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Sociálny pracovník pri zabezpečovaní individuálneho programu osobného rozvoja 

prijímateľa sociálnych služieb 

BUJDOŠOVÁ Anna 

  

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá otázkou zvyšovania kvality poskytovaných služieb v zariadení 

sociálnych služieb. Cieľom príspevku je popísať kvantitatívny a kvalitatívny prístup v 

sociálnych službách a úlohu sociálneho pracovníka v multidisciplinárnom tíme pri 

zostavovaní individuálneho rozvojového plánu klienta. Súčasťou príspevku je aj analýza 

kritérií tvorby individuálneho programu rozvoja. 
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Abstract 

This paper addresses the question the improving the quality of services provided in social 

services and the role of social worker in a multidisciplinary team in drawing up an individual 

development plan for the client. Part of this paper is the analysis of individual criteria 

development program. 
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Úvod 

 

Otázke zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb sa v uplynulých rokoch 

venuje každý poskytovateľ sociálnych služieb  i každý zamestnanec, ktorý smeruje svoje 

služby k človeku. Zariadenia venujú pozornosť dodržiavaniu a plneniu personálnych, 

procedurálnych i prevádzkových štandardov. V rámci zvyšovania kvality poskytovaných 

služieb sociálny pracovník pri riešení mnohokrát zložitých problémov spolupracuje s tímom 

odborníkov. Pri zostavovaní individuálneho rozvojového plánu klienta je úlohou sociálneho 

pracovníka spojiť odborníkov do multidisciplinárneho tímu, aby dosiahli požadovaný 

stanovený cieľ. Pre dôkladné a efektívne naplnenie stanoveného cieľa plní dôležitú úlohu 

kooperácia a výmena overených skúseností aj medzi poskytovateľmi sociálnych služieb 

navzájom. 

 

Kvantitatívny a kvalitatívny prístup v sociálnych službách 

      

 Plnohodnotné, kvalitné služby sú čerstvou dlho očakávanou tematikou ktorá zasahuje do 

teórie, aj skutočného poskytovania sociálnych služieb. Kvalita poskytovaných služieb v 

teoretickej i praktickej rovine absentovala a mala na to viac dôvodov. Totalitné, autoritatívne 

režimy uplatnili taký systém sociálnej siete, v ktorom venovali pozornosť v prvom rade 

kvantitatívnej stránke poskytovaných služieb. Jedná sa o presne vytýčené typy služieb, počet 

lôžok, počet miest a pod. Hlavným nedostatkom takto ponímaného modelu je jeho podstata, 

ktorá je viac nasmerovaná na služby ako také a podstatne menej na individuálne potreby 

prijímateľa. Kvantitatívny prístup k sociálnym službám posudzuje prijímateľa za objekt 

sociálnych služieb, upriamuje sa na organizačný poriadok, podporuje rezidenčnú formu 
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služieb (inštitucionalizácia), orientuje sa na sociálny program pre skupiny prijímateľov a 

rezortný prístup, kladie dôraz na splnenie pracovných úloh jednotlivých zamestnancov, 

zameriava sa na rozširovanie poskytovaných služieb a upevňovanie a posilňovanie inštitúcií a 

do popredia stavia materiálne a personálne zaobstaranie prevádzky poskytovaných služieb. 

Kvalitatívny prístup utvára podmienky, v ktorých je prijímateľ subjektom sociálnych služieb, 

orientuje sa na víziu, poslanie a stratégiu organizácie, podporuje terénne služby 

(deinštitucionalizácia), zameriava sa na individuálny program osobného rozvoja klienta, 

presadzuje multidisciplinárny prístup, kladie dôraz na tímovú prácu a kooperáciu, 

kvalifikovanosť pracovníkov a sústavné zvyšovanie odbornej spôsobilosti pre zlepšenie 

podmienok života a spokojnosť prijímateľov služieb (Cangár 2007).  

Etapovitý prechod ťažiska z kvantitatívneho na kvalitatívny prístup poskytovaných služieb 

bol určovaný vonkajšími právnymi, ekonomickými, sociálno-politickými a filozofickými 

podmienkami, ktoré boli ovplyvnené kultúrou spoločnosti v procese skutočného historického 

vývinu a mali významný vplyv na pozvoľné presadzovanie a uplatňovanie kvality sociálnych 

služieb. Druhým relevantným faktorom, na ktorom sa zúčastňovali humánne orientované 

vedné odbory (psychológia, medicína, všeobecná, špeciálna i liečebná pedagogika, sociálna 

práca atď.) bol výskum individuálnych potrieb prijímateľa. Spolu s výskumom krok za 

krokom prinášali čerstvé poznatky a informácie o kvalite života človeka a o spokojnosti či 

nespokojnosti prijímateľa s poskytovanými službami.  V krajinách západnej a strednej Európy 

sledujeme rozhodné konanie na zmenu kvality poskytovaných sociálnych služieb v 60.-70. 

