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Vážení čtenáři!

Držíte v rukou odbornou publikaci, 
která se stane Vaším průvodcem reali-
zací a výstupy individuálního projektu 
Karlovarského kraje s názvem „Rozvoj 
péče o osoby s duševním onemoc-
něním na území Karlovarského kraje“. 

Projekt byl financován z prostředků 
ESF, prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost a státního rozpočtu ČR.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského 
kraje vykonával v projektu roli odborného garanta 
projektu.

Podpora duševního zdraví a s tím související podpora 
rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním patří 
k prioritám evropské i české politiky. V České repub-
lice jsou, stejně jako ve světě, neuropsychiatrická 
onemocnění značnou socioekonomickou zátěží. ČR 
je dle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO)  
na prvním místě v počtu dní pracovní neschopnosti v roce,  
z toho 40 % zameškaných dní je z důvodů dušev-
ních chorob. Pro každý stát to představuje miliardové 
náklady a ztráty. 

I v Karlovarském kraji (dále jen v KK) se osoby se zdra-
votním postižením – s chronickým duševním onemoc-
něním (dále jen osoby s DO) podílejí vysokou měrou  
na nezaměstnanosti, bezdomovectví a spotřebě 
alkoholu. 

V roce 2008 byl v KK proveden sociologický výzkum, 
jehož výsledky se staly jedním z podkladů pro tvorbu 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  
v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 (dále jen 
SPRSS KK).  Jednou ze stanovených priorit strategické 
části plánu byl rozvoj sociálních služeb pro osoby  

s chronickým duševním onemocněním. Tato priorita 
reaguje právě na sociologickým výzkumem zjištěné 
potřeby občanů Karlovarského kraje z hlediska zajiš-
tění poskytování potřebných sociálních služeb a rozvoje 
jejich kvality. 

Dalším úkolem, který byl SPRSS KK uložen, bylo prove-
dení analýzy stavu těchto osob na území KK a na jejím 
základě vytvoření sítě sociálních služeb pro tuto cílovou 
skupinu.

V Karlovarském kraji před realizací projektu neexisto-
vala žádná sociální služba, která by zajišťovala primárně 
potřeby cílové skupiny osob s DO. Sociální služby, 
které deklarovaly, že poskytují svou službu i osobám 
s DO, zdaleka nebyly schopné reagovat na psychická  
a sociální specifika těchto osob.

V kraji existuje pouze jedno psychiatrické oddě-
lení, kde jsou hospitalizováni pacienti z celého kraje, 
avšak zcela chyběly terénní či ambulantní služby, které  
by byly schopné zajišťovat pomoc lidem po hospitali-
zaci v jejich běžném prostředí, eventuálně by zabránily 
dalším hospitalizacím a zhoršování zdravotního stavu  
i sociálního postavení těchto osob. 

Zároveň v kraji neexistovala žádná zřetelněji defi-
novaná koncepce rozvoje služeb v kraji pro tuto 
cílovou skupinu, která by určila priority rozvoje služeb  
pro osoby s DO. 

Karlovarský kraj se proto rozhodl řešit tuto tíživou 
situaci systémově, z úrovně kraje a v roce 2010 podal 
na  MPSV žádost o finanční podporu individuálního 
projektu Karlovarského kraje.   

Individuální projekt reaguje na oblast podpory 3.1: 
Podpora sociální integrace a sociálních služeb OP 
LZZ a je v souladu se strategickými dokumenty ČR.  
V rámci této oblasti podpory je cílem mj. podpora soci-
álních služeb a dalších nástrojů sociálního začleňování  

1. Úvod 

Miloslav Čermák 
Náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje  

pro oblast sociálních věcí
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cílových skupin na základě zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní cíl projektu byl stanoven následovně: podpora 
přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních 
zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. 
komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných soci-
álních služeb. Dílčí cíle projektu reagovaly na úkoly  
stanovené SPRSS KK a zohledňovaly požadavky na 
systémové řešení problematiky v kraji. Patřily mezi ně:  
potřeba zmapování stavu péče a potřeb z hlediska 
péče o osoby s DO a jejich rodiny na území KK, vytvo-
ření koncepce plánování a zavádění sociálních služeb  
v návaznosti na zdravotní péči, vytvoření modelů 
potřebných sociálních služeb (rozsah a obsah posky-
tovaných služeb ve vztahu k cílové skupině, perso-
nální zajištění, financování) na území okresu Karlovy 
Vary, snižování stigmatu duševních poruch a ovlivňo-
vání postojů veřejnosti k této skupině mediální prací  
a vzdělávacími programy pro poskytovatele sociál-
ních služeb a zaměstnance obecních úřadů a krajského 
úřadu. Projekt pamatoval také na nutnost propojit  
aktuální informace z procesu plánování sociálních 
služeb na území KK s realizací aktivit tohoto individu-
álního projektu a zajistit, aby byly zjištěné potřeby  
cílové skupiny (osob s duševním onemocněním) zapra-
covány do systému tvorby sociálních služeb na místní  
a krajské úrovni. 

Rozhodnutím MPSV o poskytnutí dotace byla žádost 
o finanční podporu na realizaci individuálního projektu 
podpořena ve všech aktivitách. Po úspěšně realizo-
vaném výběrovém řízení na hlavního dodavatele 
projektu, kterým se stalo Centrum pro rozvoj péče 
o duševní zdraví, tak mohl být individuální projekt  
s názvem „Rozvoj péče o osoby s duševním onemoc-
něním na území Karlovarského kraje“ v lednu 2010 
zahájen.  

