í  vztah) ,  podporování kl ienta v navazování vztahů ve vnějším
prostředí nebo vědomé zaměření na osobní přání kl ienta spojená se
zotavením.

1. Propojení

2. Porozumění
Komponenta porozumění  se zaměřuje především na schopnost
pracovníka vykresl it  relativně úplný obraz kl ienta,  jeho situace a
zkušeností ,  na poznání přání a potřeb kl ienta v různých doménách
života kl ienta,  na schopnost pracovníka rozpoznat fázi  zotavení ,  ve
které se kl ient nachází ,  a pracovat s pi l íř i  zotavení ve spolupráci  s
kl ientem.

V této oblasti  z  velké části  auditů vyplynulo,  že se kl ienti  cít i l i  být
pracovníky pochopeni .  Pracovníci  prokázali  dobrou znalost příběhů,
přání a potřeb kl ientů.  Tato znalost byla někdy zaměřená především na
kontext služby,  bez přesahu do budoucnosti .  S t ím byla v auditech
propojena      perspektiva      zotavení ,     kterou        kl ienti        zpravidla
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Komponenta potvrzení  se vztahuje k pocitu bezpečí kl ienta,  k podpoře
klienta v zacházení se svou zranitelností ,  učení se z vlastní  zkušenosti ,
rozvoji  strategií  zvládání a na pracovníkovo vědomé zaměření se na tyto
oblasti .

Audity poukázaly na to,  že kl ienti  se ve fyzickém i  vztahovém prostředí
služby cít i l i  bezpečně,  a zároveň pracovníci  uváděli ,  že s t ímto pracují  a
dovedli  pojmenovat,  jakým způsobem pro to vytvářej í  podmínky.  V
příbězích se objevi ly příklady dobré praxe ve vztahu k bezpečí fyzického
prostředí (například místo,  kam se dá „stáhnout“ ,  přívětivý prostor ,
možnost zapojit  se do úprav prostředí ,  umístění střediska v běžné
zástavbě v bezpečné lokalitě) ,  vztahového prostředí (například
spolehlivost ,  přítomnost,  důvěra ve vztahu,  dostupnost pracovníka) a
také na úrovni organizace služby (například cit l ivé a rychlé
přizpůsobování míry podpory,  asertivní  kontaktování ,  bezpečnost a
důvěrnost informací nebo možnost zůstat s organizací  v kontaktu i  po
ukončení smlouvy o službě) .

Podpora kl ienta v zacházení se zranitelností  byla audity vyhodnocena
na různé úrovni .  Někde jako vědomá a cí lená součást podpory a
provázení kl ienta,  někde pouze jako reakce na aktuální  s ituaci  a
rozpoložení   kl ientů   v  dané  službě   a j inde   byla   tato  oblast   práce 

nepojmenovávali  jako součást jej ich cesty.  Perspektiva zotavení a
vědomá podpora kl ienta ve zotavení byly přítomné spíš v intuit ivní
rovině.  Pracovníci  většinou s pojmy zotavení ,  fáze zotavení a pi l íře
zotavení vědomě nepracovali .
 

Mezi příklady dobré praxe se v této oblasti  objevi ly příběhy,  ve kterých
zaměření pracovníka na přítomnost a „ jenom“ bytí  při  kl ientovi  nebo
schopnost pracovníka nechat se od kl ienta něco nového naučit ,  přinesly
posun ve spolupráci  a rozví jení  vztahu s kl ientem. Zaznamenali  jsme
také příklady velmi pečl ivé práce s rekonstrukcí  životního příběhu
klienta,  jež vedla nejen k hlubšímu pochopení perspektivy kl ienta,  ale
také k objevení nových oblastí  pro podporu motivace a posí lení  osobní
identity kl ienta.

Doporučení pro týmy v této oblasti  obsahovala především vědomé
zaměření na podporu zotavení kl ientů,  hledání přání a perspektivy
kl ienta nad rámec služby a zapojování kl ientů a pro ně důležitých osob
do těchto procesů.

3. Potvrzení
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v začátcích.  Liši la se také praxe v plánování ve vztahu ke zranitelnosti
kl ienta,  míra cí lené práce s překonáváním příznaků nemoci a vytváření
strategií  zvládání .  Jako prostor pro zlepšení bylo pojmenováno aktivní
zapojení kl ienta a jeho okolí  do tohoto procesu.

Mezi  nejčastější  doporučení auditních týmů patři lo využívání nástrojů
modelu CARe na práci  se zranitelností  (především Plán časných
varovných příznaků,  tzv.  „Semafor“) ,  učení se ze zkušeností  s
překonáváním nemoci ,  zapojování bl ízkých kl ienta do plánování ve
vztahu k zranitelnosti  a zplnomocňování kl ientů v této oblasti .  

4. Posílení
Komponenta posílení  zahrnuje především cí lenou podporu zotavení
kl ienta,  zvyšování kval ity jeho života,  stavění na si lných stránkách,
dovednostech a nadání ,  a to především prostřednictvím aktivního
vytváření pří ležitostí  pro samostatné rozhodování ,  učení se ze
zkušeností  a podporu autonomie a udržování života ve vlastních rukou
klienta.

Ve vztahu k této oblasti  v auditech vstupovalo do popředí téma práce
se zplnomocňováním, podporou vlastní  volby kl ienta a samostatným
rozhodováním, a to nejen v každodenních běžných událostech,  ale
především v rozhodování týkaj ící  se významných životních cí lů kl ienta.
Do popředí toto téma vystupovalo zejména v kontextu služeb,  kde byl
důraz na dodržování pravidel ,  například v chráněných bydleních.  V
tomto typu služby se objevoval  také konfl ikt rol í  pracovníka jako toho,
kdo kontroluje (například v oblasti  f inancí v rol i  „prodloužené ruky“
opatrovníka) ,  a toho,  kdo kl ienta podporuje a zplnomocňuje (například
prostřednictvím rozvoje samostatnosti  a dovedností  ve vztahu k chodu
domácnosti) .  Audity poukázaly také na prostor pro vědomou a cí lenou
orientaci  na zotavení ,  práci  s  pi l íř i  zotavení a používání jazyka zotavení .
S t ím souvisela i  doporučení k posí lení  role peer pracovníků,  vyjasnění
jej ich role v podpoře zotavení a možností  rozšíření jej ich práce založené
na vlastní  zkušenosti  s  duševním onemocněním.

Příběhem dobré praxe byla iniciativa zapojování účastníků (kl ientů) do
tvorby obsahu a formátu klubových aktivit  s  cí lem postupně předávat
klubové aktivity do jej ich rukou nebo příklad vědomé práce s
ukončováním provázení kl ientů s cí lem podpory jej ich autonomie a
nezávislosti  od služby či  příklady konkrétní  podpory kl ientů v jej ich
procesu zotavení  skrze sdí lení   osobního příběhu peer pracovníků nebo 
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Komponenta prostředí je zaměřena na podporu pří ležitostí  pro rozví jení
aktivit  a naplnění pro kl ienta významných rol í  v  různých doménách
života (bydlení ,  práce,  učení se,  volný čas,  rodina,  vztahy) .  Soustředí se
na zapojování přirozených zdrojů v prostředí kl ienta a aktivní
spolupráci  a podporu jeho sociální  s ítě.  Dále se zaměřuje na zlepšování
přístupnosti  prostředí ,  včetně boje proti  diskriminaci  a st igmatizaci ,  a
na vytváření tzv.  příznivých prostředí ,  kde je člověk při j ímán, oceňován
a kde může real izovat své talenty a využít  své přednosti .

V rámci auditů se v případě služeb ukotvených ve fyzickém prostředí
(sociálně-terapeutická dí lna,  chráněné bydlení)  pozornost ve vztahu k
prostředí orientovala především na vnitřní  prostředí služby a pří l iš
nezahrnovala orientaci  na zdroje ve fyzickém a vztahovém prostředí
kl ientů mimo službu.  Jiné to bylo u terénních týmů, kde byla audity dle
očekávání zaměření služby zaznamenána vyšší  míra orientace podpory
na vnější  prostředí ,  zejména v oblasti  práce,  denních aktivit  a vztahů.  K
naplnění tohoto kritéria významně přispívala služba IPS,  ale podstatnou
roli  hrálo i  samotné zaměření pracovníků.  Na tomto místě je nutné
podotknout,  že obraz o práci  s  prostředím kl ienta byl  značně zkreslený
probíhající  epidemií  COVID-19,  která významně omezila aktivity služeb,
a především pří ležitosti  ve vztahu k práci  s  prostředím mimo službu.

Jako příklad dobré praxe zazněly v rozhovorech příběhy,  ve kterých
aktivní  práce s prostředím a vstoupení do něho ve prospěch kl ienta,  z
něj  pomohla vytvořit  prostředí pro kl ienta příznivé,  a to jak na úrovni
sousedské a komunitní ,  tak i  na úrovni lokální  a regionální .  Znamenalo
to například jednání s  opatrovníkem nebo soudem ve prospěch kl ienta,
dojednávání se zaměstnavatel i  o úpravě prostředí ,  podpora v narovnání
vztahů    s   rodinou,    podpora  v  naplnění   rodičovské  role    či    řešení

objevením osobního zájmu a podpořením kl ienta v real izaci  jeho
iniciativy.

Mezi  doporučeními ve vztahu k oblasti  posí lení ,  se v rovině individuální
podpory kl ienta objevi la především podpora vědomé orientace na
zotavení ,  práci  s  fázemi a pi l íř i  zotavení ,  stavění na si lných stránkách
klienta nebo rozl išování mezi akcemi a kroky kl ienta a podporou
pracovníka v procesu plánování .  Na úrovni služby byla doporučení
orientovaná zejména na aktivní  vytváření pří ležitostí  pro rozhodování ,
včetně otevření diskuse o pravidlech se zapojením kl ientů samotných.  

