
a
b

s
tr

a
k
t

Wouter Vanderplasschen, Ph.D. 
Research and teaching assistant, 

Ghent University, Department of 

Orthopedagogics, Gent, Belgium. 

Jessica De Maeyer, Ma. Ed.Sc.
Researcher, Ghent University, Department 

of Orthopedagogics, Gent, Belgium.

Citation:
Vanderplasschen, W.,& De Maeyer, J. (2007). The practice of case management for substance 

abusers: what’s in a name? Adiktologie (7)4, 459-469.



a
b

s
tr

a
k
t

498

au
to

ři

Short Report

Despite the widespread application and popularity of case management, this 
intervention is not unanimously defined. Case management is characterized 
most accurately by its five basic functions: assessment, planning, linking, advo-
cacy, and monitoring. These functions can be categorized in a cyclical process, 
preceded by a case finding and engagement-phase and followed by a disengage-
ment-phase. As it is often unclear what this intervention entails, we explore 
what case managers’ tasks may imply in practice, based on a case study. 
A wide variety of case management activities (case finding and engagement) 
already take place before a client has actually become part of such a program. 
The assessment phase can be defined as a comprehensive inventory of clients’ 
strengths and weaknesses with a clear focus on community resources. Based on 
this assessment, goals are identified in all relevant life domains and a service plan 
is designed to address these problems and needs efficiently. Linkage is the core 
activity of case managers and can be defined as introducing persons to appropri-
ate community resources and agencies according to their needs. Advocacy is 
speaking out on behalf of clients, in case agreements, obligations or rights are 
denied. Monitoring clients’ progress and adjusting service plans as needed is the 
last core function of case managers, and leads to reiteration of previous phases of 
the whole process or to disengagement. Ultimately, clients themselves play a cen-
tral role in the case management process and will be the ones – in consultation 
with the case manager – to decide on the (next) steps to be taken.
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Krátká sdělení

Case management je velmi rozšířenou a populární intervencí. Přesto stále ještě 
nebyl jednoznačně definován. Nejpřesněji jej lze popsat pomocí jeho pěti základních 
složek: posouzení situace (assesment), plánování (sestavení plánu, planning), propo-
jování (linking), obhajování zájmů klienta (advocacy) a monitorování a vyhodnocení 
(monitoring). Tyto kroky můžeme zařadit do cyklického procesu, kterému předchází 
fáze vyhledání případu a zapojení do programu, následovaná fází ukončení progra-
mu. Jelikož často není jasné, co se za intervencí zvanou case managament vlastně 
skrývá, pokusili jsme se pomocí případové studie popsat, jaké úkoly v praxi plní ten, 
kdo případovou práci provádí (tzv. manažer případu, case manager). V case mana-
gementu se některé aktivity (vyhledání případu a zapojení do programu) provádějí 
ještě dříve, než klient vstoupí do programu. Fázi posouzení lze definovat jako kom-
plexní inventuru klientových silných a slabých stránek se zaměřením na možnosti 
a prostředky, které nabízí komunita. Na základě tohoto posouzení klient spolu s case 
manažerem sestaví seznam toho, čeho by chtěl dosáhnout, a zároveň vytipují služ-
by, které mohou pomoci efektivně řešit klientovy problémy a potřeby. Propojování 
(klienta a služby) je klíčovou aktivitou case manažerů a lze jej definovat jako sezna-
mování klientů s možnostmi, které komunita nabízí, a s institucemi, jež odpovídají 
jejich potřebám. Zastupování klientů znamená jednat jménem (a ve prospěch) klien-
tů v případech, kdy jsou porušovány dohody nebo závazky nebo když jsou krácena 
jejich práva. Posledním základním krokem case manažerů je monitorování pokroku 
klientů a upravování plánu podle potřeby. Na jeho základě se buď opakují předchozí 
fáze procesu, nebo se program ukončí. Závěrem zdůrazňujeme, že hlavní roli v pro-
cesu case managementu hrají samotní klienti, kteří – po poradě s case manažerem 
– rozhodují o tom, které (další) kroky budou podniknuty. 

Vanderplasschen W., De Maeyer J.
Univerzita v Ghentu, Fakulta ortopedagogi-
ky, Ghent, Belgie. 
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Case management je velmi rozšířenou a popu-
lární intervencí. Přesto stále neexistuje jeho 
jednoznačná definice. V každé zemi se navíc 
provádí trochu jinak, protože se zaměřuje 
na rozdílné cílové populace, má rozdílné cíle, 
v programech i systémech působí rozdílné pro-
měnné a do hry vstupují i další místní problémy 
či otázky (Vanderplasschen et al., 2004). V praxi 
komunitních organizací je téměř vždy přizpůso-
bován spektru dostupných sociálních a zdravot-
ních služeb a tomu, v jakém kontextu se prová-
dí. Tato flexibilita je jednou z jeho základních 
charakteristik, nijak ale nepřispívá k tomu, 
abychom si mohli udělat jasnou představu 
o tom, co se pod touto intervencí vlastně skrývá.

