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O případové koordinaci podpory (case managementu) 
víme – známe výhody i principy: 

CM je „metoda poskytování služeb, jejíž pomocí sociální pracovník zjišťuje potřeby klienta a jeho rodiny (tam, kde je to vhodné) 
a organizuje, koordinuje, monitoruje, hodnotí a prosazuje sadu služeb různého typu, která je šita na míru jeho specifickým 
potřebám.“ (Nedělníková 2015) 

 

• Přínosy jsou dlouho známé – efektivita podpory pro osoby s komplexními a 
dlouhodobými potřebami podpory 

• Mnozí principy zavádějí nebo říkají, že je praktikují 

• V praxi ale současný systém nakládá příliš velké břímě na jednotlivé 
sociální pracovníky  

 

….jak to?  



Fragmentovaný systém (ČR) Integrovaný systém (Velká Británie)  

CO JE CM 

„Metoda práce“ – aktérem je jednotlivý pracovník 

  

Teorie CM je individualistická – odvíjí se od aktivit jednotlivců: 

  

„Díky efektivnímu CM -> větší provázanost služeb a lepší komunikace“ 

  

  

Funkce systému – koordinace funguje v rámci integrované organizační infrastruktury 

  

Teorie CM vychází ze systému, který má zaručit kvalitu individuální podpory: 

  

„Provázanost služeb na rovině obce -> efektivnější vedení jednotlivých případů“ 

JAK SE DĚLÁ 

„síťování“ – zprostředkování dalších služeb podpory pro klienta 

  

V kontextu CM jako metody práce: 

- pracuje s ochotou a vybudovanými známostmi  

- pomocí přesvědčování (a seznamu služeb) 

  

  

Koordinace podpory – je dostatečně silná a vybavená k tomu, aby také monitorovala 

a upravovala podporu 

  

V kontextu systémového pojetí CM: 

- pracuje s dopředu dohodnutými a rozdělenými úkoly, rolemi, odpovědnostmi 

- V Británíí kvazi-marketizace konce 80s, ale není nutnost – strategické dohody o 

spolupráci mohou poskytnout rozvrh rolí  

KDE SE DĚLÁ 

Neukotvenost CM coby metody práce v místním systému podpory 

- CM mohou vykonávat pracovníci služby – podpora + CM (např. Fokus, IQRS) 

- CM mimo služby – nezávislí zprostředkovatelé (např. QUIP) 

  

  

Usazení koordinace „nad“ jednotlivými zdroji podpory – typicky na obci  

- Odpovědnost za ohrožené dospělé – potřebný rámec ochrany, který umožní jednat 

při zanedbání/týrání 

- Monitoring a vyhodnocení poskytované podpory se tak dělá lépe 

V PRAXI TO ZNAMENÁ: 

  

- velká časová náročnost 

- výsledek závisí na dovednostech a osobních vazbách jednotlivých pracovníků 

- fikce (a břímě) individuální excelence 

- nekonzistentní a nestejnorodé služby z pohledu klienta 

- „když se něco podaří, je to zázrak“ 

- propadávání lidí službami je běžné 

- Limitovaná služba – dokud klient čerpá službu 

  

Co má trvat 4 hodiny trvá 4 měsíce nebo 4 roky, a když se to nepovede, jednotliví 

pracovníci nemají prostor (ani slovník) požadovat systémové zlepšení, protože je tíha 

„síťování“ na jejich bedrech. 

  

  

- Rychlejší a efektivnější identifikace osoby, vyhodnocení potřeb a nastavení 

podpory 

- Robustní organizační zázemí – poskytuje sociálním pracovníků a klientům oporu 

- Zajistit bezpečnou a efektivní podporu má systém každému, kdo ji potřebuje bez 

ohledu na to, kdo má právě službu a s kým se zná 

- Když někdo propadává sítí podpory, musí dlouho čekat na potřebnou podporu, 

necháme ho, aby byl týraný – je to skandál a odpovědnost obce a státu 

 

… ale systém není ideální. Ale díky neustálé debatě a inovacím, díky skandálům v péči 

tlak na větší integraci, intenzivnější personalizaci. 



• většinou CM redukujeme dvěma způsoby: 
1) na případový proces, případovou práci, která má specifické vlastnosti (zejm. 
holistické a na člověka zaměřené hodnocení potřeb a plánování podpory) 
2) na „síťování“, zprostředkování podpory pro klienty 

 

  

 

 

 

• Co chybí jsou klíčové fáze:  
• Monitorování různých služeb (plánů podpory) – děje se někdy neformálně 
• Periodické přehodnocování a úprava podpory – nejsilnější je z pozice zadavatele 

podpory, ale je možné i méně hierarchicky 

 

Když říkáme, že děláme CM… 

například Haasová (2008) definuje „fáze case managementu”, přitom ale definuje 
obecný „pomáhající cyklus“   

1. Orientace a vzájemné poznávání (navázaní a budování vztahu).  
2. Šetření (mapování). 
3. Stanovení cílů. 
4. Plánování. 
5. Intervence (realizace plánů). 
6. Vyhodnocování a zpětná vazba. 



Co a jak je možné zlepšit? 

• Nestačí jen říct „od zítřka budou dělat CM sociální pracovníci na 
obci“? Moc by se nezměnilo.  

• Systémová integrace vyžaduje komplexní změnu.   

• Změna musí být realizovaná na třech rovinách: 
• Regionální – jak jsou nastavené formy spolupráce mezi organizacemi na území 

ORP, mezi sektory sociálním a zdravotním 
• Organizační – jak fungují jednotlivé organizace, zapojené v lokální síti – jak 

mají nastavená pravidla a metodiky, jak umožňují sdílet informace, jak rozvíjejí 
týmy a procesy, aby navazovaly na fungování celého systému 

• Přímá práce – vybavení CM jasně definovanou rolí, kompetencemi, nástroji, 
procesy (např. časové rámce pro vyhodnocení potřeb, sestavení plánu, 
periodicita případových konferencí apod.)  

 