5. Prostředí
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sousedských sporů.  V rámci auditů jsme také zaznamenali  příklady
dobré praxe ve spolupráci  s lužby s dalšími odbornostmi nebo službami,
které kl ient využíval ,  např.  úzká provázanost,  soulad hodnot a postojů,
společné plánování ,  koordinace real izace plánu atd.

Doporučení pro týmy v této oblasti  zahrnovala primární vyhledávání
pří ležitostí  v komunitě,  spoluúčast kl ientů a bl ízkých na zlepšování
kval ity a příznivosti  prostředí ve službě i  mimo ni ,  aktivnější  zapojování
peer pracovníků do práce s prostředím a podpora kl ienta v rozšiřování
sociální  s ítě jako prevence r izika „uzavření se“ ve službě nebo komunitě
kl ientů.  Jako významná pří ležitost pro týmy byla shledána možnost
zapojení peer rodinných příslušníků do spolupráce s bl ízkými kl ientů,
kdy některé týmy měly s touto pozicí  j iž  předchozí  zkušenosti  a
usi lovaly o opětovné obnovení této role v týmu.

6. Vědomá a metodická práce
Komponenta vědomá a metodická práce  je orientována na dodržování
metodického cyklu modelu CARe (zaměření na rozvoj vztahu,  mapování
si lných stránek a osobních přání ,  stanovování cí lů,  plánování ,  real izaci  a
vyhodnocování plánů a učení se z tohoto procesu) ,  na čtyři  kl íčové
činnosti  pracovníka (propojení ,  porozumění,  potvrzení ,  posí lení)  a na
využívání vhodných postupů a nástrojů modelu CARe nejen v oblasti
mapování a plánování ,  ale také ve vztahu k práci  se zranitelností
kl ienta,  v práci  s  prostředím kl ienta nebo jeho sociální  s ít í .

Právě na tomto místě se nejvíc projevi ly rozdíly v míře implementace
modelu CARe v jednotl ivých službách a týmech. Ačkoliv postupnost
kroků byla obecně v souladu s metodickým procesem modelu CARe,
rozdíly byly zaznamenány především v jej ich zaměření (například
proces mapování zaměřený na potřeby a rozsah nepříznivé situace
klienta) a také v míře zapojení kl ienta do jej ich real izace.  Významné
rozdíly byly také zaznamenány v míře a způsobu používání nástrojů
modelu CARe. Ačkoli  týmy využívaly vybrané nástroje j iných modelů
psychosociální  rehabil itace (obvykle individuální  plán a krizový plán) a
bylo možné nacházet j isté podobnosti  s  metodikou modelu CARe,
používání těchto nástrojů nebylo vždy v souladu s principy modelu
CARe (např.  volba nástrojů a postup s ohledem na fázi  zotavení ,
individualizace  práce s nástroj i ,   zaměření   na si lné  stránky  a zotavení 
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atd.) .  Mezi  nejčastěj i  využívanými nástroj i  z  modelu CARe pak byly
Osobní profi l ,  Osobní plán a Plán časných varovných příznaků.

Můžeme říci ,  že pouze v některých týmech byl  rozpoznáván a využíván
posi luj ící  a zplnomocňující  potenciál  nástrojů modelu CARe a příběhy
jej ich využit í  je možno považovat za příklady dobré praxe.  Stejně tak i
pozornost,  kterou pracovníci  věnovali  rozvoji  vztahu s kl ienty.

Chceme zde ale vyzdvihnout,  že mezi prvním a druhým kolem auditu
bylo možné zaznamenat posun v práci  s  metodickým cyklem a v práci  s
některými nástroj i  CARe,  kdy pracovníci  referoval i  o systematické práci
na změně, větším pochopení smyslu metodiky a zavedení některých
nástrojů do praxe.  S ohledem na celkovou náročnost období ,  ve kterém
byl projekt real izován,  je třeba toto velmi ocenit .

Doporučení pro týmy byla orientována především na využit í  potenciálu
modelu CARe a jeho nástrojů – zaměření se na si lné stránky,  propojení
cí le a procesu plánování s  osobním (životním) přáním kl ienta,
posi lování a zplnomocňování kl ienta ve vztahu k jeho zranitelnosti  či
deklarace a verbalizace zaměření služby na podporu zotavení .  V
doporučeních také zazníval  rozměr větší  podpory zapojení kl ienta do
procesu spolupráce a do práce s nástroj i ,  až po jej ich postupné
odevzdávání plně do jeho rukou.

7. Organizace péče podporující zotavení
Zaměřením komponenty organizace péče podporující  zotavení  je
sdílení  vize a principů CARe v týmu a v organizaci .  Mezi  důležité prvky
patří  přítomnost kl íčového pracovníka a peer pracovníků,  podpora
pracovníků ve vzdělávání a rozví jení  odbornosti  v modelu CARe a
spolupráci  s  organizacemi,  státní  správou a zaměstnavatel i  pro podporu
participace kl ientů a vytváření pří ležitostí  v komunitě.

Míra sdí lení  vize a principů modelu CARe byla v týmech propojena s
mírou implementace CARe, a proto se v jednotl ivých týmech l iš i la .
Podobně jako to,  jaké pozornosti  byla ve službě a organizaci  věnována
pozornost podpoře odbornosti  pracovníků v modelu CARe. Téměř
jednotné vysoké hodnocení se v auditech objevi lo v otázce přítomnosti
kl íčového pracovníka,  tento model byl  rozpoznáván jako funkční i
kl ienty samotnými.  Také v otázce přítomnosti  a přínosu peer pracovníka
(v některých týmech i  peer rodinného příslušníka) se setkával  pohled
klientů a pracovníků,  a v tomto aspektu týmy dosahovaly vysokého
hodnocení .
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Jako příklady dobré praxe bychom rádi uvedli  zapojení peer rodinného
příslušníka do týmu a také iniciativy směřující  k podpoře interního
vzdělávání v metodice CARe a vytvoření pozic CARe koučů/mentorů v
některých týmech.

Doporučení pro týmy se týkala sjednocení a ukotvení metodiky,  využit í
metodického vedení při  implementaci  CARe modelu a proškolení
pracovníků.  Na úrovni principů bylo součástí  doporučení také
sjednocení týmu ve vědomé orientaci  na podporu zotavení a používání
jazyka podporujícího zotavení .  Mezi  návrhy se objevi lo i  propojení a
užší ,  systematická spolupráce napříč týmy podílej ícími se na podpoře
klientů.  Ve vztahu k peer pracovníkům byla v doporučeních
pojmenována podpora peer pracovníků,  vyjasnění očekávání a možností
práce peer pracovníka,  navýšení kapacity a potřeba většího ukotvení
jeho role.

Celkové ohlédnutí za výstupy auditů věrnosti
modelu CARe
Ze souhrnu hodnocení jednotl ivých kl íčových komponent modelu CARe
v rámci auditů napříč týmy je zřejmé, že souhrnné hodnocení a výstupy
napříč všemi službami jsou pouze velmi rámcové.  Vždy je třeba
uvažovat o konkrétní  s ituaci  a kontextu služby či  týmu, možnostech
organizace v podpoře zavádění modelu do praxe a zohlednit i  další
okolnosti  v době konání auditu,  které mohou významně ovl ivnit  obsah
rozhovorů a celkový průběh auditů.  Každý tým dostal  podrobnou zprávu
z proběhlého auditu,  která specif icky popisuje přítomnost kl íčových
komponent a nabízí  týmu možná doporučení pro další  rozvoj .

Pokud bychom si  přesto troufal i  ohlédnout se celkově za proběhlými
dvěma koly auditů,  můžeme říci ,  že v zapojených týmech a službách byl
a je zakotvený velký důraz na respekt,  pochopení a cit l ivost k potřebám
klientů,  velká angažovanost a ochota pracovníků být kl ientům k
dispozici ,  naslouchat j im a přizpůsobovat míru podpory dle jej ich
potřeb,  cit l ivost ke stigmatizaci  v jednání i  jazyce,  zdůrazňování
l idskosti  a vztahu,  a především jasné přesvědčení a víra v zotavení .

Řada týmů se nacházela v určitém přerodu od zaměření na péči
směrem ke zplnomocňování a podpoře zotavení .  Mezi  společné
jmenovatele doporučení pro další  rozvoj  patři la vědomá práce s
konceptem  zotavení   a jednotl ivými  principy  a nástroj i   modelu CARe, 



 Silné stránky Oblasti pro další rozvoj

Propojení

Velmi vysoké hodnocení napříč
týmy.

Vztah partnerský, rovnocenný,
přátelský, založený na důvěře,
respektu a spolupráci.

Čas a prostor pro spolupráci
hodnocený jako dostatečný.

Dobrá praxe sdílení osobních
zkušeností ze strany pracovníka,
pozornost a čas věnovaný
vztahu a flexibilita ve formátu
podpory poskytované klientovi.

Zaměření pozornosti a
spolupráce orientováno spíše
na potřeby než na přání.

Doporučení zaměření
pozornosti na vědomé rozvíjení
vztahu.

Podpora klienta v navazování
vztahů v prostředí mimo službu.

 

Porozumění

Vysoké hodnocení napříč týmy.

Klienti se cítí pochopeni.

Pracovníci klienty dobře znají,
jejich příběh, potřeby i přání.

Zaměření na přítomnost,
„spolubytí“, otevřenost učit se
od klienta.

Zaměření pozornosti především
na kontext služby, méně na
přesah do budoucnosti.

Perspektiva zotavení a vědomá
podpora zotavení přítomná
spíše v intuitivní rovině. S pojmy
zotavení, fáze zotavení a pilíři
zotavení pracovníci přítomny
implicitně.

Zapojování pro klienta
důležitých osob do spolupráce a
podpory zotavení klienta.
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zaměření na práci  s  prostředím kl ienta a jeho sociální  s ít í ,  posí lení  role
peer pracovníků,  využívání přirozených zdrojů v komunitě a budování
představy o ukončení služby j iž  od samého počátku spolupráce.

