Služby, které vznikly v rámci projektu

Fokus Mladá Boleslav
středisko Karlovy Vary
Kontaktní osoba:

Jaroslav Hodboď – oblastní ředitel
Mobil: +420 608 961 361
Email: hodbod@fokus-mb.cz

Sociálně terapeutická dílna pro osoby
s dlouhodobým duševním onemocněním
Kontaktní osoba:

Milan Kubík – vedoucí dílny
Mobil: +420 775 562 054
Email: kubik@fokus-mb.cz

Realizátor projektu:

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE

Karlovarský kraj

„ROZVOJ PÉČE O OSOBY
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE“

Odbor sociálních věcí
Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. Stanislava Správková

Vedoucí odboru sociálních věcí

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 502 240
E-mail: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz

PÉČE POSKYTOVANÁ V PŘIROZENÝCH
PODMÍNKÁCH – SLOŽITÉ
JEN ZDÁNLIVĚ
1. 1. 2010 – 31. 12. 2011

Řízení a administraci projektu zajišťoval:

Agentura projektového a dotačního
managementu Karlovarského kraje, p. o.
Ing. Věra Javůrková
Tel.: +420 353 993 213
E-mail: javurkova@apdm.cz

www.apdm.cz
Hlavní dodavatel projektu:

Centrum sociální rehabilitace

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Kontaktní osoba:

Ředitelka

Mgr. Šárka Blažková – vedoucí týmu
Mobil: +420 775 582 276
Email: blazkova@fokus-mb.cz

Motto:

Mgr. Barbora Wenigová
Řehořova 10, 130 00 Praha 3
Mobil: +420 608 339 848
E-mail: wenigova@cmhcd.cz

www.cmhcd.cz

Více informací na

www.fokus-mb.cz
v sekci Služby pro klienty.
Projekt je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU:

• NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO
OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Sociální rehabilitace:
ambulantní a terénní forma
Sociálně terapeutická dílna
• VZDĚLÁVÁNÍ
• INFORMAČNÍ A DESTIGMATIZAČNÍ
KAMPAŇ
• KONCEPCE PÉČE O OSOBY
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Aktuální informace o projektu najdete na

www.rpkk.cz
www.stopstigma.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Hlavním cílem projektu je
podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických
ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto
osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje
potřebných sociálních služeb.

Příčinou předsudků
a stigmatizace osob s duševním onemocněním
je nedostatek informací.
Řešením je vzdělávání.

Komunitní péče je spojena s tzv. deinstitucionalizací, sledující redukci velkých psychiatrických léčeben a jejich alespoň částečnou
přeměnu ve služby komunitní.

Proč komunitní péče?
Důvodem vzniku komunitní péče byly důkazy
o negativním vlivu instituce na průběh nemoci
u dlouhodobě léčených pacientů. Nástrojem
těchto změn je působení tzv. komunitních týmů
duševního zdraví s určenou geografickou oblastí,
ve které působí.
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• Minimum z psychiatrie pro pracovníky
v pomáhajících profesích
• Základy psychosociální rehabilitace
• Opatrovnictví u osob s duševním onemocněním
• Práce s rodinami osob s duševním
onemocněním
• Práce s rodinou v obtížné životní situaci I.
• Případové konference jako nástroj prevence
sociálního vyloučení ohrožených rodin s dětmi
• Systém péče o osoby s duševním onemocněním
v Karlovarském kraji

• Úvodní kurz v užívání
nástroje HoNOS
• Systém péče o osoby
s duální diagnózou
• Péče o osoby
s organickými
poruchami

Stáže v Holandsku
- v zemi s dobrou praxí

John
Lennon

Ernest
Hemingway

Deprese
Hudebník

Deprese
Spisovatel

Mýtus
Pravda

Realizované kurzy v rámci projektu:
Co je komunitní péče?

Jen odstraňováním mýtů
můžeme dosáhnout destigmatizace.

Celostátní konference
sociální psychiatrie
4. - 6. 11. 2010 v Karlových Varech

Lidé se schizofrenií jsou agresivní a nebezpeční.

Podíl osob se schizofrenií na násilných činech
a zločinnosti je menší než u zdravé populace.
Mýtus

Všichni lidé se schizofrenií musí být hosPravda

pitalizováni a nemohou žít mimo ústavy.

65 % z nich je schopno se při vhodné léčbě
a sociální pomoci zapojit do běžného života.
Mýtus

Lidé s duševní nemocí nemohou
Pravda

pracovat a studovat.

Někteří lidé s duševním onemocněním mohou mít přechodné potíže s návratem do školy
nebo do zaměstnání, mnozí to však dokáží.
Mýtus

Řada osob s depresí svádí na nemoc
Pravda

svou neschopnost a lenost.

Diagnóza deprese je vědecky podložená
a nezpochybnitelná a nelze jí maskovat ani
neschopnost, ani lenost.

