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Úvod 

Co obsahuje tato příručka? 
 

Tato příručka ukazuje, jak vypadá dobrá podpora v sociálních službách pro osoby s mentálním postižením a/nebo autismem. Definice „dobré podpory” 

vychází z výzkumu i dobré praxe a klade důraz na formu a kvalitu podpory potřebné k zajištění dobré kvality života lidí s mentálním postižením a/nebo 

autismem.   

Kromě uspokojení základních potřeb (mezi něž patří fyzické potřeby, bydlení, jídlo a pití, důstojnost, bezpečí) zahrnuje kvalita života i přístup k tomu, co 

Schalock a jeho kolegové1 nazývají „life enrichers“ – tedy body, které zlepšují kvalitu života jedince:  

 Sociální inkluze (sem patří i vztahy s lidmi) 

 Možnost zažívat nové věci, rozvíjet své dovednosti a být nezávislejší  

 Možnost vybírat si z různých možností, rozhodovat se o svém životě a přístup k občanským právům.   
 

Zásadním krokem k dosažení těchto aspektů života představuje pro lidi s mentálním postižením a pro mnoho autistů podpora, která jim umožní přístup k 

různým příležitostem a k jejich co největšímu využití. 

Tato příručka vychází z toho, že sociální služby poskytují podporu různým jednotlivcům s širokou škálou potřeb.  
 

 Až 90% lidí s mentálním postižením má problémy v komunikaci, z toho asi polovina se obtížně vyjadřuje i špatně rozumí tomu, co říkají ostatní2 
 

 Zhruba třetina lidí s mentálním postižením, kteří žijí v rámci přirozeného společenství, má zároveň diagnostikovaný autismus3.  
 

 Až 15% lidí s mentálním postižením, kteří jsou v kontaktu se sociálními službami, vykazuje chování považované za náročné na péči4.   
 

 Chování náročné na péči často souvisí u lidí s mentálním postižením často s autismem5 
 

 Novější výzkum provedený ve službách komunitního typu pro lidi s mentálním postižením organizací Tizard Centre a United Response v Británii6 
ukazuje, že lidé s mentálním postižením, kteří mají zároveň autismus, vykazují chování náročné na péči mnohem častěji než lidé, kteří mají pouze 
mentální postižení: 

o 100 % osob s mentálním postižením i autismem vykazuje podle pracovníků nějakou formu chování náročného na péči (fyzickou agresivitu, 
sebepoškozování, hyperaktivní nebo hypoaktivní chování nebo repetitivní chování), u lidí bez autismu jde o 78%.  

o Chování náročné na péči, které závažně ovlivňuje kvalitu života, vykazuje 50 % lidí s autismem, zatímco u lidí bez autismu je to 20 %.  
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o 40 až 70 % služeb poskytuje podporu alespoň jednomu člověku, kterého pracovníci označují za osobu s chováním náročným na péči7  
o 42 až 53 % služeb poskytuje podporu alespoň jedné osobě na autistickém spektru 6, 8  

 
Poskytovatelé sociálních služeb tedy musí umět uspokojit celou škálu potřeb svých klientů. Kromě toho existuje přesah mezi přístupy v podpoře u různých 

typů postižení. Vycházíme z holistického přístupu, který se zaměřuje na jednotlivce a poskytuje správný typ podpory pro uspokojení jeho nebo jejích potřeb. 

Tato příručka se soustředí na čtyři různé oblasti podpory, z nichž každá poskytuje specializovanější přístup k potřebám jednotlivců:   

 Podpora zapojení do smysluplných aktivit a vztahů 

 Podpora komunikace 

 Podpora zaměřená pro lidi na autistickém spektru 

 Podpora pro osoby s chováním náročným na péči 
 

Podporu při zapojování se do smysluplných aktivit a vztahů potřebují všichni, ale forma podpory se bude lišit podle závažnosti postižení daného 

člověka. Jak už jsme uvedli, mnoho lidí potřebuje podporu i při komunikaci. Zajištění podpory snižuje stres a umožňuje větší nezávislost, což je 

důležité pro všechny lidi, ale pro lidi s autismem jsou tyto přístupy ještě zásadnější. Pokud sociální služby tyto oblasti zajišťují, snižuje se 

potřeba intenzivnější či specializované podpory související s chováním náročným na péči. I tak ale bude existovat určitý, relativně malý počet 

lidí, kteří potřebují specializované přístupy podpory pro lidi s chováním náročným péči. 

  

Pro každou z těchto oblastí najdete v naší příručce popis, jak vypadá dobrá praxe, a dozvíte se, proč je každá z oblastí důležitá.  Vycházíme přitom z několika 

oblastí:   

 Ze sledování, co dělají jednotlivci, jimž je péče poskytována 

 Ze sledování pracovníků 

 Ze sledování práce vedoucích 

 Ze systémů a procesů požívaných v daném zařízení, které sledujeme pomocí záznamů a rozhovory s přítomnými osobami.  
 

Každá z oblastí staví na té předchozí – pokud jsou výsledky dobré pro lidi, kterým je poskytována podpora, pak výsledky z oblastí na vyšších úrovních, tedy 
ty, které se týkají pracovníků dané sociální služby, vedoucích a vykazování na papíře, nehrají takovou roli. Pokud ale výsledky nejsou v pořádku, pak hraje 
každý další stupeň důležitou roli při odhalení problému a nalezení vhodného řešení.  
 
Tato příručka nemá být komplexním přehledem jednoho konkrétního přístupu, ale spíše nástrojem, s nímž lze určit, jestli určitá služba využívá přístupy 

zaměřené na jednotlivce, např. aktivní podporu zaměřenou na jednotlivce, rámec SPELL britské Národní autistické společnosti, totální nebo alternativní 

komunikaci a podporu pozitivního jednání (PBS – Positive Behavioural Support). Užitečné zdroje dalších informací o těchto přístupech jsou uvedeny v sekci 

zdrojů a zdroje související s PBS můžete najít na webových stránkách PBS Academy (  http://pbsacademy.org.uk/  v angličtině).  

http://pbsacademy.org.uk/
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Komu je publikace určena? 
Příručku využije kdokoliv, kdo chce nebo potřebuje provést hodnocení kvality v sociálních službách. Sem patří inspektoři kvality, , odborníci, pracovníci a 

akademici. Na stránkách PBS Academy najdete speciální materiály pro pečující z rodin a pro lidi s mentálním postižením (http://pbsacademy.org.uk/ ). 

 

Kde by se měla používat? 
Příručka se hodí v jakémkoliv prostředí, kde je poskytována podpora lidem s mentálním postižením nebo autismem. Sem patří sociální a rezidenční služby, 

zdravotnická zařízení, školy a školní instituce. Příručka zároveň poskytuje užitečný rámec pro vyhodnocení podpory poskytované terénními sociálními 

službami, jako jsou pečovatelská služba nebo podpora samostatného bydlení, lidem, kteří žijí ve vlastním, nebo rodinném domě.  