Měli  jsme pří ležitost vidět a potkat se s l idmi,  kteří  vytváří  skutečné
příklady dobré praxe a jsou ochotni dále se učit  a hledat další  možnosti ,
jak kval itu služeb posouvat ještě dále.  To samo o sobě hodně ukazuje
na soulad s modelem CARe a vytvářením kultury učící  se organizace,
která je pro model CARe žádoucí .  Posi luj ící  pro pracovníky bylo také to,
že si  mohli  díky auditům reflektovat své hodnoty a postupy v práci ,
vzájemně se vylaďovat,  pojmenovat své priority pro rozvoj a získat
zpětnou vazbu o změnách s časovým odstupem. Celkově můžeme říci ,
že real izace auditů je účinným prvkem pro podporu reflexe praxe,
změny a rozvoje organizací .  Níže shrnujeme celkové rámcové výstupy z
auditů v přehledové tabulce.

Souhrnné výstupy auditů věrnosti modelu CARe
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Potvrzení

Vysoká míra vytváření pocitu
bezpečí, a to jak fyzického, tak
ve vztazích.

Klienti referovali o tom, že se cítí
bezpečně, cítí podporu a
zázemí. Pracovníci jsou jim k
dispozici.

Podpora především díky
flexibilitě pracovníků,
přítomnosti a dostupnosti
pracovníků, podpora především
prostřednictvím rozhovorů.

V některých týmech dobře
zavedené postupy práce s
Plánem časných varovných
příznaků.

Podpora v zacházení se
zranitelností vyhodnocena na
různé úrovni.

Zapojování pro klienta
důležitých osob do plánování ve
vztahu ke zranitelnosti.

Cílené rozvíjení strategií
zvládání klienta, učení se z
vlastních zkušeností s nemocí a
práce s Plánem časných
varovných příznaků.

 

Posílení

Iniciativa zapojování klientů do
tvorby a formátu klubových
aktivit.

Zaměření na silné stránky a
osobní zájmy klientů (nabídka
aktivit, podpora v realizaci
přání).

Vědomá práce s ukončováním
provázení klientů s cílem
podpory jejich autonomie a
nezávislosti.

Rozhodování klientů především
v rámci každodenních aktivit.

Zplnomocňování, podpora
rozhodování a vlastní volby
klienta. 

Podpora vědomé orientace na
zotavení, jazyka zotavení, využití
odbornosti peer pracovníků.

Rozlišování mezi akcemi a kroky
klienta a podporou pracovníka v
procesu plánování.

Prostředí

Pozornost na vnitřní prostředí
služby (dílna, chráněné bydlení),
v terénních týmech větší
zaměření na fyzické a vztahové
prostředí klientů.

Ovlivněné epidemií COVID -19:
výrazné omezení aktuálních
možností aktivit, ale pozitivní
reference klientů k
předchozímu období.

Zastupování klientů, doprovody,
úzká spolupráce s opatrovníky.

Aktivní vyhledávání a práce s
prostředím mimo službu, IPS,
aktivity v komunitě atd. 

Aktivní vyhledávání příležitostí v
komunitě a vytváření příznivých
prostředí i mimo službu.

Podpora klienta v rozšiřování
sociální sítě nad rámec služby.

Aktivnější zapojování peer
pracovníků do práce s
prostředím.

Zapojení peer rodinných
příslušníků nebo jiných forem
podpory pro blízké a rodinu.
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Vědomá a metodická
práce

Postupnost kroků v souladu s
metodickým procesem modelu
CARe, přítomné spíše intuitivně.
 

Příklady zavedení a přínosu
účelné práce s nástroji
metodiky, nejčastěji využíván
Osobní profil, Osobní plán a
Plán časných varovných
příznaků. 

Důraz na vztah, pozornou
blízkost, napojení a citlivost k
potřebám klienta.

Rozdíly v zaměření pozornosti
pracovníků (např. na potřeby a
rozsah nepříznivé sociální
situace), doporučení směrem ke
zplnomocňování, práci se
silnými stránkami a přáním
klienta.

Zapojení klientů do procesu
spolupráce a do práce s nástroji,
využití potenciálu systematické
práce s nimi.

Vědomá práce s teoretickými
koncepty modelu CARe.

Organizace péče
podporující zotavení

Míra sdílení vize a principů
modelu CARe propojena s
mírou implementace modelu
CARe (v týmech odlišná). To se
projevilo i v míře podpory
pracovníků v jejich odborném
rozvoji.

Přítomnost klíčového
pracovníka, dobrá spolupráce s
jinými odbornostmi.

Přínos přítomnosti peer
pracovníka v týmu (z pohledu
klientů i pracovníků).

Zapojení peer rodinného
příslušníka, iniciativa vytvoření
interního vzdělávání a vytvoření
pozice CARe koučů/mentorů.

Sjednocení a ukotvení
metodiky, využití metodického
vedení při implementaci CARe,
proškolení pracovníků v modelu
CARe a další podpora v jejich
růstu.

Sjednocení v práci se
zotavením, vědomá orientace
na zotavení, jazyk i práci s
využíváním vlastní zkušenosti s
nemocí.

Ukotvení role peer pracovníka a
využití potenciálu role.

Zkušenosti a přínos auditů pro týmy
Zkušenost týmů z auditů byla zj išťována dotazníkem a zahrnuje také
postřehy a pohledy,  které zazněly v rámci diskusí  během závěrečného
setkání projektu.  

„Při  prvním auditu jsem měla strach,  mám strach z nových věcí .  Na druhý
audit jsem se těši la,  bylo to uvolněné,  pří jemné.“

„Překvapilo mě, že jsme začali  auditem – měli  jsme pocit ,  že nevíme, o co jde.
Audit byl  velmi podpůrný,  nebyla to kontrola – jak jsme měli  předchozí
zkušenost.  Výstupem byly zaj ímavé postřehy,  které jsme mohli  v práci  využít .
Celý tým  byl  vyškolen  v CARe,  u druhého auditu  už jsme věděli ,  co očekávat.
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Vnímala jsem to jako přínos.  Ani to mysl ím nebyla zátěž pro naše kl ienty,
čehož jsem se obávala.  Principy a ideály CARe jsme využívali  –  poctivý zájem o
klienta,  zvědavost,  chuť naladit  se na stejnou vlnu,  l idský přístup.  Potvrdilo mi
to,  že to děláme dobře."

„Měli  jsme pocit ,  že se auditor ptá pořád na to samé, otázky byly
nesrozumitelné,  nebyla tam souvislost s  praxí ,  pouze teorie.  Byl  to začátek,
všichni se uči l i .  Mělo být asi  pojato více jako zkouška,  nácvik.“

„Zj ist i la jsem, že pracujeme podle CARe – kolegové měli  kurz a myšlenky a
metody práce mi předali .  Audit nám pomohl ještě práci  zlepšit .“

Pro všechny týmy byly audity prvním kontaktem s hodnocením věrnosti
modelu CARe. Zaměření se na kl íčové komponenty přineslo týmům
četná a různá doporučení ,  která vytvoři la prostor a inspiraci  pro další
rozvoj .

Týmy uváděly,  že audity j im přinesly nový a j iný pohled dovnitř  s lužby,
což podpoři lo ref lexi  práce celého týmu, sjednocení přístupu a ve větší
míře vědomou práci  s  metodikou CARe. Audity také podpoři ly týmy k
zavádění nástrojů,  ukotvení v pojmech, hledání způsobů, jak udržovat
CARe principy „živými“ ,  a přinesly také pozit ivní  změny ve spolupráci  s
kl ienty a v rozví jení  rovnocenného vztahu s nimi.  Týmy pojmenovávaly
také posun směrem k provázanosti  a kooperaci  s  dalšími službami a ke
zlepšení komunikace celkově (týmy, kolegové,  organizace,  kl ienti  a
jej ich bl ízcí) .  

„Prošla jsem si  spolupráci  s  jednou kl ientkou – podívala jsem se na celý
příběh.  Opakovaly se věci ,  které jsem ani při  práci  nepostřehla.  Bylo to
zajímavé se na to podívat a některé otázky diskutovat.  Podívat se na příběh
člověka vcelku.  Jsme hrdá,  že jsme to zvládli ,  že audit dopadl hezky.  Mám
chuť to sdí let s  kl ienty.  Byl i  v  tom také namočeni ,  byl i  v  tom s námi.  Ráda
bych j im to sděli la,  seznámila je s t ím.“

Týmy cí leně a vědomě pracovaly s doporučeními z auditů,  věnovaly se
oblastem, ve kterých cít i ly ,  že potřebují  pozornost.  Jako nejdůležitější
vnímaly podporu zplnomocňování ,  práce se si lnými stránkami a
autonomií  kl ientů,  jej ich rozhodování o spolupráci  a rozhodování v
jej ich životě.  Zaměři ly se také na podporu peer pracovníků,  principy
zotavení a hledání vizí  do budoucna.

„Úkol více zapojit  peera – první kolo auditu byl  v týmu krátce.  J inak jsme měli
dobré výsledky,  fungovali  jsme dobře.  V druhé vlně jsme chtěl i  opravdu vědět,
kde se máme dále rozví jet .  Povzbuzovali  jsme kl ienty,  aby ř íkali  všechny věci
otevřeně.  Ve druhém auditu jsme dopadli  hůře než poprvé – ale pomohlo nám
to,  ukázalo,  na co se zaměřit .“
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Důležitým prvkem auditních zpráv pro týmy byl  také aspekt
povzbuzení ,  shrnutí  dosavadní práce ve vztahu k metodice a potvrzení ,
že j iž  s  prvky metodiky CARe pracují .

Co se zpětné vazby k real izaci  auditů týče,  některé týmy preferovaly
osobní setkání během auditů,  což kvůli  pandemii  COVID-19 nebylo
možné naplnit .  I  přesto byla online forma hodnocena jako vhodný
způsob real izace při  tehdejších omezených možnostech.  Týmy by
preferovaly,  kdyby měly před audity možnost proškolit  všechny své
pracovníky v modelu CARe, a některé také uvedly,  že by ocenily
možnost podílet se na výběru auditorů.  Uváděly také,  že j im chyběla
možnost porovnat bodové výsledky obou auditů,  čemuž bránily změny v
hodnotící  škále mezi jednotl ivými koly auditů.