Nejpřesněji jej lze popsat na základě pěti základ-
ních kroků, které byly definovány americkým 
expertním panelem: posouzení (assesment), plá-
nování/sestavení plánu (planning), propojování 
(linking), obhajování/zastupování (zájmů) klienta 
(advocacy) a monitorování a zhodnocení (moni-
toring) (SAMHSA, 1998). Někteří autoři (Schu 
et al., 2002; De Maeyer & Vanderplasschen, 
2005) tyto funkce zařadili do cyklického pro-
cesu, jemuž předchází fáze vyhledání případu 
a zapojení do programu a za kterým následuje 
ukončení programu (viz obr. 1). Léčbu závis-
losti na drogách lze charakterizovat jako kon-
tinuum služeb od vyhledání případu, kontaktu 
před nástupem do léčby přes vlastní (primár-
ní) léčbu v ústavní nebo ambulantní formě až 
po následnou péči/doléčování, a tak se role 
case manažera bude lišit podle toho, ve které 
fázi léčby se klient nachází (SAMHSA, 1998). 

V této práci se na základě případové studie 
zaměříme na to, jaké praktické úkoly může 
plnit case manažer. Gilbert je jedním z klien-
tů case management programu v belgickém 
Ghentu. V jeho případě se jedná o tzv. inten-

zivní case management pro uživatele drog 
s mnohonásobnými a komplexními problé-
my, kteří byli nebo jsou v kontaktu s různý-
mi léčebnými institucemi pro uživatele drog.

Gilbert
Gilbertovi je 34 let, je rozvedený a má dvě 
děti, se kterými momentálně není v kontak-
tu. Již dlouho zneužívá alkohol, injekčně uží-
vá heroin a nadměrně užívá prášky na uklid-
nění, kokain a antidepresiva. Drogy začal 
užívat během dospívání a poprvé se léčil 
metadonem ve třiadvaceti. Strávil několik 
let ve vězení a mnohokrát se léčil. Absolvoval 
bezpočet detoxifikačních programů v růz-
ných léčebných centrech (krizová oddělení, 
psychiatrické léčebny), ale nikdy se mu nepo-
dařilo abstinovat déle než několik týdnů. 

Gilbert byl v dětství zanedbávaný a vychovávali 
ho prarodiče. Zažil spoustu emočních a psychic-
kých problémů a několikrát byl diagnostiko-
ván jako „osoba s duální diagnózou“. Má velmi 
negativní self-image (sebeobraz, sebepojetí) 
a trpí nozofobií (chorobným strachem z onemoc-
nění). Často se chová paranoidně a několikrát 
se pokusil o sebevraždu. Má za sebou různá 
depresivní období a  obtížně zvládá agresivitu. 

1. Vyhledávání a zapojování kli-
entů (případů) (case finding and 
engagement)
Některé aktivity case managementu se pro-
vádějí ještě dříve, než klient vstoupí do pro-
gramu. Pro vyhledávání klientů je důležité, 
aby byly uzavřeny (formální) smlouvy a doho-
dy o spolupráci s institucemi, které k nám 
mohou potenciální klienty odesílat/referovat, 
např. zařízení poskytující akutní lékařskou 
péči (pohotovost, záchranka), krizová a deto-
xifikační centra, instituce působící v oblasti 
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prosazování práva (policie, věznice) a v soci-
ální péči (public welfare) (SAMHSA, 1998; 
McLellan et al., 1999). Také kontaktní soci-
ální práce prováděná přímo v terénu může 
pomoci vyhledávat klienty a dobře je zapojo-
vat do case managementu, protože je komu-
nitně a pragmaticky orientovaná, reaguje 
na akutní potřeby klienta, a tak umožňuje 
budovat vztah založený na vzájemné důvěře.

