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Interdisciplinární spolupráce - Komplexní, mezioborová, multidisciplinární spolupráce
K dosažení fungování interdisciplinární spolupráce je potřeba stanovit základní kroky:
1.

Vytvořit funkční tým osob na interdisciplinárním
základě (například policista, sociální pracovník, pracovník neziskového sektoru, lékař, učitel, rodič apod)

6.

Jasně definovat možnosti spolupráce, cíle, role
apod.

2.

Zajistit koordinaci tohoto týmu. Interdisciplinární
spolupráce by měla fungovat na pevných pravidlech,
nejlépe vytvořit písemnou dohodu o spolupráci.

7.

Zajistit další vzdělávání pracovníků.

3.

Zajistit komunikaci mezi všemi členy (pravidelné
schůzky apod.).

8.

Vytvořit manuály pro interdisciplinární spolupráci.

4.

Znát znalosti kompetencí a možností ostatních pracovníků týmu.

9.

Vypracovat vzorový postup spolupráce.

5.

Znalost prostředí (zmapování regionu – zmapování
zařízení apod.).

10.

Zajistit klientovi vhodnou péči - materiální,
zdravotnickou, psychologickou, sociální a právní
pomoc.

napsaly:

Mgr. Jaroslava Hanušová, Bc. Kateřina Hellebrandová
VIOD
U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7
tel.: +420 266 710 375, +420 266 722 231, fax: +420 266 722 231
© Vzdělávací institut ochrany dětí + Mgr. Jaroslava Hanušová, Bc. Kateřina Hellebrandová

www.jpd.viod.eu.com
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

vzdělávání dospělých

INTERDISCIPLINÁRNÍ
SPOLUPRÁCE

VIOD - letak_inter RUB

Dilemata práce s lidmi:

Sociální práce

Etika profesionální práce

Dilema formalizace či deformalizace
•
zařízení státní či nestátní

Důraz na sociální fungování klienta, objektem je člověk
jako bytost existující v konkrétním prostředí, jehož nároky
musí zvládat.

Vztah pracovníka ke klientům, ke kolegům, k profesi.

Dilema profesionalizace či neprofesionalizace
•
péče profesionálů či laiků

Příbuzné obory

Systém propojení nejrůznějších institucí, které pomáhají
občanům řešit obtížnou psychosociální situaci.

Dilema polyvalence či specializace
•
práce s více cílovými skupinami či pouze
s jednou
Dilema normativnosti či nenormativnosti
•
kontrola či pomoc

Interdisciplinární přístup
•

Vládní sektor
státní správa, místní samospráva

•

Nevládní sektor
nadace a nadační fondy, občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti, církevní
právnické organizace, zastřešující organizace

Rizika práce s lidmi:
Objektivizace

• zaměření pouze na fakta

Moralizace

• zaměření pouze na normy a hodnoty

Terapeutizace

• zaměření pouze na prožívání klienta

Obory, jejichž poznatky sociální práce integruje, umožňuje
jim uvědomit si vlastní zdroje, poslání, hranice:

•
•
•
•
•

Sociologie
Pedagogika
Psychologie
Právo
Medicína

Psychosociální síť

Supervize
Pomoc a podpora při získávání náhledu na práci.