Zkušenosti a přínos auditů pro auditory
„Stal  jsem se auditorem – nechtěl  jsem, ale nakonec velmi přínosné.  Hodně
jsem si  audity ukotvi l  názvosloví .“

„Myslel  jsem si ,  že v projektu nebudu, jsem moc rád,  že jsem byl  součástí .  Měl
jsem radost,  že projekt vyšel .“

„Zpočátku bylo těžké dělat rozhovory s pracovníky,  s  kl ienty mluvíme běžně,
ale komunikovat s pracovníky jako auditor bylo těžké.  Hodně mi pomohli  l idé,
kteří  se mnou rozhovory vedli . “

„Nejhezčí  zážitek.  Zajímavé slyšet pracovníky,  když o svých kl ientech mluvil i  s
pozit ivními emocemi,  to bylo hodně si lné a hezké.“

Realizace auditů byla také pří ležitostí  pro rozvoj a učení se auditorů
samotných.  Jej ich zkušenosti  byly ref lektovány v dotaznících a také v
rámci diskusí  během závěrečného setkání projektu.

Do týmů auditorů byla zapojena široká „paleta“ l idí  s  odlišnou
odborností  a pracovními zkušenostmi.  Byl i  mezi  nimi lektoři  CARe,  peer
lektoři ,  vybraní pracovníci  přímo ze služeb,  kteří  se připravovali  na rol i
interních CARe auditorů/mentorů.  Někteří  j iž  měli  předchozí  zkušenost
s real izací  auditů,  j iní  se auditovat službu teprve uči l i  a vnímali  jako
moc důležité,  že se měli  od koho učit .

Auditoři  s i  chváli l i  výbornou spolupráci  s  kolegy v týmech auditorů.
Bylo pro ně inspirativní ,  jak kolegové vedou rozhovor,  pokládají  dotazy
a komunikují  s  respondenty.  Postupem času si  každý z nich nacházel
svoji  rol i  a to,  co do týmu může vnést a čím přispět.  Auditoři  se také
shodovali ,  že společné diskuse a přípravy auditorských troj ic nad
probíhajícím auditem byly přínosné i  navzdory tomu,  že někdy bylo pro 
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ně trošku obtížnější  s jednotit  názory všech tř í  auditorů a dospět tak k
nějakému konsenzu.  Tyto diskuse pomáhaly vyjasňovat pohled na
jednotl ivá kritéria hodnocení a uplatňování krit ických komponent v
praxi .  To sami auditoři  hodnoti l i  jako velmi pozit ivní ,  protože to
přispívalo k jej ich ukotvení se v modelu a prohloubení jej ich znalostí  a
schopnosti  krit ického myšlení .

Ve vztahu k rozvoji  dovedností  se auditoři  shodují  na tom, že zapojení v
projektu auditů bylo pro ně velkým přínosem. Uvádějí  pří ležitost
zdokonalit  se v komunikaci ,  naučit  se vést samotný rozhovor a
zachytávat v něm střípky příběhů, které jsou důkazem dobré praxe a
přítomnosti  prvků modelu CARe. Části  auditorů pomohly audity lépe
ukotvit  4 kl íčové aktivity pracovníka CARe (které jsou prvními 4
kl íčovými komponentami CARe v rámci auditu) ,  snáze se j im tak o nich
nyní mluví  a snáze si  dokážou přestavit ,  co konkrétně znamenají  v praxi .

„Vnímám, že mě to hodně ukotvi lo – to,  co děláme, je důležité,  dává to smysl .
Hodně mě bavilo tvořit  věci  společně s vámi -  diskuse o obsahu, co to
znamená konkrétně -  mám potřebu věci  zhmotňovat.  Diskuse o tom, co pojmy
znamenají ,  mě těši ly a obohati ly .“

Shodují  se také na tom, že každým dalším auditem se cít i l i  j iž  lépe
usazení a orientovaní v problematice a každým dalším rozhovorem také
čím dál j istější  v rol i  auditora.  Praxí  se také zvýši la výkonnost auditorů.
Uvádějí ,  že se naučil i  rychle,  cit l ivě a efektivně získávat informace od
respondentů a posoudit ,  zdal i  je kritérium v dané oblasti  obsaženo
nebo nikoliv .  

Dle výpovědí auditorů bylo jednou z nejsložitějších věcí  sestavování ,
kompletace a psaní závěrečných zpráv,  zvláště pak po prvním kole
auditů.  Většina auditorů se shoduje,  že po druhém kole bylo psaní zpráv
o něco jednodušší .  Uvádějí ,  že se naučil i  psát hodnotící  zprávu
podporujícím způsobem, svůj pohled podložit  drobnými důkazy,  ale
neztratit  přitom celkový obraz.  Proces učení se byl  podpořený díky
obměně auditorských troj ic v real izovaných auditech,  kdy bylo možné
přenést dobrou zkušenost z vedení auditů a organizace práce při
hodnocení a psaní zpráv vzájemně mezi auditory.

„Ztuha mi šlo psaní první zprávy z auditu.  Hledání struktury -  byl  vzor,  ale
nechtěl  jsem j ít  podle něj ,  chtěl  jsem si  j i  najít  sám. Podaři lo se mi najít  formu,
která mi dávala smysl  –  nakonec byla podobná vzoru,  ale došel  jsem si  k ní
sám.“

„Jak psát zprávu,  aby byla podpůrná? Aby poskytla zpětnou vazbu, ale
zároveň podporu a nějaké nápady.  Zajímavý proces – nebylo to jednoduché,
ale hledání dávalo smysl .“
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„Psaní zprávy – aby to bylo cit l ivé,  abychom tým nedemotivovali .  Intervize,
procvičování ,  sdí lení  pomohlo – abychom vzali  za své.  Měli  jsme j iž  dříve
formuláře,  které vycházely z CARe, takže zapadlo.  Více si  uvědomit,  jak
zplnomocňovat,  naslouchat kl ientům – jak poslouchat.“

„Psaní zprávy – nejvíce mi vyhovoval třetí  audit ,  kdy jsme si  přesně rozděli l i
body,  na které se jako auditoři  mezi  sebou budeme soustředit .  Zprávu jsme
napsali  dohromady a hodně jsme se radil i . “

Důležitou se ukázala také zkušenost,  že online forma auditu neubrala
vypovídající  hodnotě samotného auditu.  Ačkoliv většina auditorů by
preferovala spíše osobní setkání a měla obavy z toho,  že online forma
bude neosobní a těžce se uchopí rozhovor s respondenty,  nakonec se
auditoři  shodli ,  že i  přes odlišné a pro někoho j istě ztížené podmínky,
byly audity téměř plnohodnotně vypovídající .  Zdá se,  že pro
respondenty bylo důležité slyšet ,  že se na jej ich příběh auditoři  těši l i ,  a
že pro ně bylo nesmírně cenné a důležité poznat jej ich pohled.
Rozhovory tak probíhaly přirozeně a uvolněně a auditoři  i  respondenti
je často pojmenovávali  jako pří jemné.

„Audity nebyly face to face,  ale online – hodně těžké.  Něco to ale přesto
přineslo,  na rozhovor jsme se mohli  lépe připravit  díky vedení online.“

„Audity – bylo to těžké se učit .  Podílel  jsem se na 3 auditech,  všechny online –
to bylo velmi náročné,  nemohl jsem tým navštívit .  Těžké také udělat si
představu,  jak fungují  s lužby – sám mám jen velmi malou zkušenost.  Hodně
jsem se dozvěděl .“

Pro mnohé auditory byla zkušenost s audity pří ležitostí  pro přenos
pozit ivních zkušeností  do jej ich vlastní  praxe.  Uvádějí  například,  že více
v týmech mluví  s  kl ienty o zotavení a vnáší  do kolektivu podporující  a
respektující  přístup a jazyk zotavení .  Snaží  se také u všech kl ientů
objevovat jej ich si lné stránky,  poukazovat na ně a rozví jet je .  Někteří
díky auditu začali  vidět propojení mezi CARe a j inými koncepty,  jako je
např.  FACT,  kde se se zasazují  o větší  zplnomocňování a hledání přání
kl ientů.

Auditoři  také uvádějí ,  že zkušenost s audity j im pomohla rozšíř it
způsoby uplatňování modelu CARe. Vnímají ,  že by se dal  aplikovat na
mnohem širší  spektrum klientů,  než jsou jen l idé se zkušeností  s
duševním onemocněním. Nástroje modelu CARe se naučil i  chápat jako
pomocníka,  více je baví  s  nástroj i  pracovat a dle jej ich zkušeností  pak
model CARe a práce s ním baví  více i  kl ienty.  Zkušenost s audity také
přinesla uvědomění,  že zapojování kl ienta,  možnost jeho samostatného
rozhodování a přenechání kompetencí ,  je důležitou součástí  práce s
kl ienty.
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Samostatným tématem je zkušenost auditorů ve vztahu k metodice
hodnocení a hodnotící  škále.  Možnost podílet se na úpravě a zlepšování
hodnotící  škály a metodiky auditu byla auditory vnímána jako důležitá a
ladící  s  principy modelu CARe. Zpětná vazba a podněty auditorů byly
brány vážně,  byly při j ímány a reflektovány.  Důležitou platformou pro
tento proces byla setkání auditorů v průběhu projektu a společné
vzdělávání auditorů.  Při  těchto setkáních se formovaly myšlenky a
nápady,  jak metodiku a škálu upravit  a vylepšit .  V pohledu auditorů se
metodika hodnocení díky tomu stávala čím dál cit l ivější  a kritéria
hodnocení přehlednější  –  jak pro auditory samotné,  tak i  pro
auditované týmy.

