
Metodika HPSP v sociálních službách NZDM a 
SAS pro rodiny s dětmi 

Charakteristika sociálního znevýhodnění a sociální služby 
Sociální znevýhodnění - S tímto pojmem se setkáváme při sociální práci v sociálních 
službách. Lze ho chápat jako určitou překážku, která omezuje sociální růst a zapojení 
jedince, skupiny či minority do společnosti.  
 
Sociální služba je činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu 
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 
 
Nepříznivá sociální situace je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, 
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob 
života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení 
práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit 
vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před 
sociálním vyloučením. 
 
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je zdravotní stav, který podle poznatků 
lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti 
nutné pro zvládání základních životních potřeb. 
 
Sociální začleňování je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo 
sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim 
napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti 
a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. 
 
Sociální vyloučení je vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se 
do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, 
(§ 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) 
 
Klientem je pro tuto metodiku v rámci sociálních služeb uživatel sociálních služeb 
nebo zájemce o služby. Uživatelem sociální služby se stane ten, kdo uzavře 
s poskytovatelem sociální služby smlouvu. Forma smlouvy (ústní, písemná) se řídí 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném zněn. Např. u sociální 
služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež je možná ústní forma uzavření 
smlouvy, u sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je vyžadována 
písemná forma uzavření smlouvy. 
 

Podmínkou poskytování HPSP v oblasti sociálních služeb je nepříznivá sociální situace 
klienta. 



Projevy klienta v nepříznivé sociální situaci 
Sociální služby spadají pod ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a jsou upraveny 
zejména zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a souvisejícími 
prováděcími předpisy (zejména vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách). 
 
Cíl sociálních služeb spočívá ve: 

 snížení sociálních a zdravotních rizik klientů sociální služby, 
 rozvíjení schopností klientů sociální služby, 
 zlepšení nebo alespoň zachování soběstačnosti klientů sociální služby. 

Základními druhy sociálních služeb je: 
a) Sociální poradenství 
b) Služby sociální péče 
c) Služby sociální prevence 

 
Metoda HPSP je využívaná zejména ve službách sociální prevence. Lze ji aplikovat zejména 
v rámci těchto zákonných činností: 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
- sociálně terapeutické činnosti, 
- základní sociální poradenství, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění 
- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

 
 
Sociální služby Bonanzy Vendolí, z. ú., v nichž je možné pracovat metodou HPSP: 
 

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, 
 pracovně výchovná činnost s dětmi, 
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností, 
o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve 
společenském prostředí, 

o sociálně terapeutické činnosti: 
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob, 

o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí: 
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 
 
 

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 pracovně výchovná činnost s dětmi, 



 pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik 
rodičovského chování, 

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 
a dovedností dítěte, 

 zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, 
o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 doprovázení dětí na zájmové aktivity a doprovázení zpět, 
o sociálně terapeutické činnosti: 

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob, 

o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí: 
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 
 

Přístup ke klientovi v nepříznivé sociální situaci 
- Definujeme nepříznivou sociální situaci klienta. Zjišťujeme ji od „zadavatele“ – např. u 

rodin s dětmi a dětí je to orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), rozhovorem 
s klientem nebo pozorováním. 
 

- Vycházíme z potřeb klienta, zjišťujeme jeho silné stránky (posilují klienta) a slabé 
stránky (jsou pro klienta rizikem). Mapujeme vhodné zdroje pro řešení situace (vnější 
= např. podpora rodinných příslušníků, učitele, vnitřní = motivace ke změně apod.) 

 
- Hledáme možnosti řešení nepříznivé sociální situace – společně s klientem vytváříme 

Individuální plán, v němž je základní oblast a konkrétní cíle spolupráce. Podporujeme 
klienta v pozitivních rozhodnutích a ohleduplně korigujeme rozhodnutí nereálná či 
závadová. 

 
- Společně s klientem provádíme průběžná vyhodnocování situace. 

 
- Na řešení situace též systémově spolupracujeme s podpůrnými organizacemi.  

 
 

 
Praktická realizace 

 
Cílem HPSP v sociální oblasti je komplexně působit na osobnost klienta v nehodnotícím 
prostředí a posilovat tím jeho sociální dovednosti. Prostřednictvím atraktivních aktivit se 
otevírají témata, která jsou u klienta aktuální. Využívá se rovného postavení uživatele a 
pracovníka. Při práci s koněm nebo okolo koní dochází k mnoha situacím, na kterých lze 
názorně demonstrovat sociální dovednosti díky přítomnosti a aktivitě koně.  
 