V sociálních službách pro delikventy se příručka uplatní méně, protože v omezených podmínkách takového typu služby se některé body budou dát aplikovat 

jen částečně. I tak je možné příručku použít, pokud si jsme těchto omezení vědomi. 

Kam ji zařadit? 

V rámci oblasti legislativních dokumentů a dobré praxe 

Cíle zmíněné výše i přístupy uvedené níže jsou v souladu s mezinárodními standardy. Vychází z mnoha relevantních dokumentů a mezinárodních úmluv: 

 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 

 Britská bílá kniha z roku 2001 Valuing People 

 Mansellova zpráva o chování náročném na péči z roku 2007   

 Valuing People Now (2009) 

 Raising our Sights (2010) 

 Positive and Proactive Care (2014) 

 Think Autism (2014) 

 Driving Up Quality Code 

 the Positive Behavioural Support Competence Framework (2015) 
 

V jádru všech těchto dokumentů jsou stejné cíle a hodnoty, jaké jsme si vytyčili výše: 

 Větší nezávislost (skrz zapojení se do smysluplných činností a díky příležitosti naučit se nové dovednosti doma, ve škole, ve vzdělávacích institucích 
nebo v placeném i dobrovolnickém zaměstnání) 

 Větší zapojení do přirozeného společenství (jako jednotlivec i jako občan) 

 Možnost skutečné volby z různých možností, rozhodování o vlastním životě  
 

http://pbsacademy.org.uk/
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Tyto hodnoty uplatňují dobře vedené sociální služby, které poskytují personalizované, pozitivní a proaktivní přístupy, které reagují na potřeby jednotlivce a 

přizpůsobují se závažnosti jeho postižení i případnému souběhu s dalšími obtížemi (sem řadíme fyzický handicap, autismus, onemocnění jako např. epilepsie 

nebo přítomnost chování náročného na péči).  

 

V rámci registračních a inspekčních procesů: 

Všechny čtyři oblasti popsané detailněji níže v příručce souvisí s následujícími klíčovými body, které se používají při evaluaci sociálních služeb9:  

 Jsou bezpečné? 

 Jsou efektivní? 

 Jsou podpůrné? 

 Reagují na potřeby lidí? 
 
Poslední bod, který se zaměřuje na systémy a procesy, navíc pomáhá určit, jestli má daná sociální služba dobré vedení. 
 

Jak příručku používat 
Příručku je možné používat všude tam, kde chceme hodnotit povahu sociální služby. Pomáhá hodnotiteli určit, na co se zaměřit, a službu ohodnotit. 

Obsahuje několik klíčových oblastí, které je dobré sledovat, vysvětlení, proč jsou tyto oblasti důležité, popis, jak by měla vypadat služba, která poskytuje 

dobrou podporu, a kontrolní seznam, který pomáhá ohodnotit danou sociální službu na základě toho, co jste pozorovali na místě.  
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Podpora při zapojení se do smysluplných aktivit a do vztahů 
 

Zapojení se do smysluplných aktivit a do vztahů znamená, že se člověk účastní aktivit a interakcí a jen pasivně nesleduje. Je to důležitá oblast, která 
zajišťuje, že se se lidé mohou účastnit aktivit kolem sebe a rozvíjet a udržovat pevné vztahy a sociální vazby.  
 
Zapojení se do smysluplných aktivit a do vztahů často představuje možnost zažívat nové podněty, rozhodovat se a mít kontrolu nad svým životem. 
Podporuje osobní rozvoj, sociální interakce a začlenění do společnosti, což v konečném důsledku vede ke zlepšení fyzické a emocionální pohody. 
 
Lidé s mentálním postižením, zejména ti s vážným handicapem nebo souběžnými postiženími, často jen pasivně přihlížejí činnostem a interakcím, které se 
kolem nich odehrávají. To pak vede k tomu, že má personál nízká očekávání a poskytuje lidem jen málo příležitostí k tomu, aby své dovednosti používali 
a/nebo rozvíjeli. Když mohou klienti používat a rozvíjet své dovednosti, mění se tím i přesvědčení personálu o kompetencích a hodnotě jednotlivců a dodává 
to podporovaným osobám pocit osobní hodnoty a identity. Pozitivní přístupy a očekávání jsou důležité i pro rozvoj kvality života osob s autismem. 
 
Společné aktivity a zážitky spojené se zapojením se do různých činností a interakcí podporují rozvoj efektivní komunikace, protože dávají pracovníkům i 
podporovaným osobám skutečné podněty ke komunikaci. Víme také, že když jsou lidé více zapojeni, vykazují méně chování náročného na péči, zejména 
repetitivního a stereotypního. 
 
Z výzkumů vyplývá, že to, kolik času lidé tráví smysluplnými aktivitami a vztahy, vymezují pouze 
dva faktory: úroveň schopností dané osoby a to, zda ji personál podporuje pomocí 
uschopňujícího stylu interakce (aktivní podpora). 
 
 

Jak vypadá dobré zapojení se do smysluplných aktivit a do vztahů? 

Lidé, kterým je poskytována podpora: 
 
 

Pracovníci: 
 

Aktivně se zapojují do celé řady aktivit doma i v rámci vnějšího 
společenství (nesledují jen ostatní). Sem patří jak sociální interakce, tak 
nesociální aktivity. 
 
Zapojují se způsobem, který odpovídá jejich individuálním potřebám a 
preferencím – nemusí jít nutně o celou aktivitu a nemusí ji dělat sami 
(např. dělají jen část činnosti, dělají přestávky, dostává se jim stupňované 
podpory) 
 

U každého jednotlivce evidují celou řadu smysluplných aktivit a podporují 
zapojení do každodenních činností  
 
Poskytují podporu při zapojování se do činností, aby tak klienti mohli 
přispívat do života svého společenství 
 
Podporují setkávání a vztahy 
 
Podporují zapojení lidí a poskytují přiměřenou míru pomoci a podpory, která 

Active Support booklet: 

www.unitedresponse.org.uk/active-support-guide  

Engagement in meaningful activities video: 

www.youtube.com/watch?v=cChw2D6wsm4 

http://www.unitedresponse.org.uk/active-support-guide
http://www.youtube.com/watch?v=cChw2D6wsm4
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Zapojují se do každodenních rozhodnutí (např. co si dají k jídlu nebo k 
pití, jakou barvu povlečení si vyberou atd.) i do větších rozhodnutí (např. 
kde budou žít v budoucnu, kteří pracovníci by jim měli poskytovat 
podporu, jakou práci by rádi dělali atd.). 
 
Mají vliv na to, kdy a jak se co dělá 
 
Mají přístup k jídlu a pití podle vlastní volby, kdy ho potřebují a kdy ho 
chtějí (výjimkou jsou zvláštní případy, např. pokud má člověk Praderův–
Williho syndrom, cukrovku atd.) 
 
Jsou v kontaktu a komunikují s přáteli a rodinnými příslušníky různými 
způsoby a pravidelně.  
 
