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40. FTP 31. 5. 2018 v Praze (Sananim, z.ú.) 

Téma: 

“Frustrace pracovníka po investování energie do zakázky klienta” 

Úvod a organizační část: 

Počet účastníků: 19 

Zastoupení cílových skupin: 

Děti (6), Uživatelé návykových látek (10), Rodiny (2), Sexbyznys (1) 

Téma na příště (předběžný název): Smrt a umírání - paliativní péče o umírající; vztah 

pracovníků ke smrti; úmrtí blízkého člověka klienta (rodiče, kamarádi, partneři); 

Termín příštího setkání: říjen (podle možností prezentátorů a organizátorů) 

Místo příštího setkání – nabídka od organizace Salinger (Hradec Králové) – bude upřesněno 

 

10:15 – 12:00 

Petra Vltavská, Olga Neumannová -  Prostor plus o.p.s., Kolín 

 

Práce ve skupinách na předem připravených krátkých situacích (originální zápis výstupů je 

na konci zápisu) 

 

Skupina 1a) 

Co vedlo pracovníka – hranice, čas – omezení pracovní dobou, nebyla by to kvalitně 

odvedená práce (nestálo by to za to), výchovný prvek – zodpovědnost klienta si předem 

připravit 

 

Pocity pracovníka – Šmejd (oboustranně) 

Provinilost pracovníka, že nepomohl. 

Strach, že přijdeme o klienta. 

 

Pocity klienta – nikdo mu nepomůže, měl snahu a okolí se vykašlalo – demotivace. 

 

Jak s klientem o situaci mluvíme – vysvětlení klientovi, snaha uklidnit, co pro to můžeme 

udělat nyní, když jsme se potkali. 

Dát najevo, že chceme pomoci. 
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Pracovat s reálným časem – počkalo to doteď, počká to ještě chvíli, pracovník má více 

možností zjistit, co potřebuje klient.  

Důslednost v tom, co jsme dojednali na začátku – časové ohraničení. 

Domluvit se, jak moc to řeší. Domluvit se, kdy se sejdeme. 

Věci kolem úřadů lze snadno odůvodnit pracovní dobou institucí.  

Věci kolem zdraví, krize se odmítají hůře, protože se obáváme o klientův život. 

I když službu neposkytnu, tak se s klientem společně na tom domluvíme 

Skupina 1b) 

Pocit moci nad pracovníkem. 

Pocit výjimečnosti, že dostal speciální službu. 

Jak to klientovi řeknu – záleží na tom, jak předtím spolupráce (ne)proběhla. 

Jednat s klientem autenticky. 

Vysvětlit, co dělám za práci, vychovávat si klienty. 

Přiznání svých slabostí – ale záleží na obsahu. 

Pracovník si může nést s sebou odsunutou zodpovědnost. 

Jde o pracovníka, jak se rozhodne na začátku, předtím než začne pracovat na zakázce – 

nenechat se ovlivnit postojem klienta. Pak je větší šance na odstup a vyhnout se frustraci, 

když to nevyjde. 

Skupina 1c) 

Vždycky se vyplatí otevřít nedodržení pravidel, aby nezůstalo nic mezi námi a klienty. 

Je rozdíl v chuti a energii pracovníka řešit s klientem uplynulé nedodržení pravidel, dohod, 

když uběhla doba druhého dne, týden, měsíc atd. 

 

12:00 - 13:00 

Pauza na oběd 

13:00 – 15:00 (s přestávkou) 

Skupina 2a) 
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Pracovník je více vtažený, pokud mu na zakázce osobně záleželo. Tím spíše může 

přehlédnout znaky, které pracovníka varují a napovídají, jak s tím zacházet. 

Osobní vtažení do kontextu může vyvolat dřívější zážitky pracovníka.  

Hledáme umělé způsoby, jak říct, že nám není něco příjemné a nejsme v souladu se sebou, 

když to nedokážeme říct klientovi narovinu. Klienti to sami poznají. 

Skupina 2b) 

Nedržet se striktně daného postupu, zjišťovat, proč se najednou klient zastavil na práci k IP. 

Jak to udělat 

Čím se pracovníci řídí, když jdou napřed před klientem – hledat řešení, jak to udělat, 

abychom pokračovali ve spolupráci. Nedívat se na konec cesty, ale na konkrétní kroky, které 

pomohou překonat zádrhel, bariéru. 

Sdílet frustraci. 

 

15:15 - 16:00 

Zhodnocení roku 

- počet setkání 3 

- poděkování prezentátorům za přípravu témat a účastníkům za naplnění setkání skrze 

sdílení 

- poděkování týmu FTP - Lenka Pethöová  (zástupce koordinátora), Radek Jurnikl 

(webmaster), Martin Pazlar (koordinátor) 

- Radek představil novou FB stránku a funkce – na každé setkání FTP udělat událost, ale 

přihlašování bude probíhat přes mail 

- zachováme přihlašování na setkání, 1 pracovník za zařízení pracující terénní formou (může 

být vícero zařízení za jednu organizaci) 

Volba týmu FTP pro další roční období 

Pozice webmaster – Radek Jurnikl – 16 hlasů pro - zvolen 

Pozice zástupce koordinátora – Lenka Pethöová  - 16 hlasů pro - zvolena 

Pozice koordinátor – Martin Pazlar – 16 hlasů pro - zvolen 
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Zpětná vazba účastníků k tématu setkání: 

Přínosná je pro mě práce ve skupinách. Daří se mi zamyslet se nad vlastní prací, konkrétními 

klienty. Pestré složení pracovníků z různých služeb a cílových skupin. 

Téma mi přineslo více, než jsem čekala, jak to může působit na klienta. 

Jsem překvapená, že pocity pracovníka a klienta mohou být tak podobné ohledně frustrace. 

Jsem tu poprvé, příjemné inspirující prostředí. Inspirace pro fungování naší pracovní 

skupiny.  

Inspirace pro naši pracovní skupinu. Zajímavý moment, kdy jsem si uvědomila, že hodnocení 

odpracované zakázky může být ovlivněno něčím, co nelze ovlivnit. 

Jsem ráda, že to prezentátorky pojali takto. 

První část na mě byla dost rychlá, jsem ráda, že v druhé části jsme více sdíleli a nepospíchali. 

Je to pro mě trochu jiná forma supervize.  

Začátek mi připadá hodně málo náročný a pak jsem překvapená, kolik toho uděláme. 

Dozvím se tady, co se nedočtu v knížkách. Oceňuji, jak to prezentátorky připravily. 

Jsem ráda, že jsem si vzala téma, připravila a mohla se dívat z druhé strany. 

Super zpracované téma. 

Zapsal: Martin Pazlar 
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