Během vyhledávaní je velmi důležité poskyt-
nout potenciálním klientům přesné informa-
ce o case managementu (Ontwikkelcentrum, 
2003). Někteří klienti mají totiž nerealistické 
představy a někdy vědí velmi málo i o závis-
losti a její léčbě. V této fázi je cílem case 
managementu odstraňovat nebo redukovat 
bariéry ve vztahu k léčbě a dalším službám. 
Case manažeři mohou neochotu klientů 
vstoupit do kontaktu s pomáhajícími služ-
bami řešit (kromě dalších intervencí) pomocí 
motivačních interview, připomenout jim, jaké 
následky mělo a bude mít, budou-li pokračo-
vat ve zneužívání drog, a pomáhat jim roz-
poznat základní životní potřeby (SAMHSA, 
1998). Tento proces motivování klienta, 
identifikování základních potřeb a formová-
ní vztahů by měl začít již při prvním kon-
taktu. Technika motivačních rozhovorů, 
jejímiž autory jsou Miller a Rollnick (1991), 
se používá pro budování motivace ke změ-
ně prostřednictvím empatického a explo-
račního přístupu. Podle toho, ve které fázi 
změny se klient nachází, se používají různé 
motivační aktivity (Prochaska et al., 1992). 

Klienti musí být dále informováni o tom, 
jaké povinnosti jim účast v case managa-
mentu přinese a co se od nich očekává. To 
lze formálně ustanovit podpisem smlouvy 
o case managementu, v níž bude uveden 
i informovaný souhlas klienta s kontakto-
váním dalších služeb a záruka ochrany sou-
kromí a osobních údajů klienta (De Maeyer 
& Vanderplasschen, 2005). Již během prv-
ního setkání se budují základy pozitivního 

pracovního vztahu, založeného na vzájemné 
akceptaci, respektu, otevřené komunikaci 
a důvěře (Schu et al., 2002). 

V září 2005 pracovník metadonového progra-
mu odkázal Gilberta do projektu využívajícího 
techniku case managementu, protože viděl, že 
potřebuje urgentně provést různé životní změny. 
Gilbert v té době žil na ulici, nadměrně užíval 
drogy, které mu pomáhaly zvládat jeho „stavy“, 
a utíkal před policií, protože měl strach, že ho 
chytnou za některou z jeho posledních loupe-
ží nebo nelegálních aktivit, např. dealování.

Se svým case manažerem se poprvé setkal 
v komunitním centru ve městě, kde žil. Ten 
mu vysvětlil zásady case managementu a to, 
že v tomto procesu hraje klient ústřední roli. 
Sdělil mu, že projekt bude trvat šest měsíců 
a v případě potřeby může být prodloužen. 

Hned šli spolu do krizového centra, pro-
tože Gilbertova životní situace byla kvůli 
jeho nadměrnému užívání drog a špatné-
mu psychickému stavu velmi nestabilní. 
Zde se Gilbert mohl zklidnit a připravit si 
seznam všech důležitých bodů v jeho životě. 
Vyřešením tohoto akutního problému začal 
case manažer získávat podporu svého klienta. 

Poté Gilberta požádal, aby podepsal infor-
movaný souhlas s poskytováním informací, 
aby o něm v případě potřeby mohl sdělovat 
informace dalším službám sám, aby Gilbert 
nemusel stále dokola vyprávět svůj příběh. 

2. Posouzení (assesment) 
Fázi posuzování lze definovat jako komplex-
ní inventuru klientových silných a slabých 
stránek se zaměřením na možnosti a pro-
středky, které nabízí komunita, protože 
jedním z hlavních konkrétních cílů je pomá-
hat uživatelům drog najít a získat potřebné 
zdroje pomoci (SAMHSA, 1998). Case mana-
žeři by měli věnovat pozornost základním 
potřebám klientů a tomu, jakou pomoc nebo 
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podporu potřebují, do jaké míry jsou schop-
ni fungovat sami, po čem touží a jaké mají 
silné stránky, a naopak které dovednosti jim 
scházejí, a zdali jsou ohroženi nějakými kon-
krétními riziky. Kromě zmapování potřeb 
je třeba provést komplexní bio-psycho-so-
ciální posouzení klientovy situace, pokud 
jde o ubytování, finance, fyzické a dušení 
zdraví, užívání drog a zkušenosti s léčbou, 
zaměstnání/vzdělání, rodinné a sociální 
vztahy, trestněprávní situaci a volnoča-
sové aktivity (Ontwikkelcentrum, 2003). 
Posuzování v oblasti drogových závislostí 
se tradičně primárně a nadměrně zaměřuje 
na problémy a slabé stránky (Rapp, 2006). 
Většina diagnostických a posuzovacích 
nástrojů (např. SCID, MINI, ASI, SCL-90) 
se tudíž spíše zaměřuje na přítomnost sym-
ptomů a poruch, závažnost problémů a řadu 
postižených oblastí života než na dovednos-
ti, silné stránky a možnosti daného jednot-
livce. Posuzování v rámci case managemen-
tu by mělo zahrnovat přezkum dostupných 
komunitních zdrojů a možností pomoci, 
potenciální podpory v sociálním okolí klien-
ta a jeho vlastních dovedností (např. osobní 
životní dovednosti, společenské nebo inter-
personální dovednosti, dovednosti v souvis-
losti se schopností zajistit si služby, odborné 
nebo pracovní dovednosti) (SAMHSA, 1998).