Jak byl tento cíl naplněn, se můžete dočíst právě v této 
publikaci. 

Dovoluji si poděkovat všem zúčastněným, tedy 
expertům, lektorům, poskytovatelům, sociálních služeb, 
uživatelům, obcím, odborům sociálních věcí a servisu, 
který administrativně zajišťoval projekt, tedy všem 
těm, kteří projevili zájem aktivně se do projektu zapojit  
a přispět tak k jeho naplnění. 

Miloslav Čermák
Náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí 

a oblast neziskových organizací 
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Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním  
na území Karlovarského kraje (dále jen projekt)

Délka trvání projektu: leden 2010 – prosinec 2011

Realizátor projektu: Karlovarský kraj

Hlavní dodavatel aktivit projektu:  
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

2.1. Hlavní cíl projektu
Hlavním cílem projektu byla podpora přesunu péče 

zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přiro-
zeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče)  
a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb.

Komunitní péče je od poloviny 20. století domi-
nantním trendem v řadě vyspělých zemí a je spojena  
s tzv. deinstitucionalizací, sledující redukci velkých 
psychiatrických léčeben a jejich alespoň částečnou 
přeměnu ve služby komunitní. 

Důvodem vzniku komunitní péče v ekonomicky 
vyspělých státech po druhé světové válce, současně  
s redukcí péče ve velkých psychiatrických léčebnách, 
byly důkazy o negativním vlivu instituce na průběh 
nemoci u dlouhodobě léčených pacientů. Prostředkem  
těchto změn je vytváření komunitních týmů duševního 
zdraví s určenou geografickou oblastí, ve které působí. 

Cílem projektu bylo podpořit tento trend i v České 
republice, konkrétně na území Karlovarského kraje. 
Karlovarský kraj využil příležitost stát se průkop-
níkem v zavádění komunitní péče v České republice 
na regionální úrovni. Na území Karlovarského kraje  
je nedostatek sociálních i zdravotních služeb pro 
osoby s duševním onemocněním, stávající služby mají  
špatnou dostupnost v rámci kraje. Projekt, který měl 
za cíl vymodelovat a iniciovat tvorbu sítě komunitních 
služeb pro osoby s duševním onemocněním posky-
tovanou v přirozeném prostředí těchto osob, nabídl  
příležitost pro změny tohoto stavu.

2.2. Dílčí cíle – aktivity projektu

•     Mapování 
•     Tvorba koncepce péče 
•     Tvorba modelu a podpora zahájení  

         činnosti sociálních služeb
•     Vzdělávání a stáže
•     Informační a destigmatizační kampaň
•     Komunitní plánování – podpůrné  

         pracovní skupiny

2. O projektu
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3.1. Představení záměru projektu: Kulatý stůl I  
Dne 13. 5. 2010 se v Krajské knihovně Karlovarského 

kraje konal první Kulatý stůl projektu na téma Záměr 
přípravy vytvoření nových sociálních služeb pro osoby 
s duševním onemocněním na území Karlovarského 
kraje. 

Tématem kulatého stolu bylo mapování stavu soci-
álních služeb pro osoby s duševním onemocněním  
na území Karlovarského kraje (jejich počet, kvalita, 
návaznost na zdravotní služby). Cílem setkání bylo 
zjistit, jaké služby je ještě v kraji potřeba doplnit,  
v jakém rozsahu a kvalitě, co překáží a napomáhá  
jejich rozvoji.

Na setkání byl vyjádřen postoj kraje k rozvoji soci-
álních služeb: náměstek Miloslav Čermák a vedoucí 
sociálního odboru Karlovarského kraje Ing. Stanislava 
Správková potvrdili zájem kraje o změnu současného 
stavu v péči o osoby s DO, což bylo jedním z důvodů, 
proč kraj zařadil rozvoj péče o osoby s duševním  
onemocněním jako jednu z priorit do svého střed-
nědobého plánu. Ředitelka Centra pro rozvoj péče  
o duševní zdraví Mgr. Barbora Wenigová představila 
výsledek předběžného mapování sociálních služeb, 
který pak v diskusi s účastníky ověřovala a dopl-
ňovala. MUDr. Jiří Bartoš pak pohovořil o potřebě 
návaznosti zdravotnických služeb na služby sociální  
a MUDr. Jan Stuchlík promluvil o plánovaném  
budování nových sociálních služeb na území 
okresu Karlovy Vary. Následně proběhla diskuse, 
v níž byly zreflektovány výsledky mapování, které 
zazněly v předchozí části. Dále byly prodiskutovány  
zkušenosti účastníků s fungováním sociálních služeb, 
co brání jejich rozvoji a co by podle názoru účastníků 
mohlo jejich rozvoji napomoci.  