Chodí na různá místa, kde se pravidelně setkávají s lidmi s podobnými 
zájmy a díky tomu si vytvářejí nové vztahy. 
 
 

umožní dovést aktivitu ke zdárnému konci (i u osob s komplexními 
potřebami) – podpory nemá být ani příliš, protože lidé pak nerozvíjejí svou 
samostatnost, ani příliš málo, protože pak aktivita neskončí úspěšně.  
 
Podporují získávání nových zkušeností po malých zvládnutelných částech a 
tím doplňují a časem nahrazují aktivity stimulující smysly (např. pohrávání si s 
předměty, nošení věcí, dětské hračky, pasivní aktivity např. sledování 
projíždějících aut), místo aby je klientům odebrali.  
 
Při každé příležitosti vždy nabízí možnosti vlastní volby a rozhodování (např. 
poskytují dostatek příležitostí pro volbu, podporují pochopení možností a 
příležitostí k vyzkoušení nových věcí).  
 
Používají vřelou, respektující a pozitivní formu komunikace, která klienty 
podporuje, nechovají se nadřazeně, negativně a bez respektu. 
 
Lidé, kterým poskytují podporu, stojí v centru jejich práce. Podpora lidí při 
zapojení se do činností a pro dosažení co největšího potenciálu a dobré kvality 
života by měla být nejdůležitější součástí jejich práce a měli by o ní tak i 
mluvit. 
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Komunikace 
 

Pro mnoho lidí s mentálním postižením je obtížné používat běžné způsoby komunikace, jako je řeč, a rozumět jim, což často vede k nepochopení, k pocitům 

selhání a vyloučení z různých situací, při aktivitách a ve vztazích. Je proto důležité, aby byl každý jedinec podporován v komunikaci a porozumění komunikaci 

druhých pomocí metod, které odpovídají jeho schopnostem a preferencím. To může zlepšit kvalitu života daného člověka, a jak naznačují výzkumy, podpora 

komunikace může předcházet i rozvoji chování náročného na péči. 

 

Zpracování verbálních informací je obtížné pro každého, ale pro osoby s autismem, které mají 

potíže s abstraktními pojmy, doslovným chápáním, posloupností atd., je to ještě náročnější. 

Verbální komunikace je pro ně rozrušující, a proto může zhoršovat smyslové přetížení. Pokud 

používáme vizuální formy komunikace a nahrazujeme nebo doprovázíme jimi verbální komunikaci, 

vycházíme vstříc lidem s autismem, kteří snáze komunikují vizuálně a konkrétně.  

 

Jak vypadá dobrá komunikace? 

Lidé, kterým je poskytována podpora: 
 

Pracovníci: 

Komunikují pomocí různých forem komunikace, které jsou 
individuální, pracovníci o nich vědí a reagují na ně. 
  
Chápou komunikaci ostatních, která probíhá s dopomocí 
neverbálních, alternativních nebo augmentativních komunikačních 
nástrojů. 

Všímají si, když se s nimi lidé snaží komunikovat. 
 
Podporují osoby v rozvoji a využívání forem komunikace, které jim umožňují 
komunikovat a rozumět lidem kolem sebe. Komunikace může mít celou řadu 
podob (např. mluva, znakování rukama, augmentativní / alternativní 
komunikační pomůcky), ale ty by měly být individualizované – různí lidé by měli 
mít možnost komunikovat různým způsobem, protože jim mohou vyhovovat jiné 
formy komunikace. 
 
Používají vizuální pomůcky a dobře uspořádaný prostor, které pomáhají 
pochopení a zpracování informací. Patří sem gesta, objekty, fotografie, symboly, 
čáry či jiné znaky, napsaná slova nebo uspořádání prostředí tak, aby mluvilo samo 
za sebe např. s pomocí nálepek a vizuální pomůcky v celém prostoru zařízení 
sociální služby. 
 
Upravují svůj způsob komunikace podle potřeb daného jednotlivce v danou 
chvíli (např. pokud je osoba rozrušená, používají méně verbální komunikace) a 
podle (individuálních) plánů komunikace. 

Communication booklet: 

www.unitedresponse.org.uk/communication-

resource 

 Communication video:  

https://youtu.be/yfq3EBjlibE  

http://www.unitedresponse.org.uk/communication-resource
http://www.unitedresponse.org.uk/communication-resource
https://youtu.be/yfq3EBjlibE
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Porozumění a podpora pro lidi s autismem 
 

Lidé s autismem mají často specifické potřeby, které mohou souviset s přecitlivělostí na smyslové podněty (např. na hluk, světlo atd.), zvýšenou úzkostlivostí 
(zejména v nepřehledných situacích), s horším porozuměním sociální interakci a obtížemi s plánováním a řazením úkonů. Pro podporu osob s autismem 
existuje celá řada vědecky podložených strategií a sociální služby by o těchto strategiích měly vědět a jejich pracovníci by projít školením, aby je mohli v 
případě potřeby používat. Každý jedinec by měl být podporován podle svých konkrétních potřeb a preferencí, aby se zlepšila kvalita jeho života. 
 
Tato část příručky vychází z rámce SPELL, který byl vytvořen Národní autistickou společností ve spolupráci s lidmi s autismem, jejich rodinami a odborníky. 
Jedná se o celospolečensky platný rámec, který se snaží o porozumění autismu a o rozvoj prostředí a přístupů přátelských k autismu. Jedná se o 
individualizovaný a na člověka zaměřený přístup, jejž tvoří pět klíčových bodů: 
 
 
 *Struktura 
 *Pozitivní přístup a očekávání 
 *Empatie 
 *Minimalizace nežádoucích podnětů 
 *Vazby 
 
Rámec SPELL vnímá člověka jako jednotlivce, reflektuje jedinečné potřeby každé osoby a zdůrazňuje, že podporu, plánování a intervence je třeba zajišťovat 
na tomto základě.  Propojuje a klade důraz na řadu oblastí, o nichž je známo, že jsou pro lidi s autismem přínosné. Tyto oblasti vycházejí ze silných stránek 
jednotlivce, snižují negativní dopady autismu, umožňují zapojení do smysluplných činností a interakcí a pomáhají vytvářet etický základ pro intervence v 
oblasti chování náročného na péči. 
 
  
 

Jak vypadá dobrá podpora pro lidi s autismem? 

Lidé, kterým je poskytována podpora: 
 

Pracovníci: 

Cítí se ve svém prostředí spokojeně a bezpečně.  
 
Vědí, co se od nich čeká a co se bude dít.  
 

Používají vizuální strukturu, aby pomohli klientům předvídat situace, aby 
vyjádřili, co se od klientů čeká, aby jim pomohli být nezávislejší při vykonávaných 
činnostech a aby se urychlil proces pochopení atd. 
Používají pozitivní přístupy a očekávání, vycházejí při tom z toho, že lidé 

Vice informace o rámec SPELL: 

 www.autism.org.uk/spell  

Rámec SPELL video:  

https://youtu.be/jHrTjAOvY2k  

http://www.autism.org.uk/spell
https://youtu.be/jHrTjAOvY2k
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Aktivně se zapojují do celé škály činností a chápou se příležitostí, 
nevěnují se pouze svým specifickým zálibám a/nebo sebe-
stimulačním činnostem. 
 