Kromě informací ze standardizovaných 
testů a stupnic je důležité pozorně vyslech-
nout vyprávění klientů o jejich životě a pro-
blémech a o tom, jak se s nimi pokoušeli 
vypořádat (Roets et al., 2007). Informace 
o předchozí léčbě a informace od dalších 
poskytovatelů služeb a péče sice mohou být 
velmi užitečné, pravděpodobně ale budou 
předpojaté, a tak mohou oslabit možnost 
vytvořit si o klientovi pozitivní a nezaujatý 
obrázek. Cenné informace mohou poskytnout 
i klientovi blízcí a sousedi, i ty se ale také 
musí „přefiltrovat“. Case manažeři se o kli-
entových silných stránkách mohou dovědět 
mnohem více při neformálních příležitostech 

(např. při návštěvě u nich doma, při doprová-
zení klientů na cestě do služeb) než v rámci 
standardizovaného přijímacího interview 
(De Maeyer & Vanderplasschen, 2005). Pro 
zdárný průběh fáze posouzení a pro upevňo-
vání vztahu mezi klientem a case manaže-
rem je třeba, aby k sobě přistupovali otevře-
ně, pozitivně a s respektem. Závěrem platí, 
že nejdůležitější roli v tomto procesu hrají 
samotní klienti a právě oni budou – ve spo-
lupráci s case manažerem – rozhodovat 
o tom, jaké další kroky budou podniknuty.

Pracovník metadonového centra popsal 
Gilberta jako velmi nestabilního člověka, který 
od poskytovatelů péče vyžaduje hodně pozornos-
ti, je jen stěží schopen zvládat svůj život a nako-
nec se skoro vždycky dostane do problémů…

Case manažer s Gilbertem zhodnotil jeho 
situaci. Nechal ho také vyplnit formulář 
EuropASI, aby mohl posoudit míru závažnosti 
problémů, které v jeho životě způsobilo užívání 
drog. Konkrétně se zaměřil na jeho současnou 
situaci a snažil se určit, jaké má schopnosti 
a naopak omezení k odstranění těchto pro-
blémů. Aby si udělal představu o Gilbertově 
rodině a sociálních vztazích, sestavili spolu 
přehled o jeho rodinné historii a členech rodiny.

3. Plánování (planning)
Na základě posouzení klientových potřeb, 
tužeb a jeho silných stránek sestaví klient 
spolu s case manažerem seznam toho, čeho 
by chtěl dosáhnout a zároveň vytipují služ-
by,  které mohou pomoci efektivně řešit kli-
entovy problémy a potřeby (SAMHSA, 1998). 
Všechny dlouhodobé cíle v tomto plánu by měly 
být rozděleny na konkrétní krátkodobé cíle, 
případně ještě na menší kroky nebo postupy, 
které jsou pro klienta dosažitelné. Při formulo-
vání těchto konkrétních cílů je velmi důležité, 
aby se jednalo o tzv. SMART cíle, tj. aby byly 
specifické, měřitelné, akceptovatelné, realis-
tické a termínované (Van de Wiel & Huijgens, 
2003). Mělo by být jasné, kdo bude co dělat, 
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jakými prostředky, kdy, jak dlouho a s jakým 
účelem nebo cílem (Van Ooijen-Houben, 1998).

V dobrém plánu by se měl klást důraz na posi-
lování vlastní odpovědnosti klientů za své 
jednání a podle toho by se také měla lišit 
intenzita poskytované podpory (SAMHSA, 
1998). Jasně definované a dosažitelné kon-
krétní cíle klientům jednak umožňují, aby 
se necítili „zavaleni“ velkým množstvím 
úkolů, a dále nabízejí pevný bod (tzv. bench-
mark), podle kterého se dá měřit pokrok. 
Dlouhodobé i krátkodobé cíle a strategie by 
měly být připravovány společně s klientem 
a je třeba, aby klient plán case managementu 
schválil a mohl v něm provádět změny. Plány 
by měly být formulovány a chápány v pozi-
tivním kontextu, tedy jako něco, čeho by se 
mělo dosáhnout, a nikoli jako něco, čemu je 
třeba se vyhnout (Ontwikkelcentrum, 2003). 
Dále je nutno používat takové nástroje (např. 
psát plány služeb na barevné papíry a dávat 
klientům kopie jejich seznamu cílů), které 
klientovi připomenou jak samotný proces 
stanovování dlouhodobých cílů, tak i to, které 
konkrétní cíle byly dohodnuty (Rapp, 2006).