Motivací a posilováním sociálních kompetencí postupně vedeme klienta k samostatnosti a 
způsobu života, který je ve společnosti vnímán jako běžný. 
 
 



Možné vlivy HPSP na osobnost klienta: 
• posílení sebevědomí a sebeuvědomění - Zvyšování zdravého sebevědomí je pro 

většinu klientů potřebné. Navozuje ho již samotný sed na kráčejícím koni, kdy klient 
vidí svět shora, „ovládá ho“, vedením koně vlastně řídí také svůj vlastní osud. 
Soustředění na jízdu, na souhru s koněm a vnímání okolí – přírody, pokynů 
instruktora, navozuje pocit pohody a pomáhá k uvolnění stresu. Metodou HPSP je 
možné upravovat i příliš vysoké sebevědomí. Klient, aby měl výsledky, se musí 
s koněm „domluvit“. Nelze mu pouze nařizovat, kůň na nevhodné chování reaguje 
obranně, tzn., že odmítá spolupracovat. Tento stav klienta nutí k závěru, že je nutný 
kompromis, spolupráce, přátelství, péče. 

• úprava emotivity - Oslabenou emotivitu je možné oživit, nadměrnou emotivitu je 
možné hranicemi chování ke koni tlumit.  

• odbourání nedůvěry, úzkosti a strachu - Kůň může tyto pocity vyvolávat zejm. svojí 
velikostí. Postupnými kroky – dotyky, pochopením pravidel chování, přistupováním ke 
koni, chápáním neverbálních projevů koně apod., je možné tyto pocity odbourat. Kůň 
není zatížen předsudky, proto přijímá jakéhokoliv člověka neutrálně, reaguje zejména 
na jeho chování a jednání. 

• tlumí hyperaktivitu, antipatii a agresivitu - Kůň na hyperaktivitu a agresivitu reaguje 
obranně, proto nutí klienta dodržovat jasná pravidla. K odstranění antipatie 
a agresivity mezi klienty je možné využít společné jízdy na koni, kdy musí oba klienti 
kooperovat, tzn., že si musí pomáhat, aby nenastaly komplikace, a musí se naučit 
přijímat i od někoho jiného pomoc. 

• rozvíjí spolupráci a komunikaci - Klienti se učí spolupracovat při péči o stáje a koně, 
silnější a starší klienti pomáhají mladším a slabším. Přitom jsou přirozeně nuceni spolu 
komunikovat. 

• vytváří pocit zodpovědnosti, užitečnosti, vztah k pořádku, vytrvalosti, 
houževnatosti a soutěživosti - Kůň vyžaduje každodenní péči, potřebuje určitý režim 
– krmení, pohyb apod., každý den je nutné vyčistit mu box a udržovat prostředí 
v čistotě. Klient se učí, že když chce, aby byl kůň jeho přítelem, musí se o něho 
postarat. Učí se též překonávat překážky, které při péči o koně a prostředí mohou 
nastat. 

• podporuje kreativitu - Klient se chce přirozeným způsobem zlepšovat, překonává 
znovu a znovu nové překážky, učí se nové úlohy, hledá nové způsoby práce 
a komunikace. 

• podporuje intelektové funkce rozvíjením pozornosti, koncentrace, rozhodnosti 
a úpravou poruch učení - Při řešení nových úloh a problémů je přirozeně rozvíjena 
pozornost, koncentrace a rozhodnost, čímž se podporují intelektové funkce. 

• rozvíjí správné sebehodnocení - Práce s koněm učí klienta, že je potřeba dané 
činnosti vykonávat s jistou intenzitou. Pokud je nedostatečná, kůň neposlechne, je-li 
nadměrná, vyvolá v koni obranné reakce. Uživatel je proto nucen správně 
vyhodnocovat svoji činnost, aby dosáhl úspěchu. 

• rozvíjí samostatnost a kolektivnost - Tím, že se klient naučí postarat se o koně 
a jeho prostředí, rozvíjí svoji samostatnost. Ne všechny činnosti může klient vykonávat 
sám, mnohdy potřebuje pomoc někoho jiného. Tím se upevňuje pocit sounáležitosti a 
kolektivnosti. 

 



Kůň je při HPSP prostředkem k dosažení cíle, protože jeho projevy jsou pro klienta mnohem 
více čitelné a srozumitelné než u lidí, a proto mu umožňují rychlejší a efektivnější pochopení 
některých reakcí a vztahů. Tyto pak lze jednodušší cestou převést do vztahu člověk-člověk. 
Je pracováno s myšlenkami, pocity, emocemi, které klientovi při kontaktu s koněm vyvstaly. 
 