Kulatý stůl 13. 5. 2010

3.2. Mapování 
Hlavní částí bylo Mapování stavu péče o osoby  

s duševním onemocněním na území Karlovarského 
kraje. Šetření probíhala formou dotazníků a hloub-
kových rozhovorů s odborníky a uživateli služeb. 
Jejich cílem bylo ověření a zpřesnění výsledků pilot-
ního šetření potřeb péče o osoby s duševním  
onemocněním na území Karlovarského kraje.  
Současný stav sociálních služeb, poskytujících péči 
osobám s duševním onemocněním (jejich množ-
ství a kvalita) byl současně zjišťován z různých zdrojů 
(ročenky, výroční zprávy, osobní návštěvy zařízení  
atd.) a byl srovnáván s doporučeními ze strategic-
kých dokumentů. Jedná se zejména o Koncepci oboru  
psychiatrie, Politika péče o duševní zdraví v ČR – 
Cesty k její realizaci, Krajská protidrogová strategie 
Karlovarského kraje.

Další částí bylo Mapování stavu poskytování 
komunitní péče o specifické cílové skupiny užíva-
jící návykové látky. Analýza zjišťovala kompatibilitu  

3. Mapování potřeb rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje
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sociálních služeb se zdravotními službami a rovněž 
širším rámcem komunitní sociální péče a propo-
jenost s vytvářenou koncepcí ambulantní adik-
tologické péče v České republice, kterou vytváří  
od roku 2008 Centrum adiktologie psychiat-
rické kliniky VFN a 1. LF UK Praha ve spolupráci  
s Ministerstvem zdravotnictví a Středočeským krajem. 

Třetí fází bylo Mapování podmínek života osob  
s duševním onemocněním v Karlovarském kraji  
(výzkum INDIGO). Tématem bylo mapování podmínek 
života osob, které trpí duševním onemocněním,  
a konkrétních dopadů stigmatizace a diskriminace  
ve společnosti v Karlovarském kraji. 

3.3. Situační analýza stavu péče o osoby s duševním  
 onemocněním na území Karlovarského kraje

Situační analýza stavu péče o osoby s duševním 
onemocněním na území Karlovarského kraje (dále  
jen Situační analýza) má za cíl shrnout a zpře-
hlednit situaci v oblasti péče o osoby s duševním  
onemocněním v mezinárodním, celonárodním a regi-
onálním měřítku. Následně shrnuje výsledky šetření 
a popisuje potřeby poskytovatelů a uživatelů služeb  
v Karlovarském kraji. V závěru jsou stanovena doporu-
čení pro tvorbu Koncepce péče pro osoby s duševním 
onemocněním a se závislostí na návykových látkách  
na území Karlovarského kraje.

3.4. Výsledky mapování
3.4.1. Výsledky mapování stavu péče o osoby  
 s duševním onemocněním  

V Karlovarském kraji působí 15 ambulantních  
psychiatrů a 14 klinických psychologů. Pro skupinu 
uživatelů závislých na návykových látkách je  
v kraji k dispozci jedna protialkoholní a protidro-
gová poradna spolu s Centrem substituční terapie.  
V kraji je jedno lůžkové psychiatrické oddělení  
v soukromé nemocnici v Ostrově NEMOS PLUS, s.r.o.,  
kde je celkem 40 lůžek. Lůžka následné i akutní péče  
v počtu 200 – 300 jsou k dispozici v Psychiatrické  
léčebně Dobřany mimo území kraje. V regionu 
existují dva denní stacionáře s celkem 17 místy,  
v jednom z nich v Karlových Varech se 7 lůžky, byl  
však v roce 2008 pozastaven provoz, druhý stacionář 
s 10 lůžky funguje v rámci psychiatrického oddělení 
NEMOS PLUS, s. r. o. Ostrov. 

Výsledky mapování potvrdily, že ve sféře  
zdravotnictví buď služby nejsou rozvinuty vůbec 
(následná lůžková psychiatrická péče, některé  
specializované ambulance, denní stacionář AT  
[ambulantní psychiatrické zařízení], krizové centrum 
s nepřetržitým provozem, komunitní psychiatrické 
sestry), nebo je jejich kapacita nedostatečná. 

Pro služby ze sociálního resortu vyplývá obdobný 
závěr: absence určitých typů služeb nebo stav, kdy 
služby sice existují, ale nejsou specificky zaměřené  
pro skupinu osob s duševním onemocněním.
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Graf 1: Stav služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje
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3.4.2. Výsledky výzkumu INDIGO  

Výsledky výzkumu INDIGO ukazují, že celkem 33 % 
lidí trpících v Karlovarském kraji depresí a schizofrenií  
se domnívá, že se k nim v souvislosti s jejich onemoc-
něním chová rodina nespravedlivě. Téměř čtvrtina  
si stěžuje na nedostatečné osobní soukromí a 28 % těch, 
kteří hledali práci, se alespoň jednou setkalo s diskrimi-
nací. Obavy z odsouzení společností vyvolané tradič-
ními předsudky a mýty dokonce nutí 54 % pacientů 
své onemocnění před ostatními většinou nebo alespoň 
někdy skrývat. Blízký osobní vztah raději nenavazuje  
32 % nemocných. 

Neznalost projevů a příčin psychiatrických chorob  
u zdravé populace přímo ovlivňuje kvalitu života osob, 
které duševními onemocněními trpí. Například 20 % 
respondentů uvedlo, že se jich lidé v souvislosti s jejich 
diagnózou straní, 24 % pak problematičtěji navazuje 
nová přátelství nebo si udržuje ta původní. Celkem  
18 % z dotázaných cítí určitou nevraživost vůči své 
osobě v místě, kde žije. Nespravedlnost při hledání 
práce zaznamenalo 28 % těch, kteří se o to pokusili,  
a 26 % těch, kteří se snažili si práci udržet.