Myšlenka, že je možno zaměřit se vždy jen 
na jeden problém nebo dlouhodobý cíl (např. 
problém s drogami, ubytování), je nerealis-
tická a předurčena k neúspěchu (SAMHSA, 
1998). Na druhou stranu je ale často nutné, 
aby klient s case manažerem určili, které 
problémy mají prioritu, a počkali s realiza-
cí dalších, vzdálenějších dlouhodobých cílů. 
Začne-li se s plněním konkrétních, provedi-
telných a žádoucích krátkodobých cílů, posi-
luje se tak důvěra klienta (Van de Wiel & 
Huijgens, 2003). Úspěšné splnění krátkodo-
bých cílů by klientovi mělo poskytnout pocit 
spokojenosti, protože se mu podařilo získat 
potřebné prostředky a prokázat své schop-
nosti. Při neúspěchu by se mělo zdůrazňo-
vat, že je to příležitost přehodnotit provádě-
né snahy a hledat alternativní přístupy (Van 
Ooijen-Houben, 1998).

To, že se klient zásadně podílí na sestavování 
seznamu a plánování toho, čeho chce dosáh-
nout, a to, že case manažer klientovi pomáhá 
naučit se stanovovat si cíle, jsou podle výzku-
mů základní prvky úspěšnosti intervence 
s využitím case managementu (Rapp, 2006).

Case manažer se spolu Gilbertem pokusil 
zmapovat jeho minulost,  současnou situaci 
a to, čeho chce dosáhnout během dalších dvou 
let. Podívali se na různé oblasti života a určili, 
kde si vede dobře, kde potřebuje pomoc a kde 
má problémy. Společně připravili plán case 
managementu a zformulovali, s čím potřebuje 
pomoc a které služby k tomu budou zapotřebí. 

Pro Gilberta bylo nejdůležitější dosáhnout 
psychické stability a dostat pod kontrolu 
užívání drog. Proto bylo rozhodnuto umís-
tit jej dlouhodobě na oddělení psychiatrické 
léčebny pro duální diagnózy. Jako další cíle 
byly stanoveny: vypořádat se nehygienickým 
stavem v jeho domě a získat kontrolu nad 
jeho finanční situací, což také znamenalo 
obnovit vztahy se sociálními službami a najít 
nějaký uspokojivý způsob jak trávit dny. 
Po poradě s case manažerem se Gilbert roz-
hodl, že nebude kontaktovat své děti ihned, 
ale počká, až se zlepší jeho psychický stav.

4. Propojování (linking)
Někteří uživatelé drog (např. uživatelé infiko-
vaní HIV a osoby s duální diagnózou) mívají 
sice potíže s přístupem k potřebným službám 
a prostředkům, ale častěji mají uživatelé drog 
problémy s  efektivním využitím služeb, které 
mají k dispozici (SAMHSA, 1998). Propojování 
(klienta a služby) jde nad rámec pouhého 
poskytnutí seznamu adres a prostředků, jež 
jsou k dispozici. Jde o klíčovou aktivitu case 
manažerů a lze jej definovat jako seznamo-
vání klientů s možnostmi nabízenými komu-
nitou a s institucemi, které odpovídají jejich 
potřebám. Již bylo mnohokrát prokázáno, 
že tato intervence je pro tento účel skutečně 
efektivní (Hesse et al., 2007). Ballew a Mink 

Krátká sdělení



465

Rozumí se samo sebou, že není na case 
manažerech, aby poskytovali všechny služ-
by sami, mají zajistit kontakt mezi klientem 
a existujícími službami; pokud takové služby 
ale k dispozici nejsou nebo nejsou přístupné, 
mohou je poskytovat přímo case manažeři 
(viz Vanderplasschen et al., 2007). V propo-
jování také mohou sehrát pozitivní roli akti-
vity terénní (kontaktní) práce, které mohou 
zvýšit pravděpodobnost, že klienti do kon-
krétních institucí dorazí. 

Case manažerovi se nedařilo získat dosta-
tek informací o Gilbertově finanční situaci 
(např. o dluzích), a tak zorganizoval schůzku 
se všemi zainteresovanými partnery (včetně 
Gilberta), na níž se pokusili vyjasnit situaci 
a zjistit, komu a kolik Gilbert dluží. Dohodli 
se, že mu vytvoří blokovaný účet, ze kterého 
se budou platit dluhy, a další účet, ze kterého 
si bude vybírat hotovosti. 