Kromě aktivit, které už znají nebo jsou běžné, zkoušejí i nové 
aktivity. 
 
Zapojují se a přispívají k fungování místní i širší komunity.  
 
Sebevědomě vyjadřují své názory a přání a projevují svou osobnost. 
 
 

zvládnou různé aktivity, pokud jim bude poskytnuta správná míra a forma 
podpory – při observaci byste měli vidět, že se lidé zapojují, že mohou zkoušet 
nové věci, že pracovníci používají pozitivní slova. Uvidíte, že pracovníci využívají 
zvláštní zájmy lidí, aby je motivovali a podpořili jejich rozvoj a zapojení se.  
Projevují empatii – chápou své klienty a přizpůsobují poskytovanou podporu 
tomu, jak se u každého z nich projevuje autismus, jak přemýšlí a vnímá svět, jak 
citlivý je na smyslové podněty, jaké má specifické silné a slabé stránky a 
komunikační potřeby. Mluvená řeč by měla být omezena na minimum nebo 
doplněna písemnou či obrazovou formou komunikace, aby se podpořilo 
porozumění.  
Vytvářejí prostředí, v němž jsou minimalizovány nežádoucí podněty a které 
odpovídá citlivosti každého jedince na smyslové podněty (sem patří i přístup k 
lidem - tj. tichý, klidný přístup je většinou známkou dobré praxe). Sledují a 
uzpůsobují osvětlení a výzdobu, zvuky, nepřehledné nebo neuspořádané 
prostředí, teplotu. Prostředí je třeba přizpůsobit různým potřebám různých lidí. 
Lidé mají k dispozici bezpečný prostor, kam mohou jít, pokud si potřebují 
odpočinout.  
Poskytují konzistentní úroveň podpory, kdy všichni pracovníci pracují s každým 
jednotlivcem podobným způsobem – tedy způsobem, který je ve složce/plánu 
podpory uvedený jako člověkem preferovaný – a pokud možno s člověkem 
spolupracují při vytváření individuálního plánu a plánování budoucnosti, 
spolupracují s dalšími osobami zapojenými do jeho/jejího života – s rodinou, 
přáteli, dalšími odborníky atd., pomáhají zapojovat osoby do běžné společnosti a 
poskytují podporu, aby takové zapojení bylo úspěšné. 
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Podpora lidí s projevy chování náročného na péči  
 

Chování náročné na péči má značně negativní dopad na kvalitu života jednotlivce. Výsledky výzkumu i praxe ukazují, že chování náročné na péči má svou 
funkci, to znamená, že poskytuje danému člověku něco, co potřebuje, nebo mu pomáhá uniknout ze situace, která je nepříjemná.  
 
Podpora pozitivního chování (Positive Behaviour Support – PBS) vyžaduje, aby pracovníci sociální služby určili, jakou funkci má chování náročné na péči pro 
daného člověka, aby pak mohli najít výzkumem podloženou pozitivní formu podpory, která takovému chování předchází nebo ho redukuje. Sem by měla 
patřit modifikace prostředí a poskytované podpory tak, aby se snížila frekvence chování náročného na péči, poskytování podpory při zapojení do různých 
smysluplných aktivit a vztahů, učení se novým dovednostem, aby měl daný člověk alternativní způsoby, jak uspokojit své potřeby, a pokud se chování 
náročné na péči vyskytne, bezpečně ho zvládat.  
 
Klíčovým bodem PBS je odmítnutí trestu jako neefektivní a nepřijatelné reakce na chování náročné na péči.  
 
Positive Behaviour Support se soustředí především na strategie prevence a musí zahrnovat: 

1. Detaily tzv. proaktivních strategií, které pracovníci používají, aby postupně redukovali potřebu daného člověka chovat se způsobem, který je 
náročný na péči   

 
2. Detaily tzv. reaktivních strategií, kterými pracovníci reagují na jednání náročné 

na péči, když se u osoby objeví, kde první jsou zařazeny co nejméně restriktivní 
přístupy. Tento plán musí popisovat, pokud a kdy je možné použít omezovací 
prostředky (včetně farmakologické sedace, mechanického nebo fyzického 
omezení), formu takové intervence a co po ní následuje.  

 
V dalších kapitolách této příručky si představíme některé preventivní strategie (např. 
aktivní podpora, efektivní komunikace, rámec SPELL), které se týkají úpravy prostředí a 
způsobu nácviku a jsou součástí systému podpory pozitivního chování. 
 

Jak vypadá dobrá podpora pro lidi s projevy chování náročného na péči? 

Lidé, kterým je poskytována podpora: 
 

Pracovníci: 

Zapojují se do celé řady aktivit, které jsou uzpůsobené jejich 
schopnostem (nejsou ani příliš snadné, ani příliš náročné), a zažívají 
úspěch. 
 

Aktivně sledují každého jednotlivce (pohybují se, dívají se, interagují), aby 
předešli případům chování náročného na péči. 
 
Zajišťují, aby fyzické prostředí a prostor, kde je poskytována podpora, 

Positive Behaviour Support Booklet: 
www.unitedresponse.org.uk/positive-behaviour-support-
guide   
Positive Behaviour Support video: 
www.youtube.com/watch?v=epjud2Of610 
 Positive Behaviour Support in practice video: 
www.youtube.com/watch?v=uz9Am-7kVYg  

http://www.unitedresponse.org.uk/positive-behaviour-support-guide
http://www.unitedresponse.org.uk/positive-behaviour-support-guide
http://www.youtube.com/watch?v=epjud2Of610
http://www.youtube.com/watch?v=uz9Am-7kVYg
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Mají pozitivní podporu i pokud se u nich projevuje chování náročné 
na péči. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Pokud je PBS používána správně, měli byste při observaci 
vidět jen málo situací, kdy se objeví chování náročné na péči. 

odpovídalo potřebám daného člověka. 
 
Zajišťují, aby aktivity odpovídaly schopnostem jednotlivce (ani příliš 
jednoduché, ani příliš náročné) a aby člověk zažíval při aktivitách pocit úspěchu.  
 
Zajišťují, že přechody mezi aktivitami jsou efektivní a vhodné pro daného 
člověka.  
 
Učí klienty novým dovednostem, aby nové dovednosti nahradily chování 
náročné na péči (např. komunikaci) tím, že saturují jejich potřeby. 
 
Odměňují a podporují pozitivní chování (např. pomocí pozornosti, pochvaly, 
přístupem k aktivitám). 
 