Divadelní představení Kabaret Artaud  
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4.1. Koncepce péče o osoby s duševním  
 onemocněním na území Karlovarského kraje

Koncepce péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje (dále jen Koncepce 
péče) představuje soubor doporučení k vytvoření 
služeb pro osoby s duševním onemocněním na území 
Karlovarského kraje dle priorit vyplývajících z předcho-
zích šetření v rámci aktivity mapování. 

4.1.1. Obecné priority služeb

Priorita: Informovanost: Vhodným nástrojem pro 
posílení informovanosti byla destigmatizační kampaň, 
která v rámci projektu probíhala v Karlovarském kraji 
již od roku 2010. Je ovšem třeba v destigmatizaci  
soustavně pokračovat i po ukončení projektu,  
k čemuž mohou být nápomocny sociální služby, ale 
i svépomocná sdružení uživatelů. Jako další krok  
se doporučuje zřízení informačního centra.

Priorita: Provázanost: K provázanosti služeb by 
přispělo zavedení koordinačního týmu sestaveného  
z pracovníků odborů sociálních věcí, zástupců klíčo-
vých zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb 
a neziskových organizací orientovaných na cílovou 
skupinu osob s DO.

Priorita: Mobilita: Vzhledem k špatné dostupnosti 
služeb doporučuje dokument Koncepce péče zavedení 
mobilních terénních týmů pracujících formou případo-
vého vedení (více informací v kapitole sociální rehabili-
tace terénní forma).

Priorita: Preventivní charakter služeb: Potřeba  
preventivního zaměření služeb se odráží v dalších 
návrzích na nově vytvářené služby či jejich rozšíření  
(specializované poradenství pro osoby s DO, psycho-
terapeutické programy, rodinné a edukační programy, 
případové vedení). Nezbytné je, aby nedocházelo  
k prohloubení poruchy také v důsledku nedostateč-
ného sociálního zajištění klienta.

4.1.2. Priority pro rozšíření sociálních služeb

Mezi priority k rozšíření sítě sociálních služeb pro tuto 
cílovou skupinu je především zapotřebí zařadit poby-
tové sociální služby umístěné v komunitě, přede-
vším chráněná bydlení, v menší míře pak domovy  
se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemoc-
něním. Na základě uskutečněných šetření je jejich 
potřebná kapacita odhadována na 1000 klientů ošet-
řovaných během jednoho roku, což představuje  
zhruba 800 lůžek. Zařízení by měla sloužit především 
pro dospělé osoby s chronickým duševním onemoc-
něním, částečně by měla být zahrnuta i cílová skupina  
dětí/mládeže trpících duševním onemocněním.  
Na základě výstupů z šetření a zkušeností z jiných 
regionů lze navrhnout následující strukturu (tab. 3) 
pro rozšíření těchto služeb, která reprezentuje alespoň 
nutnou minimální část potřebného pokrytí.

4. Tvorba koncepce péče 
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Další prioritu pro rozšíření v oblasti sociálních služeb 
představují služby charakteru pracovní rehabilitace 
realizované formou sociálně terapeutických dílen  
a sociální rehabilitace. Na základě výsledků šetření  
by tyto služby měly pokrývat kapacitu odpovídající  
1450 klientů ročně, což by představovalo potřebu 
zhruba 140 sociálních pracovníků a pracovníků  
v sociálních službách. 

 
 
 

Opět na základě zvážení výsledků šetření, ve snaze 
pokrýt alespoň minimální nutnou část požadavku, byla 
navržena následující struktura (tab. 4) pro rozšíření 
služeb charakteru pracovní rehabilitace.

Výhledově by měla být další kapacita služeb sociální 
rehabilitace (§ 70)* zaměřena i na podporu při vzdělá-
vání (studenti SŠ a VŠ s duševním onemocněním). 

   Tab. 3:  Návrh potřebného navýšení služeb

Typ služby Počet lůžek/zařízení Časový plán

Chráněné bydlení skupinového typu (3) a domov se zvláštním režimem (1)  
pro osoby s chronickým duševním onemocněním (§ 50 a § 51)*  80/4

1 zařízení od r. 2012
1 zařízení od r. 2015
2 zařízení od r. 2020

Chráněné bydlení (formou bytů pro 2-4 uživatele) pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním (§ 51) * 30/10

10 lůžek od r. 2012
10 lůžek od r. 2015
10 lůžek od r. 2020

Terapeutická komunita (§ 68)* nebo týdenní stacionář pro děti a adolescenty  
trpící duševní nemocí (§ 47) * 20/1 20 míst od r. 2012

Terapeutická komunita pro osoby závislé na návykových látkách (§ 68) * 30/1 1 zařízení od r. 2012

Terapeutická komunita pro osoby s chronickým duševním onemocněním (§ 68) * 30/1 1 zařízení od r. 2015

* Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

   Tab. 4:  Návrh potřebného navýšení služeb pracovní rehabilitace

Typ služby pracovní rehabilitace Počet soc. pracovníků/ 
počet zařízení Časový plán

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s chronickým duševním onemocněním (§ 67) * 
(část kapacity je možno realizovat mimo režim sociálních služeb  
formou chráněných dílen)