5. Obhajování zájmů klienta 
(advocacy)
Obhajování zájmů klienta lze definovat 
jako jednání ve prospěch klientů v případě, 
že jsou porušovány dohody a závazky nebo 
jsou krácena jejich práva (Schu et al., 2002; 
Ontwikkelcentrum, 2003). Např. pokud jsou 
klientovi kvůli povaze jeho problémů odepře-
ny nároky na sociální dávky nebo ubytování, 
nebo v případě, že mu je kvůli předchozím 
špatným zkušenostem s léčbou odepřen pří-
stup ke službám. V rámci zastupování klien-
ta je často nutné vyvracet mýty poskytova-
telů služeb o uživatelích drog nebo zlepšovat 
narušené vztahy mezi klientem a poskytova-
telem služby (SAMHSA, 1998). Case manaže-
ři mohou jednat jménem svých klientů, např. 
mohou diskutovat s jejich domácími nebo 
zaměstnavateli, mohou napsat dopis úřadům 
a ubezpečit poskytovatele léčby, že klienti 
dodrží stanovené dohody. V nejhorším přípa-
dě může obhajování zájmů klienta zahrnovat 
i apelování na politické nebo soudní orgány. 
Case manažeři mohou být ovlivněni blízkým 

(1996, in SAMHSA, 1998) identifikovali úko-
ly, které by se měly provádět v rámci propojo-
vání, ještě než dojde k samotnému kontaktu 
s konkrétní službou: case manažeři musí: (1) 
zvýšit motivovanost a spolehlivost klienta 
ohledně kontaktování instituce; (2) přesně 
naplánovat realizaci kontaktu; (3) analyzovat 
případné překážky; (4) modelovat a nacvičit 
realizaci kontaktu a (5) shrnout tyto první 
čtyři kroky pro klienta. Pro efektivní pro-
pojování klienta s konkrétní službou je také 
potřeba dopředu kontaktovat služby a připra-
vit síť formálních a neformálních kontaktů, 
včetně jejich nabídky (McLellan et al., 1999).

Pracovníci psychiatrického centra Gilbertovi 
poradili, aby po rezidenční léčbě šel do „chrá-
něného bydlení“. Case manažer vyhledal orga-
nizace poskytující chráněné bydlení, kontak-
toval je a navštívil několik takových agentur. 
Tam je seznámil s Gilbertovou situací, aby zjis-
til, která z nich se pro něj bude nejvíce hodit.

Kromě propojování jsou další zásadní sou-
částí case managementu koordinační akti-
vity, jejichž účelem je integrovat plány 
a služby poskytované různými poskytovateli 
do jednotného celku (SAMHSA, 1998). Case 
manažeři jednají jako facilitátoři a ředite-
lé procesu změny, do kterého jsou zapojeny 
různé agentury a poskytovatelé péče s čas-
to vzájemně konfliktními záměry a očeká-
váními. Důležitým úkolem je sladit a koor-
dinovat tyto služby a monitorovat plnění 
dohod mezi klientem a poskytovateli slu-
žeb podle sestaveného plánu (De Maeyer & 
Vanderplasschen, 2005). Pro tento účel lze 
zorganizovat koordinační schůzky, kterých 
se zúčastní klient, case manažer a všich-
ni další partneři zapojení do případu. Je 
potřeba získat od klientů informovaný sou-
hlas k organizování takových schůzek a pří-
padnému sdělování „potřebných“ informací 
dalším zainteresovaným. Klienti by samo-
zřejmě měli být úzce zapojeni do všech akti-
vit spojených s propojováním a koordinací. 
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loboval. Tamní pracovníci case manažera 
nějakou dobu znali a měli s ním dobré zku-
šenosti, a tak se rozhodli dát Gilbertovi 
šanci a o několik  dnů později ho přijali...

6. Monitorování (monitoring)
Žádná kvalitní léčba ani plán case manage-
mentu se neobejde bez důsledného monito-
rování a vyhodnocování plnění stanovených 
cílů (Moxley, 1989). Monitorování pokroku 
klienta a přizpůsobování plánu aktuálním 
potřebám jsou základními funkcemi case 
managementu. Monitorování mohou, pod-
le toho ve které fázi léčebného procesu se 
klient nachází, doprovázet různé aktivity, 
např. motivování klientů, aby zůstali v léčbě, 
poskytování podpory v přechodných obdobích 
(např. když se klient stěhuje do /polo/nezá-
vislého bydlení nebo když nastupuje do nové 
práce), předvídání krizových situací a rea-
gování na ně a podpora klienta v integraci 
do komunity (SAMHSA, 1998). Pro vyhodno-
cování realizace cílů je nutno jasně určit eva-
luační kritéria (Van Ooijen-Houben, 1998).

Pravidelné a adekvátní monitorování a hod-
nocení umožňuje poskytovat podporu a péči  
kontinuálně, což je pro populace s chronický-
mi problémy velmi důležité. Během případo-
vé práce slouží case manažeři klientovi jako 
„učitelé“ a „vzory“, někdy ale musí převzít 
aktivitu a jednat jeho jménem (SAMHSA, 
1998). Odpovědnost se ale musí dříve nebo 
později vrátit zpět klientovi.