Všímají si, pokud jsou lidé rozrušení nebo nesví, sledují, jestli se cítí dobře, včas 
zasáhnou, aby odpoutali pozornost nebo dali danému člověku prostor (ne 
v izolaci). Možná si v tu chvíli neuvědomíte, že právě tahle situace se odehrává, 
ale můžete se později zeptat pracovníků, co se dělo. 
 
Reagují na verbální i neverbální komunikaci. 
 
Zvládají chování osob se soucitem a respektem, díky tomu jsou všichni 
zúčastnění v bezpečí. 
 
Pokud se objeví chování náročné na péči, nabízejí odpočinek, změnu činnosti 
nebo jiný způsob podpory, který je uveden v plánu podpory chování daného 
člověka, nesnaží se člověka od činnosti odtáhnout, ani ho netrestají (mezi tresty 
patří i slovní napomenutí). 
 
Restriktivní opatření používají jen jako poslední možnost a v souladu s plánem 
podpory chování daného člověka.  
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Systémy, procesy a vedení pracovníků 
 
Základem efektivních služeb jsou účinné systémy, procesy a vedení pracovníků. 
 
Systémy a procesy slouží k zajištění efektivního využití dostupných zdrojů, konzistentního způsobu práce a účinné kontroly. Efektivní plánování 
podporované osoby (prostřednictvím plánování zaměřeného na osobu a revizí plánů) a rozvoj dovedností a znalostí personálu (prostřednictvím koučování a 
školení) by měly vést k dalšímu zlepšování kvality života a kvality poskytované podpory. Dobré systémy a procesy však nestačí.  
 
Vedení pracovníků je rozhodujícím bodem při poskytování kvalitních sociálních služeb zaměřených na člověka.  
 
Vedení pracovníků znamená, že rozvíjíme dobrou podporu, kterou pracovnici  poskytují osobám využívajícím danou sociální službu, a to těmito způsoby: 

 Zaměřujeme se na kvalitu života lidí, kterým poskytujeme podporu, ve všech aspektech naší práce a na to, jak personál tento přístup zosobňuje. 

 Tým přiřazujeme a organizujeme tak, aby poskytoval lepší podporu, kdy a jak ji lidé, které podporujeme, potřebují a chtějí. 

 Školíme pracovníky, aby poskytovali lepší podporu, a to tak, že s nimi trávíme čas poskytováním zpětné vazby a modelováním osvědčených 
postupů. 

 V rámci pravidelné individuální zpětné vazby sledujeme kvalitu podpory poskytované jednotlivými pracovníky a hledáme způsoby, jak pracovníkům 
pomoci poskytovanou podporu zlepšit.  

 Při pravidelných týmových schůzkách diskutujeme o tom, jak dobře tým pracovníků umožňuje lidem, které podporujeme, zapojit se do 
smysluplných aktivit a vztahů, a přemýšlíme, kde je prostor pro zlepšení.  

 
 
Kdo dohlíží na dobrou podporu a vytváří pro ni podmínky?   
Názvy pracovních pozic někdy matou – důležitá je osoba, která každodenně dohlíží na 
poskytovanou podporu. Tato osoba, někdy bývá označována jako vedoucí služby nebo 
vedoucí týmu, má pravomoc organizovat setkávání týmu, vést observace a školit členy týmu, 
starat se o každodenní finance a běžně se pohybovat tam, kde je poskytována podpora.  

 

Jak vypadají dobré systémy, procesy a vedení? 

Vedoucí pracovníků Systémy a procesy se užívají a pomáhají: 

Pomáhají rozvíjet společnou vizi a nadšení uvnitř týmu – tým se 
jasně zaměřuje na lidi, kterým je poskytována podpora. 
 
Snaží se o maximální využití zdrojů vnitřních (rozpočet, hodinové 
dotace pracovníků a vybavení) i vnějších (komunitní projekty, 
sociální vazby a dobrovolníci) 

Zajišťovat flexibilní plán aktivit na celý den, který zohledňuje potřeby klientů. 
Seznamovat s ním klienty, pracovníky a další osoby a umísťovat ho na místě 
přístupném pro všechny. 
 
Vytvářet aktualizované individualizované plány podpory, které vycházejí 
z vyhodnocení příslušných oblastí (tj. vymezují silné stránky a potřebnou podporu 

Practice Leadership Booklet: 

www.unitedresponse.org.uk/practice-leadership  

What is Practice Leadership video: 

https://youtu.be/Hx4j7f3WYHE  

Practice Leadership and Role Modelling video: 

https://youtu.be/LrZMvcuOmeo  

http://www.unitedresponse.org.uk/practice-leadership
https://youtu.be/Hx4j7f3WYHE
https://youtu.be/LrZMvcuOmeo
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Zajišťují dostupnost jednotlivých nástrojů a zdrojů a jejich 
konzistentní užívání (např. komunikační pomůcky, asistenční 
technologie) 
 
Zajišťují, aby se systémy každodenního plánovaní užívaly 
konzistentně a pravidelně se revidovaly  
 
Jdou příkladem a pravidelně modelují chování a dovednosti, které 
očekávají od pracovníků, provádějí pravidelné observace a poskytují 
pracovníkům zpětnou vazbu při práci.  
 
Využívají informace z formálních i neformálních procesů hodnocení 
a následně debatují a nastavují, co a jak budou pracovníci dělat, aby 
se zlepšila kvalita života jednotlivců a/nebo kvalita poskytované 
služby.  
 
Při setkávání týmu využívají příležitost a upravují a rozvíjejí 
konzistentní přístupy, řeší problémů, sdílejí a oslavují úspěchy, 
vytvářejí plány a motivují celý tým.  
 
Zajišťují, aby se observace zaměřovaly na poskytovanou podporu a 
pokračující rozvoj vědomostí, dovedností a sebedůvěry pracovníků.  
 

a nesoustředí se na nedostatky/slabé stránky) v následujících oblastech (dle 
potřeby)  

 dovednosti a zájmy 

 upřednostňovaná forma podpory 

 zdravotní stav a fyzické potřeby 

 komunikace 

 citlivost na smyslové podněty 

 chování 
 
Provádět monitoring a kontrolu výsledků v oblasti kvality života klientů, kterým 
je poskytována podpora, včetně   

 zdravotního stavu a pohody 

 chování / použití restriktivních intervencí 

 úroveň zapojení / aktivit a kontrolu, že se aktivity skutečně konaly.  

 vztahy a rozvoj sociálních vazeb 

 rozvoj dovedností 

 Aktivizace, zapojení do přirozeného společenství a občanství 
 
Zajišťuje vzdělávání všech pracovníků včetně základních a zákonem daných 
školení (např. zdravotní a bezpečnostní školení, kurz pro sociální pracovníky a 
pracovníky v sociálních službách), školení v oblasti přístupů zaměřených na 
člověka (např. aktivní podpora, komunikace a PBS) a školení pro konkrétní oblast 
péče (např. autismus, epilepsie)  
 
Zapojovat jednotlivce, kterým je poskytována podpora, i ty, kdo o ně pečují, do 
procesu plánování a úprav v oblasti podpory a kvality života, kam patří i 
dosahování specifických cílů. 
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Tipy pro provádění observace: 
 Ujistěte se, že pracovníci a lidé, kterým poskytujete 

podporu, vědí, kdo jste a proč tu jste.  
 