30/5
6 úvazků od r. 2012
12 úvazků od r. 2015
12 úvazků od r. 2020

Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním (§ 70)* zajištující podporu 
klientům při krátkodobém zaměstnání na částečně chráněných místech 20/5

5 úvazků od r. 2012
5 úvazků od r. 2015
10 úvazků od r. 2020

Sociální rehabilitace (§ 70) * zajištující podporu klientům při krátkodobém zaměstnání 
na běžných pracovních místech 20/5

5 úvazků od r. 2012
5 úvazků od r. 2015
10 úvazků od r. 2020
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Třetí prioritou v rámci resortu sociálních věcí je pora-
denství. Odborné poradenství pro osoby s duševním 
onemocněním by mělo sloužit na základě výstupů 
šetření pro 1900 klientů ročně, což představuje kapa-
citu zhruba 7,5 úvazku sociálního pracovníka. 

Časový plán

2 úvazky od r. 2012

2 úvazky od r. 2015

3,5 úvazku od r. 2020

Mimo rámec vlastních sociálních služeb je podpora 
sociálních firem (sociální ekonomika) s možností 
zaměstnávání lidí s duševními poruchami na kratší 
pracovní úvazky. Vhodná je pak jejich spolupráce  
se službami pracovní rehabilitace.  

Koncepce péče počítá také s navýšením služeb  
v resortu zdravotnictví, a to zejména denních staci-
onářů*, psychoterapeutických programů a ambu-
lantní psychiatrické péče. Koncepce péče doporučuje 
vytvořit svépomocné a aktivizační programy pro osoby  
s duševním onemocněním a rozšířit komunitní psychi-
atrickou péči, které by vycházely z propojení resortů 
zdravotnictví a sociálních věcí. Jednalo by se přede-
vším o zavedení komunitních psychiatrických sester, 
gerontologických sester do služeb, které jinak spadají  
pod resort sociálních věcí.

4.2. Odhad ekonomických dopadů transformace  
 péče o osoby s duševním onemocněním

Realizace transformace péče o osoby s DO znamená 
zvýšit celkové výdaje na péči o duševní zdraví  
v Karlovarském kraji z nyní odhadovaných 419 mil. Kč 
ročně na 563 mil. Kč. To představuje nárůst o 144 mil.  
Kč ročně, v procentních bodech nárůst o 34 %.  
Výsledek dokládá existující rozevřené nůžky mezi 
potřebami péče v kraji a jejím současným kapacitním  
a finančním zajištěním.

Předpokládá se, že transformace péče bude zapla-
cena jednak z veřejného zdravotního pojištění, část 
bude nutno získat z veřejných rozpočtů (kraj, obce)  
a část od uživatelů služeb (úhrady za poskytované  
sociální služby).

4.3. Rizika při realizaci Koncepce péče
Při realizaci koncepce v Karlovarském kraji je třeba 

počítat s několika riziky. Při jejich stanovení se zdrojem 
informací stali i zástupci poskytovatelů z jiných  
regionů, kteří stáli u počátku zavádění obdobných 
změn v koncepci péče v daných regionech (např.  
za region Pardubice MUDr. Petr Hejzlar, za region 
Vysočina Mgr. Miloš Havlík, za Prahu 11 MUDr. Ondřej 
Pěč, za region Mladá Boleslav MUDr. Jan Stuchlík  
a za region Jeseník Mgr. Stanislav Turek). Podle 
jejich zkušeností se hrozící rizika vztahují k několika 
oblastem:

1)    Finanční rizika
2)    Organizační a koordinační rizika
3)    Rizika ohledně zapojení cílových skupin
4)    Zapojení lidských zdrojů pro profesionální činnost
5)    Rizika ohledně postoje veřejnosti
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4.4. Představení Koncepce péče veřejnosti:   
 Kulatý stůl II  

Dne 17. 3. 2011 se konal v Krajské knihovně 
Karlovarského kraje kulatý stůl na téma Regionální 
koncepce péče o osoby s duševním onemocněním  
na území Karlovarského kraje. Byla zde předsta-
vena Situační analýza stavu péče o osoby s duševním 
onemocněním na území Karlovarského kraje  
a Koncepce péče o osoby s duševním onemocněním  
na území Karlovarského kraje, jejíž součástí je i imple-
mentační plán a ekonomická analýza, rozpracovaná 
do roku 2020. V rámci koncepce byly také představeny 
nově vznikající služby.

Úvodní slovo pronesl náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí a oblast neziskových organizací 
Karlovarského kraje Miloslav Čermák. Poté následovaly 
přednášky vedoucí sociálního odboru Karlovarského 
kraje Ing. Stanislavy Správkové, ředitelky CRPDZ  
Mgr. Barbory Wenigové, MUDr. Ondřeje Pěče,  
Doc. Mgr. Ing. Martina Dlouhého, MSc. Ph.D. a MUDr. 
Jana Stuchlíka, konzultantů CRPDZ. 