V psychiatrické léčebně case manažer 
Gilberta často navštěvoval. Během těchto 
návštěv s ním chodil po prostorách léčebny 
a povídali si. Tyto neformální kontakty posí-
lily jejich vzájemný vztah. Navíc mu aspoň 
jednou týdně volal, aby zjistil, jak se mu daří. 
Povídali si o nastalých obtížích,  jak se nimi 
Gilbert vypořádal a co má dělat dál. Během 
těchto hovorů case manažer často odkazoval 
(přímo nebo nepřímo) na dohody, které spolu 
uzavřeli během fáze plánování.

vztahem s klientem. Proto se doporučuje, aby 
se vždy snažili pochopit pohled druhé strany 
a konzultovali postup se svými nadřízenými 
dříve, než začnou stupňovat své snahy spoje-
né s obhajováním klientů (Sullivan, 1991, in 
SAMHSA, 1998).

Obhajování/zastupování zájmů klienta musí 
přispívat k plnění cílů stanovených v plánu 
case managementu (Ontwikkelcentrum, 
2003). Obhajování/zastupování zájmů kli-
enta ale neznamená, že klient vždy dosta-
ne to, co chce. Case manažeři musí totiž 
respektovat hranice systému, jsou vázáni 
svými občanskými povinnostmi a neměli by 
ohrožovat bezpečnost veřejnosti (SAMHSA, 
1998). Efektivní obhajování/zastupování 
(zájmů) klienta může case manažera dostat 
do konfliktu se spolupracovníky, administrá-
tory programu nebo dokonce se supervizory. 
V takových případech by mohlo pomoci, kdy-
by probíhala pravidelná nebo ad hoc setká-
ní zástupců jednotlivých služeb a agentur, 
při kterých je možno diskutovat a pochopit 
stanoviska jednotlivých stran (De Maeyer & 
Vanderplasschen, 2005). 

Po úvodním pobytu v krizovém centru 
Gilbert pendloval mezi dvěma krizovými cen-
try, což mu zařídil case manažer. V určitém 
momentu byl Gilbert připraven nastoupit 
dlouhodobou rezidenční léčbu deprese a pro-
blémů s drogami. Problém byl ale v tom, 
že všechny léčby v regionu ho už měly plné 
zuby a nebyly ho ochotny přijmout. Gilbert 
začal mít vážné sebevražedné myšlenky…

Case manažer kontaktoval různá rezidenč-
ní zařízení pro osoby s psychickými problé-
my v jiném regionu a snažil se, aby ho tam 
přijali. Většina těchto institucí o něj nejevila 
příliš velký zájem s ohledem na jeho problé-
my s drogami. Case manažer se jim pokusil 
popsat jeho situaci v souvislostech a pře-
svědčil je, aby ho pozvali na příjmový poho-
vor. Mezitím v tomto zařízení za Gilberta 
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dil chráněné bydlení a možnost docházet 
do stacionáře. Hned první den se ale Gilbert 
neukázal. Case manažer mu zavolal a dozvě-
děl, se ho někdo zbil… Jel za ním na návště-
vu a Gilbert byl velmi drzý, odmítal s ním 
mluvit a odmítal si přiznat svůj díl odpo-
vědnosti. Do stacionáře stále nedocházel …

Po několika dnech ho case manažer znovu 
navštívil a řekl mu, že neví, kam by jejich 
spolupráce měla směřovat ani co si o tom 
myslet. Připomenul mu, že jeho účast v pro-
gramu stacionáře byla jednou z podmí-
nek pro chráněné bydlení. Požádal ho, aby 
si dobře rozmyslel, jestli má stále zájem 
o case management. Gilbert přišel do staci-
onáře po několika dnech úplně zfetovaný… 

Case manažer ho pak ještě jednou navštívil, 
aby zjistil, jak se Gilbert rozhodl ohledně své 
účasti v projektu case managementu. Ten uve-
dl, že o case management stále stojí, ale neví, 
čeho by chtěl dosáhnout. Vzhledem k tomu, 
že Gilbert neměl potřebu stanovit si nějaké 
cíle, byl case managament (dočasně) zastaven 
a Gilbert byl poslán do metadonového progra-
mu. Až zase bude ochoten realizovat některé 
konkrétní cíle ke zlepšení své situace, bude 
zváženo, zdali s případovou prací pokračovat.