 Vejděte do místnosti na místo, odkud budete sledovat 
osobu, které je poskytována podpora, vyhněte se 
očnímu kontaktu s kýmkoli v místnosti a snažte se co 
nejméně pohybovat.  

 

 Vezměte si nízké boty s měkkou podrážkou, které 
nebudou klapat na schodech a tvrdých površích. Dveře 
zavírejte opatrně. Nedotýkejte se předmětů, nic 
nepřemisťujte, ani nijak nezasahujte do prostředí, 
s výjimkou situací, kdy je ohrožena něčí bezpečnost.   

 

 Nechoďte do místností, kde se dá předpokládat, že by 
někdo mohl spát, být svlečený, nebo kde by mohla 
právě probíhat aktivita s členem personálu, kterou by 
nově příchozí mohl narušit.  

 

 Když dokončíte observaci, odložte svůj seznam 
(a/nebo sešit) a všem oznamte, že observace skončila 
a vyhraďte si chvilku na debatu o tom, co jste viděli 
během observace, a/nebo dejte lidem příležitost 
probrat, co je během observace napadlo a na co by se 
rádi zeptali. 

Proces observace 

Při observaci se zaměřujeme na následující oblasti a můžeme: 

 pozorovat lidi 

 mluvit s klienty o jejich zkušenostech s poskytovanou podporou 

 mluvit s pracovníky (a dalšími osobami) o podpoře, kterou poskytují 

 kontrolovat záznamy a individuální plány 
 

Kdy dělat observaci a jak dlouho 
Ideální čas na observaci je před jídlem – například hodinu před obědem nebo hodinu 
před večeří. Z výzkumu totiž vyplývá, že to je čas, kdy vzniká nejvíce příležitostí pro 
zapojení se a pro možnosti volby – pokud se lidé nezapojují během této fáze dne, 
pravděpodobně se nezapojují ani jindy. Máte příležitost vidět přístup pracovníků a to, jak 
zvládají rizikové situace, můžete sledovat komunikaci a zároveň uvidíte, jestli pracovníci 
správně používají např. vizuální strukturu. 
 
Hodnotitelé by měli v ideálním případě strávit během návštěvy dvě hodiny formální 
observací – obzvlášť to platí u větších sociálních služeb. V menších zařízeních (dva nebo 
méně lidí) by mělo jít o dva půlhodinové bloky. Pokud ale nemáte tolik času, i tak můžete 
využít tuto příručku, díky níž bude mít vaše observace a následná zpětná vazba strukturu, 
ať už na ni máte 15 minut nebo dvě hodiny.  

 Můžete si vybrat jednu nebo dvě oblasti ze seznamu (např. zapojení a 
komunikaci), protože jste si ve sledování/komentování těchto oblastí jistější, 
nebo o nich chcete vědět víc.  

 Můžete si vybrat určité oblasti, protože z dosavadních informací vyplývá, že je 
třeba se na ně soustředit. 

 Můžete se věnovat všem oblastem a v čase, který na observaci máte, vyplnit co 
nejvíc kolonek. 
 

 

Jak provádět pozorování 
Během pozorování byste se měli snažit zachytit co nejvíce lidí, kterým daná sociální služba poskytuje podporu. Ve větších zařízeních možná půjde jen o část 
klientů. V tom případě byste měli do sledování zahrnout ty, které pracovníci v záznamech označují za osoby, které vykazují chování náročné na péči a u nichž 
používají izolaci nebo omezovací prostředky (fyzické nebo mechanické omezení nebo farmakologickou sedaci). Měli byste ale sledovat i některé z 
„klidnějších“ klientů – ty totiž pracovníci, často neúmyslně, ignorují, protože se zaměřují na osoby, které vykazují chování náročné na péči nebo k němu mají 
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sklon. Nejlepší způsob, jak vybrat vhodný vzorek klientů, je pohybovat se v celém prostoru a každému jednotlivci věnovat určitý čas (např. 5-10 minut), i 
když to někdy vlivem prostředí nebo kvůli určitému jedinci není možné. Obecně platí, že je hlavní zachytit, co se v průběhu vaší návštěvy děje kolem co 
největšího počtu lidí. 
 
Snažte se vnímat i to, co dělají pracovníci. Určitě se bude hodit, když si během pozorování budete dělat poznámky – zapište si, co slyšíte, že pracovníci říkají, 
a jak komunikují s lidmi, kterým poskytují podporu. Zapište si, jestli pracovníci interagují s jednotlivci nebo jestli dělají něco jiného. 
 
Kromě formální pozorování se vám pro vyplnění následujícího seznamu bude hodit i neformální sledování, vaše rozhovory se pracovníci a s lidmi, kterým je 
poskytována podpora, a také plány a záznamy. Ideálně byste měli vyplnit co největší část seznamu po formální pozorování, ale své hodnocení byste měli 
uzavřít na konci dne po rozhovorech s lidmi a po prostudování plánů a záznamů v daném zařízení. 
 
Je důležité hodnotit to, co opravdu vidíte, aniž byste své hodnocení upravovali podle schopností klienta nebo výskytů chování náročného na péči, se kterými 
si pracovníci musejí poradit. Kontrolní seznam vyjmenovává cíle, jichž je možné dosáhnout i u lidí s nejkomplexnějšími potřebami. Mnoho zařízení sociálních 
služeb tyto aspekty nenaplňuje – například ve větších a restriktivnějších sociálních službách je pro pracovníky velice náročné poskytovat individualizovaný 
přístup, které vede k uschopňování a zplnomocňování osoby. Přesto je důležité zaznamenávat realitu, abychom získali pravdivý obrázek o tom, co se děje ve 
všech sociálních službách, a mohli jim tak pomoci zlepšit výsledky, s nimiž se lidé, kterým poskytují podporu, setkávají. 
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Kontrolní seznam pro pozorování 
Každý výrok ohodnoťte podle následující škály: 

0 1 2 3 

Nezaznamenal/a jsem Je hodně co zlepšovat Dobrá práce, ale je třeba 
zapracovat na zlepšení 

Hodně silných stránek, o moc 
lépe už to nejde 

 

POLOŽKA Bodové hodnocení  

1. Zapojují se lidé do smysluplných aktivit a vztahů? 
 

0 1 2 3 

Čeho si všímat Funguje  Nefunguje  

Vidíte, že pracovníci klienty podporují tak, aby pro sebe 
zvládli udělat co nejvíc – i základní péči např. nakrmit se, 
otřít si obličej, naservírovat si jídlo na stůl?  
 
Vidíte, jak se lidé zapojují (s podporou či bez) do 
různorodých reálných činností přiměřeným jejich věku na 
různých místech sociální služby – v domácnosti, při zábavě, 
vzdělávání, na zahradě, v sociální oblasti? 
 