Po přednáškové části následovala odborná 
diskuse, které se zúčastnili významní představitelé  
Karlovarského kraje (Ing. Petr Kulhánek – primátor 
města Karlovy Vary, Bc. Joža Lokajíček – vedoucí  
odboru zdravotnictví,  MUDr. Jan Pokštefl – vedoucí 
oddělení kontroly a revize zdravotní péče VZP  
pro západočeský kraj, PhDr. Naděžda Němcová –  
předsedkyně západočeské pobočky Asociace klinic-
kých psychologů, MUDr. Vladislav Žižka – ředitel  
Psychiatrické léčebny v Dobřanech, MUDr. Václav 
Ferus – primář psychiatrického oddělení NEMOS 
PLUS, s.r.o. Ostrov, MUDr. Jiří Bartoš – ambulantní 
psychiatr a zástupce regionální sociální služby  
o.s. Res Vitae, Mgr. Jiří Pilař – ředitel Komunitního  
plánování Karlovy Vary GI projekt o. p. s., Ing. Bc. 
Jiří Hort, Ph.D. - ředitel občanského sdružení Kotec,  
a Marcela Hlísníková – zástupce občanského sdru-
žení Paprsek), kteří vyjádřili svůj postoj ke stavu 
péče o osoby s duševním onemocněním v regionu,  
k plánované koncepci a svůj postoj k možnostem sami 
přispět ke zlepšení dané situace. 

Kulatý stůl 17. 3. 2011



15

5.1. Modely sociálních služeb pro osoby s duševním  
 onemocněním pro okres Karlovy Vary

Na základě vytvořené Koncepce péče byly vybrány 
čtyři sociální služby, které jsou na území Karlovarského 
kraje aktuálně nejvíce deficitní. Z toho dvě byly  
v rámci projektu nastaveny (strukturálně i personálně). 
Jako nejvíce potřebné byly vyhodnoceny tyto sociální  
služby dle zákona o sociálních službách:  

•     Sociální rehabilitace: terénní a ambulantní forma
•     Sociálně terapeutická dílna
•     Chráněné bydlení
•     Podporované bydlení

Pro území okresu Karlovy Vary byly zpracovány  
modely těchto vybraných služeb, které byly vydány  
ve formě publikace pod názvem Modely sociál-
ních služeb pro osoby s duševním onemocněním  
pro okres Karlovy Vary (dále jen Modely služeb). 
Modely služeb byly navrženy tak, aby služby pokrý-
valy optimálně oblasti zjištěných potřeb cílové skupiny  
(tj. zajištění sociálních kontaktů, strukturace času, 
pracovní rehabilitace a pomoc při zapojení do práce, 
podporu v samostatném bydlení a životě v komu-
nitě, popř. v chráněném bydlení). Úzká spolupráce 
jednotlivých poskytovatelů služeb bude zprostřed-
kována týmem případového vedení, který umožní 
zajistit všechny potřebné sociální služby, společné indi-
viduální plánování zúčastněných služeb a efektivní  
komunikaci sociálních služeb se systémem zdravotní 
péče pro danou cílovou skupinu.

Modely služeb obsahují detailní písemnou doku-
mentaci pro vytvoření a fungování uvedených sociál-
ních služeb (pracovní metodiky, personální zajištění,  
přehled vstupního a průběžného vzdělávání pro jednot-
livé pracovní pozice, systém supervize, systém hodno-
cení efektivity služby). 

Publikace je dostupná v plném znění na www.rpkk.cz/dokumenty. 

5.2. Vytvoření nových sociálních služeb pro osoby  
 s duševním onemocněním

Pro vytvoření a přípravu k registraci byly vybrány  
tyto sociální služby:

•     Sociální rehabilitace: terénní a ambulantní forma 
•     Sociálně terapeutická dílna
Pro službu sociální rehabilitace: ambulantní forma  

a službu sociálně terapeutická dílna byly vybrány 
prostory v Karlových Varech v Drahovicích. Jedná  
se o prostory Domova mládeže při SOŠ stavební  
Karlovy Vary a Pensionu Hestia. Tyto prostory vlastní 
Karlovarský kraj a jsou službám pronajímány.

Služby byly umístěny do prostor pensionu, kvůli jeho 
lokaci v klidné části Karlových Varů, která je však dobře 
dostupná MHD. Aby bylo zachováno soukromí klientů 
služeb, jsou prostory využívané službami zcela oddě-
leny od ostatních částí pensionu a mají vlastní vchod. 

Klientům jsou zde k dispozici 2 místnosti, kde probí-
hají jejich společné aktivity a skupinová sezení. Klienti 
mohou využívat také PC, která těm, kteří je nevlastní, 
slouží k důležitým činnostem, jako je napsání živo-
topisu, hledání práce, komunikace s úřady apod. 
Důležitou místností pak je kuchyň s jídelním koutem,  

5. Tvorba modelů sociálních služe b  pro osoby s duševním onemocněním na území  

  Karlovarského kraje a zahájení činnosti vybraných služeb v okrese Karlovy Vary
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kde si klienti mohou společně vařit a setkávat se  
u jídla či jiných příležitostí, aby společně strávili čas.  
Pro osobní setkání klienta či jeho blízkých a dalších  
zainteresovaných stran s klíčovým pracovníkem  
za účelem probrání individuálních plánů či osobní 
situace klienta slouží konzultační místnost.  
Samozřejmou součástí je sociální zázemí pro klienty.

Pro sociálně terapeutickou dílnu jsou k dispozici 
dvě místnosti vybavené pracovními stoly a materi-
álem potřebným k tvorbě a výrobě. Kapacita dílny  
je 15 klientů. Pro klienty je vytvořeno sociální zázemí 
včetně sprch a šaten.  

