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Etické problémy a dilemata

 Sociální pracovník se při své práci setkává s různými etickými 

problémy a dilematy vyvstávajícími ze samotné podstaty 

sociální práce, která pro něj vytváří různé situace. Musí nejen 

eticky hodnotit, vybírat možnosti, ale i rozhodovat. Eticky 

uvažuje při sociálním řešení, sběru informací, jednáních a při 

své profesionální činnosti o použití metod sociální práce, o 

sociálně technických opatřeních a administrativně správných 

postupech z hlediska účelu, účinnosti a důsledku na klientův 

život.



 Kdy vstupovat či zasahovat do života občana a jeho 

rodiny, skupiny či obce (např. z hlediska prevence či 

sociální terapie společensky nežádoucí situace)?

 Kterým sociálním případům dát přednost a věnovat čas

na dlouhodobé sociálně výchovné působení?

 Kolik pomoci a péče poskytnout, aby stimulovaly klienta

ke změně postojů a k odpovědnému jednání a nevedly

k jejich zneužití?

 Kdy přestat se sociální terapií a poskytováním služeb a

dávek sociální pomoci?

Základní etické problémy



Případ č. 1 – Paní Procházková

 Věk: 43 let

 Zdravotní stav: nediferencovaná schizofrenie.

 Sociální anamnéza: vyrůstala v dětském domově, s 

pokrevním bratrem vazby nemá. Po odchodu z dětského 

domova se různě pohybovala po ubytovnách, azylových 

domech, ulici a vězeních, časté hospitalizace v 

psychiatrických nemocnicích.

Omezení svéprávnosti od 10/2011, veřejný opatrovník.

 Ve 41 letech otěhotněla, přestala brát psychofarmaka, 

pozitivní na amfetamin.



Dilema

 Stanovisko ženského lékaře – pokračovat v těhotenství.

 Stanovisko praktického lékaře – potrat v zájmu zdraví 

matky.

 Stanovisko matky – proměnlivé, nepřesvědčivé.

 Jak provést klientku těhotenstvím a zároveň jednat v 

nejlepším zájmu dítěte?



Případ č. 2 – manželé Sedláčkovi

 Věk: muž 75, žena 79

 Zdravotní stav: muž soběstačný, žena imobilní (IV. stupeň 

PnP)

 Sociální anamnéza: bezdětní manželé. Společně žijí v 

neudržovaném RD bez vody, elektřiny. Zpočátku pomoc 

neteře. Pan šetřil na plenách, na jídle. Umístění do 

domova pro seniory odmítali.

 Při šetřeních šramotili potkani a myši. Do domácnosti 

odmítali vstupovat i pracovníci sociálních služeb.  









Dilemata

 Podmínky nevyhovující pro život.

 Pracovníci sociálních služeb se báli do domácnosti 

docházet.

Manželé odmítali hospitalizaci v nemocnici, v LDN i 

pobyt v domově pro seniory.

 Úroveň péče o manželku – s láskou, ale nehygienicky.



Případ č. 3 – paní Kučerová

 Věk: 36 let

 Zdravotní stav: neurotické obtíže, předepisované léky na 

uklidnění.

 Sociální anamnéza: vyrůstala v pěstounské rodině, po 

odchodu z domova svobodná porodila syna. Syn předán do 

péče jejím pěstounům. Následně sňatek a porod syna, 

kterého s manželem rok vychovávali, poté jim byl odebrán. V 

průběhu 2 let další 2 porody – obě děti odebrány v porodnici.

 Špatné bytové podmínky a tíživá finanční situace. Manžel 

problém s alkoholem, vůči manželce despotické, agresivní a 

násilnické chování, odmítá jí finančně přispívat na stravu.

 Vedle manžela očividně trpí a strádá, snahy o pomoc 

bojkotuje.



Dilemata

 Kde je hranice mezi povinnosti sociálního pracovníka 

pomáhat a právem klientky pomoc odmítnout?