rokoch 20. storočia. Krajiny s pevným, ustáleným slobodným, demokratickým systémom 

postupne vytyčujú zásady a požiadavky pre etablovanie sa kvality sociálnych služieb. V 

bývalom Československu nebol tento proces zachytený z politických dôvodov a na Slovensku 

až do roku 1994 totálne absentoval základný i aplikovaný výskum v oblasti kvality 

poskytovaných sociálnych služieb. Vďaka demokratizácii spoločenského zriadenia, 

decentralizácii a pluralizácii poskytovateľov sociálnych služieb boli časom utvorené 

požiadavky podporujúce rozvoj kvalitatívnej stránky sociálnych služieb s dôrazom kladeným 

na neporušenie ľudských a občianskych práv. Prvé myšlienky, nápady, pohnútky pre 

zintenzívnenie dôrazu na kvalitu poskytovaných služieb prišli od konzultantov zo zahraničia. 

Poukazovali na nedostatočnú, podpriemernú kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a v 

spojitosti s týmto taktiež na štandardy vzdelávania v odbore sociálna práca. V 90. rokoch 20. 

storočia nastáva a do dnešnej doby pretrváva významný zásadný sociálny proces, a to 

transformácia sociálnych služieb v západnej Európe nazývaná ako deinštitucionalizácia. Je 

ňou docielené presmerovanie záujmu a pozornosti k človeku namiesto od človeka, sú pre 

človeka, nie proti nemu. Zmeny, ktoré deinštitucionalizácia priniesla majú zreteľne 

prosociálny kontext. Vedú k pozitívnej zmene kvality života človeka, ide o zharmonizovanie 

podmienok života ľudí s ich požiadavkami a právami, tak aby svoj život mohli prežiť 

dôstojne. Od roku 1995 začali postupne štátne, rezortné inštitúcie prejavovať záujem o  

kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky zrealizovalo seminár k Štandardom vzdelávania v sociálnej práci a 

Vládny výbor pre otázky zdravotne postihnutých vyzdvihol naliehavosť uplatňovania 

personálnych štandardov v sociálnych službách a presadzovania štandardných pravidiel, ktoré 

umožnia vytvárať rovnaké príležitosti pre osoby so zdravotným postihnutím, žiť čo v 

najprirodzenejšej sociálnej sieti vzťahov. (Krupa, Medzianová 2004) 

Zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách je celkovo zameraný na jednotlivcov, rodiny 

a komunity fyzických osôb, ktorí sa dostali do nežiadúcej, nepriaznivej sociálnej situácie 

alebo krízovej sociálnej situácie. Ich riešenie alebo predchádzanie riziku ich vzniku prináša  

adekvátnosť a účelovosť pomoci poskytnutím sociálnej služby. Garantuje právo fyzickej 

osoby na poskytnutie sociálnej služby, zaobstaranie jej poskytnutia a právo slobodnej voľby 

poskytovateľa služieb pri splnení podmienok, ktoré ustanovuje tento zákon. Taktiež zákon 
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upravuje práva klientov v zariadeniach sociálnych služieb a povinnosti poskytovateľov, a to 

povinnosť vypracovať a dodržiavať procedurálne, personálne a prevádzkové podmienky 

poskytovania sociálnej služby, tzv. štandardy kvality. Poskytovatelia majú ďalej povinnosť 

vypracovať individuálny rozvojový plán klienta, povinnosť spĺňať podmienku dodržiavania 

maximálneho počtu klientov na jedného zamestnanca a za zámerom zvyšovania profesionality 

práce spracovať a realizovať program supervízie. 

 

Individuálny rozvojový plán klienta 

   

 Individuálny rozvojový plán klienta je program, podľa ktorého sa občanovi s postihnutím 

poskytuje starostlivosť skutočne v súlade s jeho osobitými potrebami. Cieľom individuálneho 

plánu je rozvoj prijímateľovych daností a zručností. V individuálnom programe rozvoja 

osobnosti ku klientovi pristupujeme ako k celku s jeho prednosťami, pozitívami ale i 

nedostatkami. Občan so špecifickými potrebami je subjektom ako sociálnych tak i 

zdravotných služieb, to jest, je aktívnym, činným účastníkom poskytovaných sociálnych 

služieb. Pre zostavovateľa individuálneho plánu pre klienta je nutné ovládať spôsob práce so 

špecifickými skupinami ľudí a princípy individuálneho plánovania zameraného na klienta. 

