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Čo je na človeka zamerané plánovanie?  
 

Na človeka zamerané plánovanie je spôsob,  ako podporovať ľudí, aby sa mohli rozhodovať a robiť zmeny 

vo svojom živote, aby si mohli naplánovať svoj život a organizovať si podporu a služby, ktoré  potrebujú.  

Na človeka zamerané plánovanie  pomáha ľuďom organizovať a vytvárať svoje vlastné kruhy podpory. Na 

stretnutiach kruhov sa informácie získavajú tvorivými spôsobmi, aby pomohli ľuďom zistiť,  čo chcú vo svojom 

živote zmeniť. Tieto informácie sa používajú pri spracovaní plánu, ktorý chce človek dosiahnuť a podpory, ktorú 

by potreboval. Na človeka zamerané myslenie a plánovanie  je tiež výborný  spôsob, ako ukázať organizáciám, čo 

je dôležité z pohľadu ľudí.  Predstavuje,  ako môže byť podpora organizovaná tak, aby bola pre ľudí zmysluplná.  

K tomu, aby ľudia dokázali  premýšľať so zameraním  na človeka a stali sa facilitátormi na človeka 

zameraného plánovania, sa potrebujú naučiť, prijať a vyskúšať si celú škálu hodnôt, zručností a 

metód. Preto sme vytvorili tento výcvik.  

Pre koho bol výcvik určený?     
 

Výcvik sa skladá z 5 tématicky členených modulov. Je pripravený pre rôzne skupiny ľudí. Je to inkluzívny 
kurz, čiže môžu sa ho zúčastniť ľudia s postihnutím i  bez postihnutia.  Výcvik je určený pre nasledujúce skupiny 
ľudí:  

 Sebaobhajcovia s postihnutím a ľudia s postihnutím, ktorí využívajú sociálne služby 

 Vedúci aj podporní pracovníci sociálnych služieb pre ľudí s postihnutím 

 Podporné osoby – rodičia, priatelia, osobní asistenti, učitelia 

 Zástupcovia legislatívy ( ministerstva alebo vlády) / zriaďovateľov ( verejná správa) 

 Zástupcovia  agentúr 

 Odborníci z rôznych oblastí sociálnych a s nimi súvisiacich služieb, s ktorými sa počas 

svojho života môžu ľudia s postihnutím stretnúť 

Dôležité prvky výcviku.   
 

Výcvik na človeka zameraného prístupu obsahuje niekoľko inovovaných prvkov : 

Inkluzívny výcvik  – výcvik  je navrhnutý tak, aby mohla rôznorodá skupina účastníkov s rôznymi schopnosťami 
pracovať spolu. 

Aktívne učenie  – vo veľkej  časti výcviku  sa účastníci cez vlastnú skúsenosť zoznamujú s nástrojmi  myslenia a 

plánovania  zameraného na človeka a tiež sa učia byť súčasťou procesu  plánovania zameraného na človeka. 

Facilitácia kurzu  – aby mali účastníci výcviku dostatočnú podporu, je každý modul  facilitovaný dvomi lektormi.  

Online učenie sa  – pre účastníkov  bude  vytvorená online platforma,  cez ktorú budú môcť získavať informácie 

a vymieňať si skúsenosti. 

Portfólio – účastníci si budú vytvárať  portfólio, aby zdokumentovali a zachytili, čo sa naučili a prakticky 

zrealizovali. Pomôže im nielen udržať si získané poznatky cez zachytenú osobnú skúsenosť, kvalitne 

implementovať nové nástroje , ale aj cez príklad dobrej praxe metodiku šíriť ku svojim kolegom.  
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Popis modulov: 

Výcvik  sa skladá z piatich  modulov.   