„Nejtěžší  bylo držet se konceptu auditu během zj išťování komponent a vědět,
že máte na rozhovor omezený čas i  prostor (online) .“

„U škálování ,  vyhodnocování jsem zažívala nejistotu,  zda děláme dobře –
nebylo to jednoduché.“

Jako prostor pro další  rozvoj  a zlepšování metodiky hodnocení zaznělo
například hlubší  rozpracování kritéri í  hodnocení v komponentě 6 a 7,
větší  propracování podpůrných otázek k auditu a doplnění otázek a
hodnocení specif icky zaměřených na rodinné příslušníky,  případně i  pro
peer pracovníka.

V období mezi real izací  jednotl ivých kol  auditů probíhala podpora
implementace modelu CARe v zapojených týmech. Hlavními nástroj i
podpory implementace v tomto projektu byla setkání týmů s CARe
lektory,  kteří  je provázeli  implementací ,  dvě zahraniční stáže v
Holandsku a setkání auditorů a zástupců týmů s jedním z autorů
modelu CARe, Jean-Pierre Wilkenem v rámci společných seminářů.

Provázení týmů implementací  probíhalo formou osobních a online
setkání .  Každý tým měl k dispozici  16 hodin podpory,  rozložitelných v
čase tak,  aby to bylo smysluplné s ohledem na možnosti  a představu
týmu, zvolené téma a cí le ,  které si  tým stanovil .  Týmům bylo
doporučeno vybrat si  spíše jednoho CARe lektora z týmu auditorů,  který
by  s  nimi  formuloval    plány  implementace   a dojednal ,   jak  je   v  tom

Podpora implementace 
modelu CARe
Formy a zaměření podpory implementace
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podpoří ,  a pak s nimi revidoval ,  jestl i  se j im to daří ,  nebo zda
nepotřebují  něco dalšího.  Bylo možné přizvat ještě dalšího lektora na
specif ické téma (například peer lektora) .  Některé týmy zvoli ly  jednoho
auditora pro provázení v implementaci  modelu CARe, j iné týmy využi ly
možnosti  pozvat si  některého z auditorů na určité vybrané téma. Na
některých setkáních byl i  přítomní také interní  auditoři .

Při  provázení bylo smysluplné navázat na doporučení v auditních
zprávách a společně zformulovat to,  co od provázení tým očekává,  čeho
chce dosáhnout v rámci jednotl ivých témat v souvislosti  s  CARe nebo se
zvýšením kvality péče obecně.  Tým auditorů se shodoval na důležitosti
toho,  aby proces podpory v rámci implementace korespondoval s
principy a způsoby práce,  které model CARe přináší  v práci  s  kl ienty.
Byl i  to tedy sami pracovníci ,  kdo si  řekl ,  co potřebuje a jak je v tom
mohou lektoři  podpořit .  Zaměření jednotl ivých setkání proto byla vel ice
různorodá a pestrá.

Část setkání byla zaměřená na metodický proces a nástroje modelu
CARe, na hledání potenciálu těchto nástrojů (Osobní plán,  Osobní profi l
nebo Plán časných varovných příznaků) a možností  práce s nimi tak,
aby jej ich využit í  bylo smysluplné nejen pro pracovníky,  ale především
pro kl ienty.

Pozornost byla věnována také jazyku podporujícímu zotavení ,
hodnotám a principům CARe (například orientace na si lné stránky,
podporu zotavení ,  čtyři  kl íčové aktivity pracovníka) a především jej ich
(vyu)žit í  ve spolupráci  kl ientem a v týmu. 

Lektoři  provázeli  pracovníky také ve vztahu k příběhům jej ich
spolupráce s kl ienty.  Některá setkání byla proto zaměřena na hledání
způsobů účinné a pro kl ienta smysluplné podpory na jeho cestě
zotavení .

Ve vztahu k organizační a systémové úrovni služby byla podpora lektorů
orientována například na otevření diskuse o záměrech zavedení práce s
modelem CARe na úrovni organizace,  vylaďování využívání modelu
CARe s ohledem na stávaj ící  postupy v organizaci  a j iné zavedené
modely praxe (např.  FACT) ,  na hledání rovnováhy mezi pravidly služby a
principem zplnomocňování kl ienta,  hledání možností  rozvoje
participace kl ientů na chodu služby nebo na ukotvení role peer
pracovníka v týmu.

Formy podpory byly stejně různorodé jako zaměření setkání a
zahrnovaly mimo j iné stínování ,  účast na poradách týmu, skupinové
koučování ,  nebo společné setkání lektora s pracovníky a kl ienty služby.  
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V rámci podpory implementace byly real izovány dvě zahraniční stáže v
Nizozemí.  První stáž se konala v ř í jnu 2021 a druhá v březnu 2022.  Jej ich
cí lem bylo umožnit členům týmů a zástupcům jej ich organizací  na
vlastní  oči  vidět a zažít  příklady dobré praxe implementace modelu
CARe napříč různými službami,  přítomnost CARe principů a jej ich
vědomé a systémové podpory na úrovni organizace.  Navíc byla také
realizována online stáž ve službách zaměřujících se na práci  s  FACT
modelem a j inými postupy podporujícími zotavení .  Online stáž se
konala lednu a březnu 2022 a přinesla další  důležité informace,  jak
podpořit  na zotavení orientovanou praxi .

V červnu 2020 proběhlo první úvodní setkání k projektu,  na kterém se
sešl i  s  auditoři ,  vedoucí a zástupci týmů společně s real izačním týmem
projektu.  Následně proběhlo společné setkání s  Jeanem-Pierrem
Wilkenem v ř í jnu 2020,  které se soustředilo na podporu a vyjasnění
metodiky auditů věrnosti  CARe a možnou podporu implementace
modelu v praxi .  Cí lem bylo vytvořit  prostor pro vedoucí týmů,
pracovníky a auditory vzájemně se vyladit  v projektu,  připravit  se na
realizaci  auditů,  vyjasnit  možný přínos auditů a podpory implementace
tak,  aby organizace a týmy byly připravené na další  kroky v projektu.
Soulad vedení organizace s implementací  modelu CARe je jedním ze
stěžejních kroků v procesu implementace.  Bylo proto důležité jednat o
možné aktivní  podpoře týmů ze strany vedení organizace po dobu
projektu.  Podobné setkání pak bylo real izováno o rok později  v
l istopadu 2021 a bylo zaměřené na vzájemné sdílení  průběhu podpory
implementace,  vzájemnou inspiraci ,  sdí lení  zkušeností  z  první stáže a
společné přemýšlení ,  jak CARe udržet v praxi  a jak jej  předávat novým
pracovníkům. Závěrečné setkání projektu v březnu 2022 pak bylo
oslavou společných úspěchů týmů i  projektu celkově.  Odborné
provázení a podpora Jeana-Pierra Wilkena byla velmi důležitým prvkem
v projektu a umožňovala diskutovat porozumění modelu CARe a jeho
aplikaci  v praxi  přímo s jedním z autorů modelu.  Navíc tak bylo možné
uvažovat o podmínkách poskytování služeb v Nizozemí a v České
republice a formulovat smysluplné přenesení modelu do praxe v ČR. 

Zkušenosti a přínos podpory implementace pro
týmy
Zkušenost týmů z procesu podpory implementace byla zj išťována
dotazníkem a zahrnuje také postřehy a pohledy,  které zazněly v rámci
diskusí  během závěrečného setkání projektu.  
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„Vzpomínám si ,  že mě vedoucí týmu vyzvala,  dostala jsem pár informací .
Čerstvě jsem absolvovala kurz CARe, který mě oslovi l ,  dostala jsem nabídku se
zapojit  do projektu.  Po kurzu nelze vše předat kolegům, přišlo mi fajn,  že je
cesta,  která pomůže CARe přinést do týmu.“

„Moc to našim týmům pomohlo,  CARe jsme měli  –  metodiku a f i losofi i ,  teď je
více prohloubená, daří  se lépe implementovat.“

„Když s t ím naše vedoucí přišla – stř ídaly se pocity nadšení ,  pak zase odstup,
když jsme zj ist i l i ,  co to všechno obnáší .  S CARe jsme pracovali ,  někdo měl kurz,
někdo neměl.  Brali  jsme jako pří ležitosti  k rozvoji .  Největší  přínos:  stáž v
Holandsku a vedení od lektora a peer lektora během projektu.“

Všechny týmy využi ly podporu CARe lektorů v období implementace.
Byly s jej ich vedením spokojeni a vnímali  provázení jako cit l ivé.  Bylo na
každém týmu, aby se rozhodl ,  do jaké míry bude využívat metodiku a
nástroje CARe modelu,  což týmy hodnoti ly jako podpůrné a efektivní .
Týmy se zaměři ly na zavádění některých prvků CARe do praxe a
pracovaly s doporučením z prvního kola auditů.  To se pak následně
prokázalo i  v  auditních zprávách z druhého kola auditů.

Pracovníci  se zamýšlel i  například nad dobou poskytování služby nebo
nad komunikací  s  kl ientem ohledně ukončování služeb.  V organizaci  se
podpoři lo používání jazyka zotavení ,  některé služby se více otevřely
veřejnosti ,  některé upravovaly prostředí služeb ve prospěch kl ientů a
posí l i ly  vzájemné vztahy v komunitě.  Docházelo také k propojování s
ostatními organizacemi v regionech a navázání spolupráce s nimi.

Týmy se v průběhu projektu zaměřovaly také na implementaci
vybraných nástrojů modelu CARe a hledání jej ich potenciálu pro
klienty.  Přineslo to změnu přemýšlení nad používáním nástrojů CARe
(aby byly využívány smysluplně,  aby byly vypracovávány kl ienty a aby
klienti  vnímali ,  že slouží  j im a mohou je podpořit  v jej ich zotavení) .  Dále
docházelo k většímu oslovování si lných stránek a přání kl ientů,
budování rovnocenného a partnerského vztahu,  posí lení  autentičnosti
pracovníků vědomým sdílením i  jej ich osobních zkušeností  s  kl ienty.