Individuálne plánovanie značí sústavnú, plánovanú cestu pre vytvorenie reálneho plánu k 

splneniu predsavzatí a potrieb ľudí s postihnutím. Uplatnenie takejto metódy plánovania 

poskytuje zariadeniam sociálnych služieb možnosť pracovať v zhode s najnovšími 

poznatkami na tomto poli. V dnešnej dobe prevažuje individuálne plánovanie vyplývajúce z 

pohľadu odborníkov ako plány ošetrovateľské, výchovné, terapeutické. Ciele plánov sú 

prispôsobené tomu, čo odborníci môžu poskytnúť sami a aj prostredníctvom svojich inštitúcií. 

Nasledujúcim problémom plánovania, ktorý určili odborníci je vznik neprimeranej, prílišnej 

závislosti klientov na službách odborníkov. Vo veľmi malej miere sú využívaní rodinní 

príslušníci, priatelia, susedia, ktorí umožňujú klientom sociálne sa začleniť, to znamená, že 

klient si udržiava pretrvávajúce a  vytvára nové prirodzené sociálne väzby a žije bežným 

životným štýlom. 

Pri zostavovaní individuálneho rozvojového plánu klienta je potrebné dodržiavať zásadné 

kritériá. Na zostavenie individuálneho rozvojového plánu klienta má právo každý človek s 

naliehavosťou dlhotrvajúcich a koordinovaných služieb. Je nevyhnutné, aby plán obsahoval 

kompletné rozmedzie požadovaných sociálnych služieb s presne stanovenými a 

zosumarizovanými hodnoteniami a metódami hodnotenia. Individuálny rozvojový plán 

klienta je program človeka so špecifickými požiadavkami. V pláne musia byť presne určené 

ciele, požiadavky a priania klienta, ktorý celý čas participuje na zostavovaní plánu. Cieľom je 

aktivizácia klienta, aby on sám bol iniciátorom, pôvodcom zmien, ktoré túži vo svojom živote 

uskutočniť. Zhotovenie plánu bez aktívnej účasti klienta by zapríčinilo, že by ostal ďalej 

neaktívnym prijímateľom sociálnych služieb. Vízia životnej cesty klienta by mala byť pre 

zostavovateľov hlavným vodítkom pri tvorbe plánu klienta. Pri zostavovaní individuálneho 

rozvojového plánu klienta je nevyhnutné zabezpečiť jedného koordinátora, ktorý bude niesť 

úplnú zodpovednosť, že všetky požiadavky klienta budú naplnené. Úlohou koordinátora 

plánovacieho procesu je povinnosť postarať sa o dokonalý postup pri zostavovaní plánu a 

zaručuje sa za to, že klientovi budú poskytnuté kompletné informácie, ktoré sú pre neho 

potrebné. Koordinátor plánovacieho procesu musí byť podriadený želaniam klienta, ktoré sú 

prvoradé. So zámerom poskytnúť komplexné a individuálne prispôsobené služby každému 

klientovi, je dôležité vnímať tieto služby v recipročnom, vzájomnom prepojení medzi sebou. 

Je dôležité, aby bol prijímateľ sociálnej služby činorodý pri zostavovaní individuálneho 

plánu, hoci rozhodujúcu zodpovednosť za zostavený individuálny plán má poskytovateľ 

sociálnych služieb. Zároveň sa na zostavovaní rozvojového plánu môžu, čo je veľmi prínosné, 

podieľať aj rodinní príslušníci, priatelia, susedia. Individuálny plán je nástrojom na vzájomnú 
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spoluprácu medzi jednotlivými poskytovateľmi služieb. Opisuje služby, ktoré sú pre každého 

klienta kompletné a individuálne nastavené. Mal by zahŕňať posudky a služby, ktoré slúžia na 

zabezpečenie aktívneho, činorodého života prijímateľa služieb. Pri zostavovaní 

individuálneho plánu sa zostavovateľ dostáva do kontaktu s osobnými údajmi klienta, a preto 

je veľmi dôležité dodržiavať profesionálnu mlčanlivosť. Sám klient musí dať povolenie na to, 

aby so všetkými relevantnými údajmi mohli pracovať  jednotliví odborníci, ktorí sa podieľajú 

na zostavovaní rozvojového plánu klienta (Cangár 2007). 