  

Modul 1: Úvod do plánovania zameraného na človeka  

Na začiatku tohto modulu si vyjasníme miesto na človeka zameraného prístupu v 

kontexte úplného začlenenia, občianskych práv a sebaurčenia ľudí s postihnutím. Zameriame sa na ujasnenie 

práv ľudí s postihnutím. Modul nás zoznámi so základnými hodnotami a  priebehom plánovania zameraného na 

človeka. Na človeka zamerané myslenie a plánovanie sú predstavené ako silné nástroje, ktoré pomáhajú nastaviť  

zmysluplné zmeny v životoch ľudí, organizácií a komunít. Môžu sa používať na dosiahnutie osobných cieľov, na 

vytváranie služieb orientovaných viac na človeka, na budovanie inkluzívnych komunít. Účastníci budú mať 

príležitosť  spoznať sa navzájom v malých skupinách a pri partnerskej spolupráci s pomocou rôznych metód na 

človeka zameraného plánovania .  

 

Modul 2: Myslenie zamerané na človeka  

Modul vysvetľuje históriu a východiská na človeka zameraného myslenia.  Ukazuje, ako 

sa zo Základného plánovania  života (životného štýlu),   v angl. Essential Lifestyles Planning, 

vyvinuli  jednotlivé nástroje a ako im porozumieť a tiež čo je dôležité z pohľadu človeka, ako chce žiť a akú k 

tomu chce podporu. Modul učí celú škálu nástrojov zameraných na hodnoty, ktoré účastníci môžu používať, aby 

sa o človeku dozvedeli čo najviac a dosiahli lepšie porozumenie, aký druh podpory je pre konkrétneho človeka 

najúčinnejší.  Nástroje na človeka zameraného myslenia je možné používať jednak ako súčasť  na človeka 

zameraného plánovania, alebo flexibilne pre každodenné použitie, keď je to prínosné pre človeka.  

 

 

Modul 3: Kruhy podpory a facilitačné schopnosti      

Modul vysvetľuje dôležitosť kruhov podpory   a predstavuje nástroje, ktoré pomáhajú 

rozvíjať, facilitovať a priebežne podporovať tieto kruhy. Predstavíme si a prakticky vyskúšame ďalšie koncepty a 

nástroje na zapájanie komunity, ako objaviť komunitu z pohľadu človeka (napríklad mapovanie obľúbených 

miest alebo vytvorenie cesty,  pomocou ktorej nás človek zoznamuje s komunitou, v ktorej žije). Účastníci sa 

zoznámia s rôznymi cvičeniami a nástrojmi, ako sú kruh vzťahov alebo mapa sietí. Budú môcť tiež zvážiť a 

vyskúšať si facilitačné stratégie na dosiahnutie rôznej dynamiky (pozitívnej i negatívnej) pri práci s kruhmi 

podpory. 
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Modul 4: Na človeka zamerané hodnotiace stretnutia a vytváranie  na človeka 

zameraných plánov   

 

Pri facilitácii hodnotiacich stretnutí modul používa princípy, nástroje a zručnosti z modulu 2.   

Vysvetľuje, ako možno rozvíjať podrobné a informatívne plány tak, aby podporili ľudí spôsobom, ktorý je pre 

nich zmysluplný. Modul vysvetľuje, ako nástroje na človeka zameraného myslenia uviedli do praxe 

personalizáciu služieb vo Veľkej Británii a ako sa dajú na človeka zamerané hodnotiace stretnutia používať pri 

plánovaní potrebnej podpory a pre rozvoj človeka.  

 

Modul 5: Plánovanie zamerané na človeka pomocou metód  MAPS a PATH  

Modul umožňuje účastníkom porozumieť a facilitovať stretnutia  MAP a PATH. 

Budeme premýšľať, ako zapojiť kruhy podpory do hľadania  alternatívnych možností.  

MAP / Mapa (známa tiež ako 'Making Action Plans', t.j. 'Tvorba akčných plánov')  – skladá  sa zo šiestich krokov, 

ktoré popisujú, v čom je človek (i so svojimi kruhmi) skvelý, čím obohacuje svet okolo seba.   

PATH / Cesta (známa ako: '‘Planning Alternative Tomorrows with Hope', t.j. 'Plánujeme alternatívne zajtrajšky s 

nádejou') sa skladá z ôsmych krokov. Ich výsledkom je  obraz cesty k najkrajšej budúcnosti, po ktorej  človek  túži 

a  ktorá sa skladá z jednotlivých krokov.  

 

 

 

 

 

 

 

 