8. Závěr
Z tohoto extenzivního popisu funkcí case 
managementu by se mohlo zdát, že se jed-
ná o jasně formulovanou a univerzální 
intervenci. Jak jsme ale uvedli výše (viz 
Vanderplasschen et al., 2007), očividně 
tomu tak není. Jednou ze základních cha-
rakteristik případové práce je její flexibilita, 
a jelikož se v ní používá individualizovaný 
přístup zaměřený na klienta, může mít 
mnoho různých forem. Uvedené jednotlivé 
body (posouzení, plánování, propojování, 
zastupování klienta a monitorování) jsou ale 
základem této intervence a bez těchto pěti 
základních funkcí se neobejde žádný case 
management.

7. Evaluace a ukončení  programu 
(evaluation and disengagement)
Fáze ukončení programu je stejně jako všechny 
fáze case managementu/případové práce pro-
ces, a nikoli jednorázová událost (SAMHSA, 
1998). Lze ho popsat jako moment separace 
a začíná ve chvíli, kdy klient uvěří ve své 
schopnosti (self-efficacy) a je schopen fungo-
vat samostatně. Čím více byl klient zapojen 
do stanovování cílů, tím objektivněji bude 
možno rozhodnout o tom, zdali už je vhod-
né ukončit jeho účast v programu. Hlavním 
indikátorem pro toto rozhodnutí je totiž spl-
nění stanoveného plánu (Ontwikkelcentrum, 
2003). Ukončení případové práce je lepší plá-
novat s velkým předstihem, aby bylo možné 
proces formálně ukončit a vyhnout se tomu, 
aby skončil „do ztracena“ se zmeškanými 
schůzkami a bez následného vyhodnocení. 

Během fáze evaluace se klient a case mana-
žer ohlédnou za tím, jaké služby byly využity, 
kterých cílů bylo dosaženo, do jaké míry byl 
celý proces relevantní a jak s ním byl kli-
ent spokojen (Schu et al., 2002). Posouzení 
a pojmenování toho, jakého pokroku kli-
ent dosáhl a co (a jak) získal, podporuje to, 
aby byl klient v budoucnu schopen řešit své 
problémy samostatně. Case management/
případová práce v ideálním případě končí  
tehdy, když se dosáhne všech stanovených 
cílů a klientova situace se zlepší nebo ustálí. 
V praxi to často bývá tehdy, když se podaří 
vyřešit situaci, která se „zasekla“ (De Maeyer 
& Vanderplasschen, 2005). O tom, zdali (pří-
padně kdy) by se měl case management ukon-
čit, by mělo být rozhodnuto spolu s klientem.  
Je nutné zvážit, co bude následovat, podívat 
se na to z různých perspektiv, a pokud je 
to třeba zjistit, který typ kontinuální péče 
by nejlépe vyhovoval potřebám klienta. 
Přerušení péče totiž vede často k vypadnu-
tí ze služeb a  z léčby, případně i k relapsu.

Po sedmi měsících se Gilbert vrátil zpátky 
do oblasti, kde žil. Case manažer mu zaří-
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bilizovala. Bez pomoci case manažera by se 
mu to nemohlo podařit. Ten mu nabídl kom-
plexní služby, které obvykle nejsou součástí 
standardní léčby. Case management tedy 
lze považovat za unikátní a nedocenitelnou 
službu. Tento fakt uznávají jak klienti, tak 
case manažeři.

Kontaktní adresa:
Wouter Vanderplasschen
Ghent University
Department of Orthopedagogics
H. Dunantlaan 2 
B-9000 Gent 
Tel.: 32-9-264 63 64 
Fax: 32-9-264 64 91 
Email: Wouter.Vanderplasschen@UGent.be

Jak jsme ale viděli na případové studii, jednot-
livé úkoly se mohou provádět různými způsoby. 

Podle schématu case managementu uvede-
ného na obrázku 1 by se mohlo zdát, že se 
jedná o lineární a chronologickou řadu udá-
lostí, ale rozhodně to tak není. V case mana-
gementu se téměř vždy přehodnocuje situ-
ace, mění se plán, řeší se akutní problémy 
a revidují dříve provedené aktivity… Jak je 
vidět z případové studie, case management 
není žádný všelék a ne vždy vede k velkým 
změnám. Uvedený příklad lze vnímat jako 
neúspěch, ale nezapomeňme, že Gilbert byl 
označen za „nezvladatelný“ případ a žádná 
agentura už s ním nechtěla mít nic společné-
ho. Tak lze považovat za úspěch, že se v prů-
běhu přibližně jednoletého procesu case 
managementu podařilo splnit aspoň několik 
konkrétních cílů. Gilbert sice stále užíval 
drogy, hodně se mu ale zlepšila kvalita živo-
ta a jeho celková situace se do jisté míry sta-
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2005)
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