„Udělal i  jsme si  pravidelné metodické porady – zkoušeli  jsme si  vyplnit  Osobní
profi l  a psát si  návodné otázky,  jak se ptát…“

Některé týmy byly inspirovány k iniciativě zavedení rol í  mentorů či
CARe koučů,  v j iných bylo podporováno proškolení dalších členů týmů v
modelu CARe. V některých týmech byly zavedeny CARe porady
zaměřené na vědomou pozornost principům CARe a vyhodnocování
metodické práce.  Na týmové úrovni se zlepši la komunikace a vyladilo se
společné    zaměření    mezi    kolegy,    i   ve  vztahu   k  vedení .    V  rámci 
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multidiscipl inarity se některé týmy také obohati ly o nové pozice,  např.
IPS pracovníky,  psychiatrické sestry či  nové peer konzultanty nebo
došlo k prohloubení metodické podpory pracovníkům stávajícím.

Některé týmy reflektovaly,  že si  kl ienti  uvědomují ,  že je pracovníci
zplnomocňují ,  že se mohou sami rozhodovat a jsou více zapojeni do
běžného života.

Pozit ivní  dopad měla stáž v Nizozemí,  která všechny zúčastněné
inspirovala a dodala j im motivaci ,  nadšení a energii  k zavádění změn v
týmech. V jednom týmu došlo díky zkušenosti  ze stáže k přehodnocení
organizace volnočasového klubu směrem k participaci ,  podpoře
vzájemnosti  mezi  kl ienty a jej ich iniciativy ve vztahu k plánování a
real izaci  aktivit .

„Přidala jsem se v průběhu projektu.  Hodně mi přinesla stáž,  začínám se
orientovat,  ráda bych to uchopila a rozví jela dál .“

„Zpočátku jsem měla strach,  špatně se učím novým věcem, později  s i  sedlo a
je to skvělé.  Stáž v Holandsku úžasná, opravdu příklad dobré praxe.“

„Přínosná byla stáž v Holandsku – i  povzbuzení ,  že řadu věcí  se snažíme dělat
a děláme je.  Je důležitý především člověk,  kl ient – formulář až na druhém
místě – používat,  když je potřeba.“

Jako nápomocné bylo týmy vyhodnoceno také setkání s  J .  P.  Wilkenem
v Praze,  kde pracovníci  mohli  sdí let své zkušenosti  s  členy j iných
organizací .  Někteří  pracovníci  uváděli ,  že díky tomu překonali  počáteční
rozpaky se zaváděním metodiky CARe.

Pracovníci  uváděli ,  že jsou hrdí  na to,  že se po dobrovolném zapojení do
projektu pusti l i  v  organizacích do změn, díky čemuž se cít í  na stejné
vlně a vnímají  mezi  kolegy těsnější  spolupráci .  Oceňují  aktivní  nasazení
všech členů týmu v rámci příprav a průběhu auditů a dalších aktivit  v
projektu.  Ověři l i  s i ,  že v jej ich práci  podle metodiky CARe pracují .

Týmy doporučují  vyrazit  na stáž a osobně si  zažít  CARe v praxi .
Doporučují  dbát na posloupnost v práci  s  metodikou CARe (kurz,
systematičnost,  praktická podpora od lektorů a celo-týmová práce na
implementaci) .  Doporučují  zavést podporu CARe mentora v týmu, nebát
se a zavést CARe do praxe.  
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Zkušenosti auditorů z podpory implementace
„Nejhezčí  zážitek z implementace v Poličce – konečně jsem viděl  nějaký tým
živě.“

Podporu implementace modelu CARe vnímají  auditoři  jako nesmírně
důležitou součást projektu a domnívaj í  se,  že bez ní  by přínos auditů
nepřesáhl okraje papíru,  na kterém byly auditní  zprávy vytištěné.
Jakkoliv byly auditní  rozhovory,  zprávy a doporučení pro týmy podpůrné
a inspirativní ,  přímou podporu,  provázení a především osobní zkušenost
ze stáží  nenahradí .

Provázení týmů bylo pří ležitostí ,  jak podpořit  týmy v hledání potenciálu
a smyslu modelu CARe ve spolupráci  s  kl ienty.  A to nejen nástrojů a
metodického procesu modelu CARe, ale především jeho principů,
hodnot a zaměření .  Na začátku této kapitoly konstatujeme, že zaměření
provázejících setkání a formy podpory byly různorodé a pestré.  To
nevnímáme jako náhodu, ale jako výsledek vědomého záměru a úsi l í .
Záměru nechat týmy samotné pojmenovat si  prostor ,  ve kterém chtěj í
objevovat potenciál  a smysluplnost CARe modelu,  a úsi l í  nestavět
provázení na si lných stránkách lektorů,  ale na si lných stránkách týmů a
pracovníků.

Stáže v Nizozemí vnímají  auditoři  jako unikátní  pří ležitost nejen vidět
na vlastní  oči ,  ale doslova zažít ,  jakými pestrými způsoby se mohou
CARe principy uplatňovat a žít  v různorodých prostředích a službách.
Umožnil i  účastníkům poznat příklady,  jak systematicky a metodicky
může být model CARe implementován ve velké organizaci  nebo jak
jemně (a přitom velmi důsledně) mohou být principy CARe v prostředí
podporovány.

Vyhodnocení projektu pohledem
pracovníků a auditorů
Jak jsme j iž  zmínil i  v  úvodu zprávy,  do projektu bylo zapojeno 7 týmů ze
4 organizací .  Každá organizace,  každý tým, jednotl ivý pracovník,  auditor
i  kl ient měl v tomto projektu svůj příběh.  Vstupoval s  vlastním
očekáváním, různou mírou informací ,  odlišným vztahem k modelu
CARe, pohyboval se v j iných podmínkách a během období projektu zaži l
nejrůznější  vnější  vl ivy a okolnosti .  Jak je poté možné vytvořit  ucelené a
vypovídající  hodnocení projektu,  když v něm hrálo rol i  tol ik
proměnných? Přišla epidemie COVID-19,  došlo k personálním obměnám 
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v týmech, původní časový harmonogram se musel upravit ,  aktivity
přesunout do online prostoru atd.  Nejvěrnější  hodnocení z našeho
pohledu přináší  přímá slova l idí ,  kteří  byl i  součástí  projektu,  které vám
níže nabízíme. 

„Rozhodovali  jsme se,  zda vůbec do projektu j ít .  Většina týmu neumí anglicky,
báli  jsme se,  že budeme muset komunikovat anglicky.  Ale bylo to moc fajn.
Předtím jsme s CARe nějakou dobu pracovali ,  ale dozvěděli  jsme se řadu
nových věcí .“

„Někde začal projekt v týmu auditem, což nebylo úplně jednoduché.  První vlna
auditů nebyla komfortní  jak pro auditory,  tak pro týmy. Na nás to mělo
negativní  a demotivační dopad. V druhé vlně auditů to bylo úplně j inak.  Asi
dáno tím, že se auditoři  uči l i . “  

„Konec dobrý,  všechno dobré.  Na konci pozit ivní  pocity,  cít íme přínos,  který
nám projekt dal .  Na začátku – souvislost s  dobou, začátky COVID, náročné
období ,  řeši l i  jsme fungování v nové situaci ,  v  té době nám nesedlo,  že kurz
CARe běžel  online.  Proč musím řešit  projekt,  když máme svých starostí  dost…“ 

„Týmy se personálně obměňovaly,  někdo měl kurz,  někdo ne,  někdo se
přidával na konci za členy týmu, kteří  kurz začali  a odešl i . “

„O CARe jsem toho zpočátku moc nevěděla,  nakonec jsme to vzali  za své,
chceme dále rozví jet .“

„Zpočátku jsem o CARe nic nevěděla,  ale přišlo to v pravou chvíl i .  Proběhla u
nás změna z podporovaného na chráněné bydlení .  Postupně začínáme CARe
využívat.  Prospělo nám to,  byl i  jsme nový tým, udrželo to l ini i .  O projektu jsem
nic nevěděla,  postupně jsem objevovala,  co je CARe.“

Začátky

Přínos projektu - co se změnilo
„Zásluhou CARe se změnil  přístup – dříve jsem šla po potížích kl ienta. . .
Pomohla mi sebereflexe,  zamyslet se,  soustředím se na kl ientova přání ,  na to,
co on chce.“

„Lépe pracuji  s  nástroj i  –  největší  přínos.  Konkrétně s kl ientem – více se
doptávám.“

„Více nechávám možnosti  na samotném klientovi ,  v íce naslouchám,
nechávám možnosti  a směr práce… neaktivizuj i ,  nabízím možnosti .  To se mi
vrylo do paměti  a pod kůži .“

„Udělal i  jsme u nás ve službě otevřený prostor pro kl ienty.  Mohou tam
společně sdílet čas,  bez pracovníků.  Necháváme kl ienty plánovat kluby
samotné – dnes není žádný pracovník,  mají  klub sami."
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„Zavedli  jsme volný pátek,  kl ienti  s i  sami tvoří  čas.  Nově po stáži .  Více se
zamýšlíme, jak je zplnomocňovat,  aby si  více tvoři l i  sami a nevkládali  náš
pohled.“

„Nový zájem a nový smysl  práce s kl ientem. Zajímám se o jeho přání ,  sdí l íme.
Zplnomocňování ,  hledání si lných stránek.  Má to pro mě větší  smysl  a více mě
to baví .“

„Zatím nevyužíváme nástroje.  Chceme zavést .  Zatím využíváme rozhovor –
doptáváním. Hledáme otevřené otázky.  Přemýšlíme nad tím, jak my se
ptáme.“

„Během auditu jsem přemýšlela jako v CARe, ale některé věci  byly u nás v
organizaci  ustálené,  CARe dal možnost narušit  to,  dělat j inak.  Např.  FACT
board,  skvělé,  ale u některých l idí  nefungovalo a potřebovali  to j inak.  Dovoli l i
jsme si  hledat nové cesty.  Více se zamýšlíme, ptáme se,  hledáme i  j iné cesty,
není vždy nutné dodržet stejný postup.  Zavedené postupy,  které jsou skvělé,  se
mohou měnit .  Můžeme!“

