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IPS – Individual placement and support

⚫IPS je službou podporující začlenění osob s duševním onemocněním do pracovního 

prostředí.

⚫Vychází z myšlenky, že každý člověk je schopen pracovat, pokud se mu podaří najít 

odpovídající druh práce, jsou mu zajištěn vhodné pracovní podmínky a je mu poskytnuta 

taková  míra podpory, která odpovídá jeho potřebám.

⚫Systematická podpora klienta i jeho okolí ve všech fázích hledání zaměstnání včetně 

možnosti asistence přímo na pracovišti.

⚫Dlouhodobě se ukazuje jako nejefektivnější model podporovaného zaměstnávání pro 

osoby s vážným duševním onemocněním.

⚫Fidelity Scale – pro účely vyhodnocení služby.  

IPS



⚫Hlavním a prakticky jediným předpokladem je to, že klient chce začít pracovat.

⚫První schůzka s klientem společně s case managerem – seznamovací schůzka, 

identifikace představ klienta o práci a představení podmínek účasti v programu 

podporovaného zaměstnávání.

⚫Další schůzky s klientem – vyplňování pracovního profilu, CV, vyhledávání pracovních 

nabídek, příprava na pohovor, asistence na pracovišti.

⚫Poslední schůzka s klientem (v případě, že klient pracuje a podporu IPS pracovníka již 

nepotřebuje nebo z důvodu ukončení spolupráce ze strany klienta) probíhá opět 

společně s case managerem. Hodnocení spolupráce.

Zahájení spolupráce

s klientem



⚫Každodenní porady.

⚫Větší informovanost o klientech.

⚫Možnost okamžité konzultace s psychiatrem, psychologem, case managerem, zdravotní 

sestrou, peer konzultantem.

⚫Úspěšnost

⚫Od ledna 2018 32 klientů.

⚫Zaměstnaných 23, aktivně pracuji se 17 klienty.

⚫Ukončených nebo předaných 15 klientů, 10 z nich stále pracuje.

⚫Pracovní místa – úklid, doplňování zboží, sklad, zahradnictví, květinářství, kavárna, 

domov pro seniory, pomocné práce v kuchyni, CHD.

IPS v CDZ



Paní N., dlouholetá klientka Fokusu. Klientka je přátelská a společenská, je samostatná, 

spoustu věcí si umí zařídit sama, doprovody potřebuje jen minimálně. Bývá ale 

vztahovačná, úporná, často mění rozhodnutí, má tendenci jednat unáhleně, často bez 

náhledu na tyto věci. V minulosti pracovala na administrativních pozicích, postupně 

potom v pečovatelských službách, jak v domácí péči, tak v zařízeních pro seniory. 

Klientka je v práci šikovná, problémy nastávaly kvůli opakovaným, častým 

neschopenkám, rušení služeb na poslední chvíli, problémy v souvislosti s komunikací a 

vztahy v kolektivu. Tým nikdy nechtěla vpouštět do řešení problémů v práci, jednalo se 

vždy jen o technické věci (potvrzení o absolvování kurzu pracovníka v sociálních 

službách).

Co se změnilo spoluprací s IPS pracovníkem?

⚫IPS pracovník součástí týmu, informace o klientce z porad, zápisů a konzultací s case 

managerem.

⚫Flexibilnější domluva na společných schůzkách.

⚫Větší důvěra klientky, vnímala IPS pracovníka jako součást týmu, věděla, že informace 

sdílíme.

Kazuistika



⚫Vzájemná podpora v jednotlivých plánech.

⚫Intenzivnější výměna informací.

⚫S klientkou se podařilo domluvit na zveřejnění duševního onemocnění v práci, vpustila 

IPS pracovníka do komunikace s vedoucí.

⚫Momentálně je klientka v práci 6 měsíců, nastoupila po velmi dlouhé neschopence, od 

nástupu do práce na neschopence nebyla. V práci se povedlo vyjednat pracovní dobu 

třikrát týdně na 3 hodiny. Průběžně řeší problémy s kolegy, peníze, živnostenský list, vše 

ale zvládá dobře, komunikuje s týmem.   

Kazuistika



Centrum Podskalí, Vnislavova 48/4, Praha 2 Vyšehrad

cdzpodskali@fokus-praha.cz, tel. 774 804 923

Kontaktní údaje