 Kde končí kompetence sociálního pracovníka?

Co je v nejlepším zájmu klientky?

 Nedokáže si připustit, že potřebuje pomoc. Chce vše 

řešit svépomocí, ale objektivně to není v jejích silách.



Případ č. 4 – pan Hanák

 Věk: 72 let

 Zdravotní stav: srdeční onemocnění, plicní nedostatečnost.

 Sociální anamnéza: rozvedený, dvě děti, se kterými není v 

kontaktu. Žádné sociální vazby. Nízký důchod. Spolupracující. 

Bydlení v ubytovně města, podány žádosti do 2 pobytových 

zařízení. Ven z ubytovny moc nevycházel ze zdravotních 

důvodů.

 Dostal srdeční slabost, v jejímž důsledku zůstal ve svém pokoji 

dva dny nehybně sedět na zemi. Komunikoval a odmítal 

zavolání pomoci spolubydlícími.



Dilemata

 Lhostejnost okolí při zdravotních problémech. 

Neposkytnutí první pomoci 

 Absence kontaktů a podpory rodiny, absence 

sociálních vazeb.

 Zhoršování zdravotního stavu, potřeba umístění do 

zařízení sociálních služeb vs. několikaleté čekání v 

pořadnících žadatelů.



Co všechno jako pracovníci 

pomáhající profese prožíváme?

 Údiv

 Bezmoc

 Vztek

 Lítost

 Bezesné noci

 Pochybnosti

 Nejistotu



Jak to všechno dopadlo?



Situace č. 1

 Paní Procházková byla polovinu těhotenství 

hospitalizována v Psychiatrické nemocnici v Opavě. 

Narodila se jí dcera, která byla dána do poručnické 

péče, zatím prospívá, další vývoj dítěte je nejasný.

 Paní Procházková se zpočátku na dceru své 

opatrovnice občas ptala, nebyla schopna posoudit své 

rodičovské kompetence. Nyní se již o dceru nezajímá, ví, 

že je v pěstounské péči.

 Klientka žila po hospitalizaci ve chráněném bydlení, 

nedařilo se jí přizpůsobit. Nyní je opět hospitalizována.



Situace č. 2

 Paní Sedláčková zemřela ve svém přirozeném prostředí. 
Její manžel poté rok a půl žil v domě sám. 

 Po smrti manželky přebýval i nadále ve své domácnosti 
v nehygienických podmínkách. Bylo mu nabízeno 
dočasné bydlení na ubytovně přes mrazivou zimu, které 
opakovaně odmítl. Taktéž odmítal žádost do domova 
pro seniory.

 Po dopravní nehodě byl hospitalizován v nemocnici. 
Ještě tam se rozčiloval, že vedle něj svítí monitory a že 
zdravotní sestry nešetří elektřinou. Po měsíci hospitalizace 
zemřel.



Situace č. 3

 Paní Kučeravá je stále dlouhodobě bez zaměstnání a vlastních 

finančních příjmů. Spolupráce se sociálními pracovníky i s 

občanskou poradnou je nepravidelná, nedodržuje žádné 

dohody.

 Bez snahy situaci změnit, adaptace klientky na situaci.

Obtížná komunikace v důsledku zcela odlišného myšlení a 

vnímání reality. Pokud se dostaví z vlastní iniciativy, dochází k její 

strany k alespoň částečné spolupráci.

Opakovaně zprostředkování potravin a oblečení. Zajištění 

ubytování v azylovém domě, do kterého nenastoupila.



Situace č. 4

 Po zdravotní stránce pan Hanák nebyl schopen se vrátit 

zpět do přirozeného prostředí a dosavadního bydlení.

 Díky hospitalizaci obnoveny kontakty se sestrou, která 

mu pomáhá.

 Již rok a půl pobyty v léčebnách dlouhodobě 

nemocných a ve zdravotnických zařízeních.

Odkázán na pomoc jiných osob. Přiznán II. stupeň PnP.
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