„V týmu se snažím komentovat,  soustředím se na jazyk,  jak v týmu mluvíme.
Těší  mě, že se nad tím dále budeme zamýšlet .“

„Dovolit  s i  narušit  zaběhané způsoby – dovolit  s i  o nich mluvit ,  diskutovat,
přinášelo efekt a mělo smysl .“

„Uvědomil i  jsme si  důležitost práce s rodinou a okolím kl ienta.  Někdy se zdá,
že po letech hospital izace kl ient nikoho kolem sebe nemá, když se na to
zaměříme, l idé se najdou.“

„Zplnomocňování kl ienta – dříve jsme spíše vystupovali  tak,  že víme, co je pro
klienta nejlepší .  Chce to trpělivost ,  dát prostor ,  aby si  kl ient našel  sám.“

„Přístup je plynulejší ,  méně ´technický´.“

„Změnil  se nám přístup kolegů mezi sebou – lepší  spolupráce.“

„Pomohlo nám to prostřednictvím nástrojů,  oživi l i  jsme je.  Hodně využíváme
Semafor.  Hodně nástrojů jsme už před CARe využívali ,  rozvinuli  jsme se v práci
s nimi.“

„Zaměřujeme se na zlepšení kvality ,  na si lné stránky,  kam se kl ient může
posunout dál .  Hodně se zaměřujeme na zplnomocňování .  Hodně kl ientů také
navázalo vztahy s rodinou.“

„Osobní profi l  a plán – vypíchneme si lné stránky – to nás posouvá k cí l i  a ke
zotavení .“

„Jsem pevná v kramflecích,  potvrdilo můj přístup,  jsem si  j ím j istá.“

„Změna v tom, jak vnímám práci ,  jak se projevuje v týmu – když se nedaří ,
stejně se musíme domluvit .  Díky CARe se zamýšlíme nad tím, proč některé
věci  děláme daným způsobem. Dříve zavedené způsoby práce,  tol ik jsme se
sami sebe neptali ,  proč to tak děláme, bylo méně pří ležitostí  ke změně.“
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„Nástroje se nám osvědčily při  spolupráci  s  rodinou – společná práce na
plánech s bl ízkými.  Např.  Semafor poctivě udělaný,  jsou tam věci ,  ke kterým
jsme se dříve nedostali .  Semafor udělaný s bl ízkými je v krizi  velmi užitečný.“

„Chci dodat – na začátku práce mi bylo vyčítáno,  že jsem moc „pro-kl ientská“.
Na své práci  jsem nic nezměnila,  ale t ím že jsme vnesl i  CARe,  nemusela jsem
nic měnit ,  kolegové se přizpůsobil i  mě.“

„Zatím nepracujeme s fázemi zotavení – diskutujeme o tom, aby s nimi
pracovali  i  kl ienti . “

„Mnohem lepší  pocit  z  práce,  způsob fungování týmu je mnohem více
zaměřený na kl ienty.  Potvrdil  se mi můj přístup.  Dále stmelení týmu, přibyl i
l idé zaměření pozit ivně.  Ve spolupráci  s  kl ienty – dáváme dobrou podporu,  na
klientech jsou vidět posuny směrem k zotavení .“

„Můžeme být na to hrdí  a na to,  že nás CARe potkal .“

„Vyzkoušeli  jsme to a zj ist i l i  jsme, co by mohlo fungovat lépe.  Přinesl i  jsme
změny.“

„Mnohem komplexnější  pohled na CARe. Jsme hrdí ,  jak jsme se jako tým do
toho zapoji l i  –  s  plným nasazením.“

„Dva nové pojmy do našeho jazyka:  Rozžívání kl ientů a zplnomocňování .  To
jsme dosud nepoužívali .  Daří  se nám to.  Radujeme se společně i  s  kl ienty.“

„Přineslo mi to hodně věcí ,  ale nejvíce:  zapojení do projektu a otevření služby
– odizolování se,  vyj ít  ven,  potkat se s l idmi z ostatních týmů.“ 

„Přineslo mi to sebereflexi ,  pracovat s CARe neznamená to dělat jen s kl ienty,
ale také se sebou. Jsem hrdá na náš tým, to jak pracujeme, jak o práci
hovoříme a dovedeme se podporovat.“

„Vlastní  sebereflexi  –  není jen o práci  s  kl ienty,  ale o práci  se sebou. Neříkat,
co nejde,  ale hledat,  jak to udělat.  Jsem hrdá na náš tým, že jsme do toho šl i ,
jsme malý tým, máme změny,  ale zvládli  jsme dobře.“

„Uvědomění,  jak bohatá práce s člověkem může být.  Pozit ivní  přístup k životu
– zapadá to do mého pohledu na život .  Jsem hrdý na náš tým.“

„Učil  jsem se od zajímavých l idí  –  audity,  zaj ímavá setkání s  l idmi z j iných
týmů, si lné osobnosti . “

„Až při jde kontrola či  audit ,  budu vědět,  co ř íkat.“

„Jsem ráda, že jsme tím zdárně prošl i .  Oba týmy nebyly skoro vůbec
proškolené CARe, tak jsem měla obavu.  Díky CARe se vzájemně prolnulo,
využívá se v běžné práci ,  např.  ptáme se na poradě na fáze zotavení a
skutečně využíváme v práci .  Děkuji  oběma týmům, že do toho šly ,  jsem ráda.“

„Rozvoj ,  hlavně ve vzdělání .  Nastoupila jsem po škole,  žádnou metodiku jsem
neznala.  Vstoupila jsem do CARe. I  když u nás v organizaci  bylo hodně změn,
jsem ráda, že jsme vše zvládli  a máme úspěchy s kl ienty (zapoji l i  se práce,
došlo ke zplnomocnění) . “
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„Jsem ráda, že jsem stihla naskočit  –  mohla jsem jet na stáž – pro mě osobně
to přineslo řadu nových kontaktů,  potkala jsem zajímavé l idi .  I  povzbuzení do
týmu.“

„Měli  jsme kontrolu z magistrátu a chváli l i  metodiku – báli  jsme se – skončilo
tím, že jsme diskutovali  o CARe. Pracovnice se o ni  zaj ímaly.“

„Spolupráci  s  úžasnými kolegy – jak týmy, tak auditory.  Jsem hrdý,  že jsme
dokázali ,  že to jde – že to šlo i  online,  bylo až nemyslitelné,  že to bude online a
bude to fungovat.  Dokázali  jsme, že metodika funguje.  Jdi ,  mluv s l idmi,  buď
to tam je,  najdeš to,  nebo to nenajdeš,  tak hledej ,  jak to najít .  Proti  j iným
kontrolám a auditům je tohle zaměřené na rozhovor s člověkem a hledání .“

Když se ohlédneme za obdobím projektu a cí l i ,  které si  projekt stanovil ,
je potěšující  zde shrnout,  že se nejen podaři lo naplnit  původní záměry
projektu,  ale získal i  jsme mnohem více.  Ověři lo se,  že záměr projektu i
jednotl ivé kroky v něm byly užitečné a smysluplné.  I  přes veškeré
komplikace se podaři lo záměry projektu naplnit  a co je více potěšující ,
že se zapojené týmy i  auditoři  shodují  na pozit ivních změnách v praxi
organizací .  Díky projektu existuje několik míst v ČR,  která můžeme
považovat za místa dobré praxe,  která mají  zkušenost se zaváděním
modelu CARe do praxe a s audity věrnosti  modelu CARe. Všechny
zapojené týmy chtěj í  pokračovat ve své práci  a udržet model CARe v
jej ich praxi ,  protože mohly díky projektu zažít  přínos tohoto modelu a
efektivitu systematické podpory v procesu zavádění .

Projekt také přinesl  překlad a ověření nástroje hodnocení věrnosti
modelu CARe, metodiku auditů a vyškolený tým auditorů,  který chce v
real izaci  auditů dále pokračovat i  po ukončení projektu.  Projekt
umožnil  překlad nejnovější  publikace „Podpůrný vztahový přístup“
(Hollander,  Wilken,  2022) ,  která přináší  nejnovější  poznatky v
uplatňování tohoto modelu v praxi .  Česká republika se tak stala první
zemí,  která tuto novou publikaci  přeloži la do své mateřštiny.  Ale to celé
by nemělo smysl ,  pokud by necít i l i  změnu l idé,  kteří  jsou kl ienty v
poskytovaných službách,  a jej ich bl ízcí .  Pozit ivní  je ,  že i  za poměrně
krátkou dobu projektu a přes různá omezení a překážky došlo k
viditelným konkrétním změnám v poskytování služeb a postupně se
daří  stále více předávat kl ientům jej ich život do jej ich rukou.  A co více,
pracovníci  i  kl ienti  zažívaj í  větší  radost z toho,  co dělaj í ,  v íce se zamýšlí
nad způsoby své práce a to,  co dělaj í ,  j im dává větší  smysl .  Máme radost
z toho,  že tento projekt byl  takto úspěšný.

Doufáme, že projekt přinesl  možnou inspiraci  pro další  týmy, které
uvažují   o tom,   jak  prohloubit   na zotavení  orientovanou  praxi    nebo 



„Jsem vděčný za tento projekt, bylo to v náročném čase. Zároveň jsme v Holandsku

pracovali na revizi škály věrnosti, to bylo také těžké. Hodně jste nám s tím pomohli. V

Holandsku audity neběžely kvůli COVID-19, služby se soustředily na podporu klientů v

těžkých časech. Ale vy jste audity dělali. Učili jsme se od vás. Projekt a informace z

projektu pomohly k vylepšení a rozvoji škály. Moc děkujeme. Využijeme v Holandsku, ale

také v dalších zemích.

Hodně jste mluvili o učení, rozvoji a uvědomění. CARe dával rámec, pomáhal pro praxi.

