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5.1 Obsah standardu kvality sociálních služeb
5. Individuální plánování průběhu sociální služby
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, kterými
se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; podle těchto pravidel
poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle
a možnosti osoby;
c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle;
d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného zaměstnance;

e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi
zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám.

5.2 Základní pojmy
Individuální plánování – Je kontinuální, záměrný, strukturovaný proces, při němž se stanovují
kroky (prostředky), jimiž je třeba dosáhnout požadované změny. Domov Mladá je ze zákona
povinen individuálně plánovat se svými klienty (§ 88 ZSS). Domov je povinen plánovat
průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým
poskytuje sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování soc.
služby
a hodnotit průběh poskytování soc. služby za účasti klientů, je-li to možné s ohledem na jejich
zdravotní stav nebo za účasti jejich zákonných zástupců, rodičů, opatrovníků.
Osobní cíl – Stav změny, který by měl nastat spolupůsobením klienta a poskytovatele služeb s
ohledem na možnosti obou zúčastněných stran.
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Klíčový pracovník – Takto je nazýván zaměstnanec, který je určen jednomu klientovi pro
individuální plánování.
Lidské potřeby - Všechny požadavky organismu vrozené nebo získané, vyvolávající pocit
nějakého nedostatku a nutící k činnosti.
Individuální plánování je:
-

dialog mezi klientem a klíčovým pracovníkem o potřebách klienta,

-

vyjednávání – „kontraktování“ o tom, jaké jsou potřeby klienta a zda mu je Domov
může pomoci naplnit (ne všechny potřeby klienta může naše služba naplňovat).

Individuální plánování v žádném případě není:
-

diagnostika (zdravotní, psychologická ani sociální),

-

hodnocení či posuzování klienta,

-

popis problému nebo stavu klienta,

-

stanovení ošetřovatelských nebo zdravotnických postupů,

-

plánování individuálních služeb bez přítomnosti uživatele,

-

formální vyplňování „papírů“.

Pro správný průběh individuálního plánování má Domov zpracovanou podrobnou metodiku,
která srozumitelně popisuje kdo, kdy a jak se účastní individuálního plánování.
Každý klient má určeného klíčového pracovníka, který je důležitou osobou při tvorbě a
realizaci individuálního plánu. IP je zaznamenáván v programu IS Cygnus.

Jednotlivý

klíčový pracovníci jsou uvedeni a aktualizováni v programu IS Cygnus (v programu je možné
sestavit a následně vytisknout seznam klíčových pracovníků).
Za metodické vedení klíčových pracovníků je odpovědná sociální pracovnice a za proces
individuálního plánování je odpovědná vedoucí oddělení I. patro.
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Individuální plánování je cyklický proces, který obsahuje řadu kroků významných pro klienta
i pracovníka. Tento neustále se opakující proces se skládá: ze zkoumání situace, tvorby plánu,
realizace plánu a vyhodnocení.

Podrobné rozpracování v Metodice individuálního plánování.

4