Pension Hestia – Karlovy Vary Drahovice

Pro zázemí sociální rehabilitace byly službou  
za pomoci terénního týmu pronajaty prostory  
ve Střední průmyslové škole keramické a sklářské  
v Rybářích v Karlových Varech. Jedná se o prostory 
patřící Karlovarskému kraji. 

Pracovníkům terénního týmu postačuje pouze vlastní 
pracovní zázemí, neboť s klienty se setkávají nejčas-
těji v jejich přirozeném prostředí, tj. doma či na veřej-
ných místech. Mimo to zprostředkovávají a zajišťují 
pro klienty využití nabídek jiných poskytovatelů sociál-
ních služeb v okrese Karlovy Vary a dalších potřebných 
odborníků. Podporují klienta v pravidelném docházení 

k lékaři, užívání léků a navazování vztahů s okolím. 

Dalším cílem služby je navázat spolupráci s osobami  
s duševním onemocněním, které jen s obtížemi kontak-
tují zdravotnická a sociální zařízení, a podpořit proces, 
který zachytí osoby, jimž chybí zdravotnická a sociální 
péče.

Tým spolupracuje s ambulantními psychiatry a další-
mi specialisty, Psychiatrickým oddělením nemocnice  
Ostrov a Psychiatrickou léčebnou v Dobřanech.  
V případě hospitalizace klienta jsou pracovníci týmu 
připraveni klienta v zařízení navštívit a podpořit jeho 
návrat domů.

Ve službách byl zaměstnán tým připravených odbor-
níků, kteří byli v rámci projektu vyškoleni. Služby byly 
registrovány k 1. 7. 2011 pod občanským sdružením 
Fokus Mladá Boleslav, které tak rozšířilo svoji působ-
nost do okresu Karlovy Vary, čímž vznikla sociální  
služba nazvaná Fokus Mladá Boleslav – pobočka  
Karlovy Vary. Vybavení pracovišť služeb bylo financo-
váno v rámci křížového financování z „Individuálního 
projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování 
služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“.

Tým nových služeb – stáž Fokus Mladá Boleslav
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5.2.1. Sociální rehabilitace terénní forma

Terénní tým sociální rehabilitace pracuje formou case 
managementu. Case management bývá v české litera-
tuře někdy nahrazován pojmem případové vedení. Jde 
o rehabilitační přístup zaměřený na zplnomocňování 
klienta a posilování jeho silných stránek a dovedností.  
Za charakteristickou vlastnost case managementu 
lze považovat také to, že je realizován multidiscipli-
nárním týmem. Terénní tým sociální rehabilitace bude 
schopen:

•     poskytnout široké spektrum intervencí,  
         podpory a pomoci,

•     realizovat podporu v prostředí klienta,
•     poskytovat asertivně podporu klientům, kteří 

         nemohou v důsledku onemocnění identifikovat  
         své potřeby, 

•     zajistit koordinaci péče propojením všech zdrojů  
         podpory (rodina, zdravotní a sociální služby)  
         a sdílením jednoho individuálního plánu.

Klienti se při vstupu do služby nejprve setkávají  
s pracovníky terénního týmu, kteří se pak stávají jejich 
průvodci po celou dobu, po kterou klient službu  
využívá. Zásadní úlohou pracovníků týmu je program 
podpory života v komunitě a celkově snaha o rozvoj 
komunitní péče. Program je zaměřen na „provázení“ 
klientů s duševním onemocněním jejich každodenním 
životem. Pracovníci vytvoří s klienty dlouhodobý indi-
viduální plán, který popisuje, jakých oblastí se bude 
spolupráce klienta a pracovníka týkat. Plán může být 
zaměřen na jakékoliv problémy, které znesnadňují  
klientovi život – např. řešení konfliktu nebo složité 
situace doma, provázení při jednání s úřady, získávání 
nových dovedností, zvládání krizí apod. 

Modelová kazuistika klientky terénního týmu Jitky (56 let) 

Jitka je s terénním týmem sociální rehabilitace v kontaktu 
už přes 10 let. 

Jitka se narodila v roce 1955 v úplné rodině, vyrůstala  
s rodiči, starším bratrem a sestrou. Během studií na vysoké 
škole se seznámila s přítelem. Vztah netrval dlouho, ale 
dosud ze vztahu čerpá a je s bývalým přítelem v kontaktu. 
Jitka vystudovala střední ekonomickou školu a dva roky 
pracovala v oboru. Poté začala učit na prvním stupni 
základní školy a dálkově vystudovala pedagogiku. Učila 
dohromady asi pět let. 

Větší změny na sobě začala pozorovat okolo 28. roku.  
Byla hodně unavená. Začala být paranoidní vůči 
kolegům ve škole. Objevovala se u ní výrazná paranoia  
i vůči rodičům. Psychický stav klientky se po propuštění 
z poslední třídy základní školy postupně zhoršoval. Jitka 
stále bydlela u rodičů, několikrát však od nich chtěla 
odejít. Pokusy o osamostatnění probíhaly neúspěšně.  
Jitka byla na žádost rodičů omezena ve způsobi-
losti k právním úkonům. Během doby, kterou strávila  
střídavě u rodičů a v léčebně, si díky rodičům našet-
řila značný obnos peněz. Díky praotci se dostala  
k vlastnímu bytu. 