 Individuálny rozvojový plán je nástrojom kooperácie medzi zúčastnenými stranami, 

ktorého prvotným cieľom je zabezpečenie potrieb a požiadaviek klienta so špecifickými 

potrebami. Sociálny pracovník je oprávnený na to, aby klientovi vedel poskytnúť pomoc pri 

zvládaní nepriaznivých, ťažkých situácií, v ktorých sa človek ocitá každodenne a nevie riešiť 

danú krízovú situáciu vlastnými silami. V zariadení sociálnych služieb je v sociálnej práci 

jedným z najdôležitejších krokov utvorenie spätosti medzi sociálnym pracovníkom a 

obyvateľom zariadenia. Dôvera a náklonnosť klienta k sociálnemu pracovníkovi tvorí 

východisko pre dobrú vzájomnú spoluprácu pri zmierňovaní, ba dokonca absolútnom 

doriešení nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľa. 

 

 Sociálny pracovník a tímová práca 

 

 Sociálny pracovník zariadenia sociálnych služieb plánuje rozdeľovanie a časové 

rozvrhnutie intervencie, priebežne spracováva informácie a prejavuje záujem o kvalitu 

poskytovaných služieb. (Řezníček 1994, in: Husáková 2008) V dnešnej dobe, dobe modernej 

starostlivosti o klienta v zariadení sociálnych služieb je alfou a omegou tímová práca. 

Sociálny pracovník spolupracuje a konzultuje problémy svojich klientov s profesionálmi 

mnohých vedných odborov, ktorých spája do multidisciplinárneho tímu. Výsledky 

výskumných prác poukazujú na to, že rozhodnutia tímu sú omnoho lepšie, kvalitnejšie vtedy, 

keď je v tíme viac ako päť odborných pracovníkov. (Mydlíková 2004) Multidisciplinárny 

pracovný tím odborníkov je prevažne zostavený zo sociálneho pracovníka, zdravotnej sestry, 

pedagógov (sociálny, liečebný, špeciálny), terapeuta a externých pracovníkov (lekár, 

psychiater, psychológ a iní). Týmto odborníkom sa hovorí pomáhajúci pracovníci. Kooperácia 

viacerých profesionálov vykazuje znak multidisciplinarity v sociálnej pomoci, ktorý je 

významným rysom sociálnych služieb. (Sokol, Trefilová 2008)  Pracovný tím tvoria ľudia so 

spoločným cieľom, ktorým je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Vzájomná 

kooperácia má byť koordinovaná „k maximálnej efektívnosti a účinnosti“. (Jonas 1981, in: 

Cowles 2003, s. 20) Na tvorbe individuálneho rozvojového plánu klienta sa účastnia všetci 

špecialisti pracovného tímu. Jednotliví odborníci sú rovnocenní členovia tímu, ktorých 

spolupráca vychádza zo spolupráce a partnerstva. Prioritou je zostavenie pracovného tímu, čo 

je úlohou koordinátora. Túto rolu by mal prijať sociálny pracovník, ktorý zvažuje a posudzuje 

obsadenie jednotlivými odbornými pracovníkmi. V roli koordinátora, vedúceho pracovného 

tímu riadi multidisciplinárny tím a v prospech docielenia stanoveného spoločného cieľa 

prepája odborné schopnosti jednotlivých členov. Výsledkom ich vzájomnej spolupráce je 

kompletná sociálna diagnóza klienta, odporučené postupy a rehabilitácie, ktoré spoločne 

všetci členovia tímu so sociálnym pracovníkom určili. Dobrá koordinácia a kvalitne 

naplánovaná kooperácia profesionálnych pracovníkov v tíme prináša so sebou pozitívny obrat 

v kvalite poskytovaných sociálnych služieb i prístupoch, pretože tímová práca napomáha pri 

zvládaní mnoho ráz komplikovaných problémov obyvateľov zariadenia. 
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Záver 

 

Spokojnosť prijímateľa sociálnych služieb je jedným z najdôležitejších činiteľov úspechu 

ktorejkoľvek organizácie. S kvalitou poskytovaných služieb priamo súvisí samotná 

spokojnosť prijímateľa. Dôležitou zložkou sociálnej práce je práca s klientom v súvislosti s 

individuálnym programom rozvoja  osobnosti. Práve orientovanie sa na prijímateľa, jeho 

želania a skutočné potreby motivuje poskytovateľov služieb k zvyšovaniu kvality, ktorá sa 

javí ako osobitá cesta k systematickému, trvalému skvalitňovaniu sociálnych služieb a 

nevedie ich cestou uspokojovania sa so súčasným stavom. Tento stupeň je obšírnejším 

cieľom, ktorý sa spája s úsilím zariadenia sociálnych služieb dosiahnuť vynikajúce,  

prvotriedne výsledky, to znamená najlepšie, jedinečné miesto na trhu poskytovateľov 

sociálnych služieb. 
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