Vidíte příklady toho, že lidé mají pravidelně příležitost jít 
nakupovat, účastnit se volnočasových aktivit, vzdělávat se, 
pracovat a věnovat se sociálním aktivitám venku v rámci 
místního společenství? 
 
Jsou lidé podporováni, aby byli během aktivit pohybově 
aktivní a neúčastnili se jen aktivit, při nichž se sedí? 
 
Mají lidé ve svém prostředí přístup k různým činnostem, 
které mohou dělat samostatně? 
 
Mají lidé pravidelný kontakt se svými rodinami a přáteli, 
navštěvují je v sociální službě pravidelně členové rodiny a 
navštěvují klienti svou rodinu a/nebo přátele? 
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2. Podporují pracovníci jednotlivce, aby se zapojovali a komunikovali? 
 

0 1 2 3 

Čeho si všímat: Funguje  Nefunguje  

Poskytují všichni pracovníci klientům podporu, aby se 
zapojili do všech aspektů svého života, používají stejné 
přístupy a takové metody, které klient upřednostňuje a 
jsou uvedeny v individuálním plánu podpory? 
 
Používají neverbální komunikaci, komunikační pomůcky 
atd., aby jimi doplnili verbální komunikaci nebo, pokud je 
třeba, verbální komunikaci nahradili? 
 
Všimnou si pracovníci, když se klienti snaží komunikovat, a 
reagují na ně? 
 
Je zřejmé, že forma komunikace vychází z vyhodnocení a 
domluveného individualizovaného plánu daného 
jednotlivce, a všichni pracovníci ji používají konzistentně? 
 

  

3. Mají podporovaní lidé i pracovníci přístup k informacím, co se bude během dne dít? 0 1 2 3 

Čeho si všímat: Funguje Nefunguje 

Mají lidé k dispozici vizuální strukturu, která jim pomáhá 
předvídat, co se bude dít v následujících několika hodinách 
a kdo bude poskytovat podporu komu?  
 
Souvisí tato struktura s tím, co se skutečně v danou dobu 
děje? Pokud ne, je pro to nějaké smysluplné vysvětlení? 
Např. někdo je nemocný, klient si vyžádal jinou činnost, 
nebo ji chtěl posunout na později atd. 
 
Je tato struktura individualizovaná, takže odráží denní 
činnosti a plán daného člověka, a není pro všechny stejná? 
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4. Poskytují pracovníci podporu tak, aby klienti měli skutečnou možnost volby? 
 

0 1 2 3 

Čeho si všímat: Funguje Nefunguje 

Je lidem během dne nabízena více než jedna možnost, ze 
které mohou vybírat, mají příležitost se rozhodovat?  
 
Mají co největší kontrolu nad tím, jak se provádějí různé 
činnosti – např. v jakém pořadí se činnosti dělají, jak 
dlouho se jim věnují atd.?  
 
Mají možnost si vybírat jídlo, pití, výzdobu svého pokoje, 
alespoň co se týče textilního vybavení, vlastních předmětů 
atd.? 
 
Mají možnost se rozhodnout, kdy za nimi přijede rodina 
nebo přátelé? 
 
Když lidé požadují aktivity nebo i určité jídlo, které ten den 
není k dispozici, odmítají pracovníci jejich žádost, nebo jim 
pomohou daný požadavek zahrnout do svého plánu? 
 

  

5. Jsou pracovníci milí, respektující, empatičtí a pozitivní směrem k lidem, kterým poskytují 
podporu, i k jejich rodinám? 

0 1 2 3 

Čeho si všímat: Funguje Nefunguje 

Používají pracovníci pozitivní a respektující jazyk? 
 
Chovají se pracovníci při interakcích s klienty mile a 
vhodně? 
 
Chovají se pracovníci k lidem důstojně? 
 
Mají pracovníci pozitivní očekávání od lidí, kterým poskytují 
podporu – pracují s vědomím, že lidé se mohou a budou 
zapojovat do všech oblastí svého života, pokud se jim 
dostane dostatečné podpory? 
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Používají pracovníci při interakcích s klienty přístup, který 
eliminuje nežádoucí jevy – jsou klidní, soustředí se, berou 
v potaz klientovu přecitlivělost na smyslové podněty? 
 

6. Vykazují lidé chování, které můžeme označit za náročné na péči, a pokud ano, reagují 
pracovníci pomocí strategie vycházející z podpory pozitivního jednání (PBS)? 

0 1 2 3 

Čeho si všímat: Funguje Nefunguje 

Jsou omezovací prostředky využívány jen jako krajní 
řešení?  
 
Zdá se, že pracovníci úspěšně používají proaktivní strategie, 
aby redukovali častost a závažnost chování náročného na 
péči? 
 
Dávají pracovníci pozor, sledují reakce lidí, sledují jejich 
neverbální komunikaci, všimnou si rychle, pokud někdo 
začíná být příliš rozrušený, rozzlobený nebo frustrovaný, a 
pak se snaží situaci rozptýlit nebo odvést pozornost 
daného člověka? 
 

  

7. Vidíte známky toho, že pracovníci vědí, jaké mají jednotlivci potřeby, co se týče zdraví a 
pohody? 

 

0 1 2 3 

Čeho si všímat: Funguje Nefunguje 

Má každý klient vlastní plán zdravotní péče? 
 
Vidíte důkazy, že lidé mají přístup k základním i 
specializovaným lékařským / psychologickým službám? 
 
Existují v sociální službě detailní záznamy z oblasti zdraví a 
pohody klienta? Např. zdravotní záznamy, evidence 
návštěv lékaře, zdravotních procedur atd. 
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Dostává se všem jednotlivcům podpora, aby sledovali 
vlastní zdraví a pohodu? 
 
Podporují pracovníci zdravý životní styl, přičemž respektují 
právo jednotlivců na životní styl, který si sami zvolí? 
 

8. Určují pracovníci cíle nácviku dovedností na základě toho, co je pro daného jedince 
důležité, co rozvíjí jeho samostatnost, a dovednosti, které pomáhají nahrazovat funkci 
chování náročného na péči? 

0 1 2 3 

Čeho si všímat: Funguje Nefunguje 

Používají pracovníci systematické postupy nácviku 
dovedností, např , modelování, předvedení,  rozkrokování , 
etc.? 
 
Učí se klienti dovednostem v různých prostředích s různými 
lidmi? 
 
Má každý jednotlivec plán nácviku dovedností (který může 
být součástí jejich plánu podpory chování)? 
 

  

9. Vidíte známky toho, že pracovníci u každého jednotlivce vyhodnocují celou řadu ukazatelů 
a výsledky vyhodnocení se využívají k rozvoji následné podpory? 

0 1 2 3 

Čeho si všímat: Funguje Nefunguje 

Vidíte známky toho, že se vyhodnocování opakuje tak 
často, jak je třeba? 
 