Byly potíže i úspěchy, ale to je běžný proces učení – jak na naší straně, tak na straně

klientů. Přesně jste vystihli to, co je podstatné – vztah, dialog, nejen s klienty, ale i jako

tým.“

„CARe nejde dělat napůl, můžete ho buď dělat, nebo ne. A je potřeba ho dělat
společně.“

Jean-Pierre Wilken
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uvažují  o systematickém zavedení modelu CARe do své organizace.
Projekt přinesl  velké obohacení na profesní ,  metodické i  osobní rovině.

A jak dál?

Platforma CARe ČR pořádá pravidelná setkávání l idí ,  kteří  se o model
CARe zaj ímají  a pracují  s  ním ve své praxi ,  zpravidla 2 -  3x do roka.
Realizuje také Letní  školu CARe. Na setkáních Platformy je možné
diskutovat mnoho otázek z praxe,  věnovat se příběhům spolupráce s
kl ienty i  diskutovat nejnovější  informace týkající  se vývoje modelu
CARe.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví  nabízí  vzdělávání v modelu
CARe, jak formou otevřených kurzů,  tak možností  real izovat kurz
CARe na kl íč .  Zároveň se připravují  navazující  kurzy na základní kurz 

„Určitě budeme muset pracovat týmově dál ,  abychom klienty podpoři l i  a
daři lo se j im.“

Práce na rozvoji  organizace projektem j istě nekončí .  Jako jeden z
přínosů projektu vnímáme vytvoření sítě pracovníků,  kteří  s  modelem
CARe pracují  a kteří  se mohou ve své práci  dále podporovat.  J iž  na
závěrečném setkání projektu se začala formovat iniciativa pro vzájemné
umožnění stáží  nebo kazuistických seminářů.

Udržitelnost aktivit  projektu j istě z velké části  závisí  na možnostech
zapojených organizací ,  přesto existuje několik možností ,  jak pracovníky
dále podpořit  a dobře nastavené postupy udržet.
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Děkujeme

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví  nabízí  možnost dojednání
systematické podpory implementace modelu CARe, zprostředkování
stáží  v organizacích dobré praxe,  kde je model CARe zavedený a nyní
nově bude nabízet také možnost real izovat audity věrnosti  Modelu
CARe.

V některých organizacích se vytváří  pozice CARe koučů/mentorů.

The CARe Network ve spolupráci  s  Centrem pro rozvoj péče o
duševní zdraví  real izuje online webináře na témata spojená s
modelem CARe, pořádá další  vzdělávací  akce a především nabízí
propojení s  organizacemi ze zahraničí ,  které s modelem CARe
pracují .

    CARe,  které by  měly   umožnit   pracovníkům  rozví jet   svou praxi   a
    udržovat žité základní principy modelu CARe.

„Je to neustálý proces – tohle není konec,  doufám. Jste příkladem dobré praxe
pro další  týmy, nejen v ČR.  Je skvělé sdí let zkušenosti  a šíř it  zkušenosti ,  které
máte.  Vytvoři l i  jsme svobodnější  prostor .  Je to velmi důležité.  Vytvořit  prostor .
Je to spojené se svobodou, to dává pří ležitosti .  Dávat kl ientům prostor ,
vytvářet j im prostor ,  nechat je ,  aby vykroči l i . “  (Jean-Pierre Wilken)

Velmi bychom chtěl i  poděkovat všem, kteří  byl i  do projektu zapojeni .
Období real izace projektu bylo zasažené mnoha překážkami,  přesto se
všichni rozhodli  v projektu pokračovat,  úskalí  překonat a projekt
real izovat.  Jsme rádi ,  že v závěru projektu můžeme říci ,  že toto úsi l í
mělo smysl  a projekt byl  velmi úspěšný.  Všem l idem, kteří  se na
projektu podílel i ,  proto patří  velké poděkování .

Zvláštní  poděkování patří  pracovníkům a kl ientům organizací  FOKUS
Mladá Boleslav,  z .s . ,  FOKUS Karlovarský kraj ,  z .ú. ,  VOR Jihlava,  z .ú.  a
týmu Otevřené dveře Oblastní  charity Polička,  kteří  měli  odvahu a chuť
s námi projekt real izovat,  kteří  se do CARe ponoři l i ,  dosáhli  mnohých
zlepšení ve své práci  a jsou nyní místem dobré praxe.

Otevřít  se pohledu zvenčí není vůbec samozřejmostí ,  stejně jako
schopnost a připravenost při jmout zpětnou vazbu a podporovat jej í
ref lexi .  Vážíme si  proto nejen rozhodnutí  organizací  zapojit  se do
projektu,  ale především otevřenosti  a spolupráce týmů a pracovníků v
průběhu projektu.  Chceme poděkovat týmům za vl ídné při jetí ,  zájem a
aktivní  spolupráci  a ocenit otevřenost,  učící  se atmosféru  a dobrou vůli  
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pracovníků v zavádění principů a hodnot CARe do každodenní práce s
konkrétními kl ienty.

Děkujeme kl ientům a příbuzným za důvěru,  kterou nám prokázali  v
rozhovorech a společných setkáních.  Bez jej ich odvahy sdílet své
příběhy a příběhy spolupráce s pracovníky,  by obraz o službě nebyl
úplný a chyběla by v něm ta nejdůležitější  část .  

Poděkovat chceme našim kolegům, CARe auditorům, kteří  našl i  prostor
ve své praxi  pozastavit  se nad tím, co jsou kl íčové komponenty modelu
CARe, stal i  se spolutvůrci  metodiky auditů věrnosti  modelu CARe a
audity věrnosti  spolu s týmy real izoval i .  Děkujeme za jej ich talent a
především za jej ich úsi l í ,  které do real izace auditů,  provázení týmů a do
vylepšení metodiky hodnocení přinesl i .  Jej ich přístup a osobní zapojení
přinesly týmům velkou inspiraci  a podporu.

Velké poděkování patří  Jeanovi-Pierrovi  Wilkenovi za odborné
konzultace,  přizvání k spoluvytváření metodiky auditu věrnosti  modelu
CARe, podporu a laskavé vedení po celou dobu projektu,  a především za
inspiraci  a důvěru,  kterou do nás vloži l .

Děkujeme také všem organizacím z Nizozemí,  které nás inspirovaly
svou praxí  a umožnily real izaci  odborných stáží ,  které byly významným
okamžikem pro podporu a získání odhodlání k real izaci  změn.
Jmenovitě děkujeme organizacím a konkrétním pracovníkům, kteří  pro
nás stáž připravi l i  a věnovali  se nám: Rivierduinen (Bas de Pater a
Esther Ri jsbergen-vis) ,  Fonteynenburg (Natascha Mouwen),  Nei Skoen
(Btissam Essaidl  a Dirk den Hollander) ,  Eagle Shelter (Conny Ariens) ,
GGZ Noord Holland Noord (Malou Bessel ink) .

A v neposlední řadě patří  velké poděkování všem, kteří  projekt
připravovali ,  vedli  a vytvářel i  organizační podporu pro nás všechny.  Bez
těchto l idí  a zázemí,  které pro nás vytvoři l i ,  by nebylo možné projekt
real izovat.  Děkujeme všem, kteří  se přičini l i  o to,  že projekt mohl být
real izován.  I  ten nejmenší dí lek byl  t ím, který umožnil ,  že se podaři lo
něco tak smysluplného a inspirativního.

Přejme si ,  ať  se všem daří  pokračovat v tom, co se v rámci projektu
zažehlo a ať můžeme dále čerpat z této obohacující  jedinečné
zkušenosti .



Strana 34

Použitá literatura
Baart ,  A. :  Een teorie van de presentie.  Lemma, Utrecht.  ISBN 90-5189-
919-X

Hollander,  D.  den,  Wilken J .P. :  Práce v propojení .  Podpůrný vztahový
přístup.  Praktická příručka modelu CARe.  (Přeloženo z holandského
originálu Werken in verbinding.  Prakti jkboek Steunend Relationeel
Handelen,  Amsterdam, 2020.)  Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví ,
Praha 2022.  ISBN 978-80-908458-5-5

Hollander,  D.  den;  Wilken,  J .P. :  Podpora zotavení a začlenění .  Úvod do
metodiky CARe.  Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví ,  Praha 2019.
ISBN 978-80-907318-4-4

INSPIRE:  Dotazník pro pracovníky v oblasti  péče o duševní zdraví
zaměřený na mapování podpory zotavení u kl ientů.  Centrum pro rozvoj
péče o duševní zdraví ,  Praha 2018.  Dostupné z:
https:/ /www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/INS
PIRE_VSE_FINAL.pdf

Ministerstvo zdravotnictví  České republiky,  kol .  autorů:  Krbcová
Mašínová,  L . ,  Pfeiffer ,  J . ,  Papežová,  S . ,  Urbánková,  M. ,  Fišarová,  Z. ,
Herbstová,  H. :  Metodika zavádění multidiscipl inárního přístupu v péči  a
podpoře l idí  s  duševním onemocněním ,  MZ ČR, Praha.  Dostupné z:
https:/ /reformapsychiatrie.cz/sites/default/f i les/2021-
03/metodika_MT_fin%20schv%C3%A1lena%20VV.pdf

Rapp, Ch.A. ,  Goscha,  R.J . :  The Strengths Model ,  A Recovery Oriented
Approach to Mental Health Services.  Oxford University Press,  Inc. ,  New
York 2012.  ISBN 978-0-19-976408-2

Wilken,  J .P. :  Handleiding Modelgetrouwheidsschaal SRH versie 3 .0 ,
Kenniscentrum Sociale Innovatie,  Hogenschool Utrecht 2021 .

https://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/INSPIRE_VSE_FINAL.pdf
https://reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2021-03/metodika_MT_fin%20schv%C3%A1lena%20VV.pdf


Březen 2022

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
www.cmhcd.cz

https://www.cmhcd.cz/centrum/uvod/