Jednotlivé aktivity je vhodné zahrnout do určitých tematických bloků, které jsou v souladu 
s potřebami klienta, prohlubují jeho prožitek a zvyšují efektivitu práce. Jedná se např. o tato 
témata: 

• Spolupráce 
• Rodina 
• Zpětná vazba 
• Konflikt 
• Emoce 
• Komunikace 
• Agrese 
• Krizová situace 
• Sebeuvědomění 
• Sebepoznání 
• Zdravý životní styl 
• Vztahy 
• Dominance a submise 
• Zpětná vazba 
• Respekt  

 
Je možné využívat skupinovou práci s klienty, kdy se vytvářejí, obnovují či upevňují zejména 
sociální dovednosti. Např. se klient učí: 

- pomáhat druhým a přijímat pomoc od druhých, 
- zodpovědnosti, respektu, toleranci, vzájemné spolupráci, 
- správně komunikovat, dávat efektivní zpětné vazby, řešit konflikty, 
- postupně vytvářet životní hodnotový systém. 

Individuální forma práce pracuje spíše s osobnostními rysy klienta. 

Proces HPSP řídí instruktor = sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, který zná 
potřeby klienta, společně s ním vytváří individuální plán a pracují na naplňování stanovených 
cílů. Na tomto základě pak společně s dalšími osobami v týmu (cvičitel koní, vodiči koní, 
odborní sociální pracovníci apod.) rozhoduje o tématech, která budou obsahem jednotlivých 
hiporehabilitačních jednotek, o časových potřebách pro realizaci, pomůckách a o výběru 
hiporehabilitačního koně. 

Pro metodu HPSP je možné využít koně různých plemen, výšky, stáří a temperamentu. Vždy 
je nutné, aby měl kůň dobrý charakter a byl k metodě HPSP vychováván a cvičen a prošel 
zkouškou HPSP.  
 
Nezbytným podkladem pro využití koně v metodě HPSP, který obsahuje potřebné informace 
k využití koně pro metodu HPSP jsou Portfolia koní, která obsahují zejména:  

• Charakterové vlastnosti: chování ve stádě, chování ve stáji, vztah k člověku 
• Spolehlivost při aktivitách HPSP: při práci ze země, práci na lonži, práci s madly, práci 

pod sedlem 
• Využitelnost + specifika: ke kterým aktivitám je vhodný, co při HPSP 

podporuje/potlačuje, čeho se vyvarovat 



Zpracovaná portfolia koní umožní instruktorovi a týmu HPSP vybrat koně, který zvýší emoční 
prožitek klienta, namotivuje ho a podpoří v řešení jeho nepříznivé sociální situace.  
 
Schéma pro využití HPSP při sociální práci v sociálních službách: 
 

 

Cíle 
Fyziologické a biomechanické účinky HPSP 

- Koordinace pohybů (přizpůsobení se trojrozměrnému pohybu koně). 
- Trénink rovnováhy. 
- Posilování svalů + příznivé ovlivnění funkce vnitřních orgánů (peristaltika žaludku, 

střev a močového ústrojí). 
- Prohloubené dýchání (rytmičnost chůze koně může přispívat k rytmičnosti dýchání, 

které je důležité např. pro edukaci řeči). 
- Podpora látkové výměny. 
- Vylučování endorfinů. 

 
Psychické účinky HPSP 

- Sebepoznání, poznání vlastních dovedností (emocionální podpora – pocit jistoty, roste 
sebevědomí, uvolnění napětí, zábran). 

- Rozvoj sociálních dovedností (komunikace, kooperace mezi klienty, vymezení hranic, 
schopnost adaptace, hodnotový systém, kontrola chování, zodpovědnost). 

- Rozvoj a aktivizace kognitivních funkcí (paměť, myšlení, řeč, koncentrace pozornosti) 
- Emoce (radost, smutek, nejistota, strach + vnímání a reakce koně). 
- Relaxace. 

Portfolia koní
+ témata HPSP 
Co můžeme?

Klienti 
(individ. plán, 

potřeby)
Co chceme?

Formy práce -
individuální -

skupinová
Jak?



 
 

Propojení = komplexní rehabilitace 
 
Instruktor prostřednictvím metody HPSP snáze navazuje kontakt s klienty, ti pak jsou 
uvolněnější, otevřenější a motivovanější k řešení nepříznivé sociální situace. 
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