Sbírají pracovníci průběžně data z celé řady oblastí, např. 
co se týče kvality života, komunikace, dovedností, zapojení 
do smysluplných aktivit, chování náročného na péči atd.? 
 
Aktualizují se plány podpory pravidelně a v souvislosti se 
získanými daty? 
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10. Vidíte známky toho, že je jedincům poskytována podpora tak, aby se mohli zapojit do 
všech aspektů podpory (včetně hodnocení, vytváření a revidování plánů), v jakékoli formě, 
kterou zvládnou (např. tím, že se zúčastní setkání, nebo že se berou v potaz jejich 
preference)? 

0 1 2 3 

Čeho si všímat: Funguje Nefunguje 

Vidíte známky toho, že další zúčastnění (např. pečující 
z rodiny, přátelé, lidé poskytující podporu, specialisté, 
pokud jsou třeba) se zapojují do všech elementů podpory 
daného jednotlivce, včetně hodnocení, plánování a 
aktualizace? 
 
Mohou zúčastnění (i klienti samotní) poskytovat zpětnou 
vazbu sociální službě a slouží pak tato zpětná vazba ke 
zlepšení podpory a k ocenění dobré praxe? 
 
Je zúčastněným poskytováno školení v oblastech podpory 
daného člověka? 
 
Vidíte příklady toho, že je zúčastněným poskytována 
podpora v oblasti emoční pohody? 
 
Vidíte známky toho, že se zúčastnění (i jednotlivci, kteří 
služby využívají) mohou zapojovat do utváření dané 
organizace např. při náborech personálu, a při plánování 
rozvoje služeb, při poskytování zpětné vazby atd.? 
 

  

11. Vidíte, že zkušenější pracovníci a vedoucí jdou příkladem a vedou dobrou praxi? 0 1 2 3 

Čeho si všímat: Funguje Nefunguje 

Vidíte, že zkušenější pracovníci tráví více času s 
ostatními pracovníky, nebo v kanceláři?  
 
Dokáží nadřízení poskytovat podporu pomocí přístupů 
zaměřených na jednotlivce? 
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Poskytují při vhodné příležitosti pracovníkům zpětnou 
vazbu, a pokud je třeba, sami modelují vhodné chování?  
 
Provádějí pravidelnou, cílenou, individuální zpětnou vazbu 
pracovníkům a za pomoci schůzek je podporují v tom, aby 
lidé, kterým poskytují podporu, byli ve středu jejich zájmu? 
 

12. Další pozorované body, otázky a poznámky  
Pozorování, otázky Funguje Nefunguje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 



24 
 

Další zdroje  
 

V češtině 

Beadle-Brown, J., Mills, R.(2020), Rámec SPELL: porozumění autismu, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, Pavilion Publishing and 

Media,  ISBN: 9788088178095 https://www.spmpcr.cz/product/ramec-spell-porozumeni-autismu  

 

V angličtině 

British Institute of Learning Disabilities Positive Behavioural Support animation, available at http://www.bild.org.uk/our-services/positive-behaviour-

support/capbs/pbsinformation/pbsvideos/introduction-to-pbs/  

Beadle-Brown, J., Leigh, J S, Whelton, R., Richardson, L., Beecham, J., Bäumker, T. and Bradshaw, Jill (2015) Quality of life and quality of support for people 

with severe intellectual disability and complex needs. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, early online.  

https://kar.kent.ac.uk/48663/1/SS%20QoL%20and%20QoS%20for%20JARID%20submitted%2008012015%20for%20self%20archiving.pdf  

Department of Health (2014). Positive and Proactive Care: Reducing the Need for Restrictive Interventions. London: Department of Health. Retrieved from 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/300293/JRA_DoH_Guidance_on_RP_web_accessible.pdf  

Mansell, J., & Beadle-Brown, J. (2012). Active Support: Enabling and Empowering People with Intellectual Disabilities. London, UK: Jessica Kingsley 

Publishers. 

 

Reference 
 

1 Schalock, R., Brown, R. T., Cummins, R., Mattkka, L., Felce, D., & Brown, I. (2000). Conceptualization, measurement and application of the concept of 
quality of life: a consensus document symposium. Journal of Intellectual Disability Research, 44, 452-452.  

2 Royal College of speech and language therapists (2013) Five good communication standards: Reasonable adjustments to communication that individuals 

with learning disability and/or autism should expect in specialist hospital and residential settings 

(https://www.rcslt.org/news/docs/good_comm_standards) 

https://www.spmpcr.cz/product/ramec-spell-porozumeni-autismu
http://www.bild.org.uk/our-services/positive-behaviour-support/capbs/pbsinformation/pbsvideos/introduction-to-pbs/
http://www.bild.org.uk/our-services/positive-behaviour-support/capbs/pbsinformation/pbsvideos/introduction-to-pbs/
https://kar.kent.ac.uk/48663/1/SS%20QoL%20and%20QoS%20for%20JARID%20submitted%2008012015%20for%20self%20archiving.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/300293/JRA_DoH_Guidance_on_RP_web_accessible.pdf
https://www.rcslt.org/news/docs/good_comm_standards


25 
 

3 Emerson, E  and Baines, S  (2010) The Estimated Prevalence of Autism among Adults with Learning Disabilities in England  Learning Disability Observatory 

http://www.improvinghealthandlives.org.uk/uploads/doc/vid_8731_IHAL2010-05Autism.pdf  

4 Sigafoos, J., Arthur, M., & O’Reilly, M. (2003). Challenging behavior and developmental disability. London: Whurr. 

5 National Autistic Society  Challenging behaviour http://www.autism.org.uk/challengingbehaviour  retrieved 20/07/2016.    

6 Beadle-Brown, J. & Murphy, B. (in preparation) Understanding the relationship between autism and challenging behaviour: the implications for support 

7 Mansell, J., Ashman, B., McDonald, S and Beadle-Brown, J (2002) Residential care in the community for adults with intellectual disabilities: needs, 

characteristics and services. Journal of Intellectual Disability Research, 46 (8). pp. 625-633 

8 Reanalysis of data reported in  Netten, A., Beadle-Brown, J.,  Trukeschitz, B. ,  Towers, A-M.,   Welch, E., Forder, J E., Smith, J E. and Alden, E (2010) 

Measuring the outcomes of care homes. Personal Social Services Research Unit  http://kar.kent.ac.uk/27331/ 

9Care Quality Commission (2015). How we inspect and regulate: A guide for providers. Retrieved from http://www.cqc.org.uk/content/how-we-inspect-and-

regulate-guide-providers 

 

http://www.improvinghealthandlives.org.uk/uploads/doc/vid_8731_IHAL2010-05Autism.pdf
http://www.autism.org.uk/challengingbehaviour
http://kar.kent.ac.uk/27331/
http://www.cqc.org.uk/content/how-we-inspect-and-regulate-guide-providers
http://www.cqc.org.uk/content/how-we-inspect-and-regulate-guide-providers