Za pomoci rodičů se Jitka dostala do péče ambulantního 
psychiatra, který diagnostikoval paranoidní schizofrenii. 
Jitka nikdy nezískala na svoji nemoc dostatečný náhled, 
ale díky svojí inteligenci si vždy uvědomovala, že „něco 
není v pořádku“.

Jitka byla za svůj život několikrát hospitalizovaná  
v léčebně. Pobyty nebývaly dlouhé, až na ten poslední, 
který trval sedm let (leden 2011). Během poslední sedmi-
leté hospitalizace komunikovala s opatrovnicí pouze 
přes léčebnu nebo prostřednictvím dopisů. Málokdy na 
dopisy odpovídala, většinou ty od rodičů vyhazovala.  
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Jitka měla možnost manipulovat s částkou ve výši svého 
důchodu, o čemž ale kvůli nedostatečnému informování 
ze strany léčebny ani nevěděla.

Jitka se zapojila do programu sociální rehabilitace 
již před deseti lety. Čas od času docházela na volno-
časové programy, dvakrát prošla krátkou rehabilitací  
v terapeutické kavárně v areálu léčebny. V programech 
ale nikdy dlouho nevydržela. V léčebně byla přeřazena  
z rehabilitačního oddělení na chronické, kde se docela 
dobře adaptovala díky své přátelské povaze.

Ve chvílích, kdy na tom byla Jitka relativně dobře, měla 
potřebu léčebnu opouštět. Opět začala spolupracovat  
s terénním týmem. Po dlouhé době, během které  
pracovník s Jitkou navázal docela pevný vztah, se Jitka 
rozhodla pro chráněné bydlení. Personál oddělení  
léčebny byl ale po celou dobu spolupráce vždy vůči  
jakýmkoliv aktivitám, jednáním a změnám skeptický. 
Dával najevo, že Jitka není schopná se osamostatnit,  
její zdravotní stav je na doživotní pobyt v léčebně  
a nebáli se totéž opakovat před Jitkou. To samo-
zřejmě ovlivňovalo Jitčino sebevědomí a odhodlání se  
svojí situací něco udělat. 

V chráněném bydlení si Jitka vyzkoušela týdenní pobyt, 
odkud se ale kvůli rapidně zhoršenému stavu musela vrátit 
do léčebny. Jako důvod Jitka uvedla svoje „stavy nemo-
houcnosti“, které prý nemají konkrétní příčinu. 

Pracovníci terénního týmu a chráněného bydlení  
se s klientkou dohodli na jiném plánu, který vycházel  
ze skutečnosti, že Jitka vlastnila byt, který rodiče dlouho-
době pronajímali. Jitka se rozhodla pro podporu v samo-
statném bydlení, zpočátku formou dovolenek, a později  
se měla definitivně přemístit z léčebny domů. 

Case manager a pracovník chráněného bydlení Jitce 
zprostředkovali kontakt s opatrovnicí a s Jitkou vytvořili 
plán s jasnými kroky: vyjednávání s opatrovnicí o uvol-
nění bytu, domlouvání s personálem léčebny, příprava 
bytu, pomoc s adaptací, nácvik jednotlivých dovedností,  
dohled nad užíváním léků atd. 

Dovolenky probíhaly už od začátku velmi dobře.  
Zpočátku trávila Jitka v bytě pár dní v týdnu, později  
si sama požádala o celkem 14denní dovolenku. Po celou 
dobu za intenzivní podpory case managera. Jitka byla  
v bytě nadmíru spokojená, lépe tam zvládala svoje „sta- 
vy nemohoucnosti“, měla klid a cítila se tam bezpečně. 

Pracovník terénního týmu tedy po dohodě s Jitkou 
navštívil oddělení, kde s personálem dohodl oficiální 
propuštění Jitky. Jitka od té doby bydlí ve svém bytě  
a s pomocí se pomalu učí zvládnout život mimo zdi 
léčebny. 

Pracovník terénního týmu zkontaktoval ambulantního 
psychiatra, Jitka ještě týž den lékaře navštívila. Dohodli 
se na pravidelných návštěvách a medikaci. Pracovník 
terénního týmu kontaktoval i ostatní lékaře, ke kterým 
bude Jitka potřebovat doprovodit. Klíčový pracovník  
s Jitkou sestavil rehabilitační plán, ve kterém jasně stano-
vili, v čem bude pracovník Jitce nápomocen. Jedná  
se o každotýdenní dávkování léků, nácviky činností 
(týkající se péče o domácnost), doprovody, zprostředko-
vání kontaktu s ostatními službami, opatrovnicí, pomoc  
s nejrůznějšími věcmi, se kterými si Jitka neví rady,  
ale také emoční podpora, pochopení, popovídání.  
Hlavním a zatím jediným cílem Jitky je zůstat v bytě  
a už se nevrátit do léčebny. 
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5.2.2. Sociální rehabilitace ambulantní forma

Služba ambulantní sociální rehabilitace se soustředí na:

•   podporu klientů, kterými jsou osoby s duševním  
       onemocněním,

•   zapojení klienta do běžného života,
•   vytváření bezpečného prostředí k rozvíjení  

       a posilování samostatnosti klienta,
•   podporu klienta ve využívání veřejných míst  

       a služeb,
•   aktivní pomoc klientovi ve využití jeho  

       volného času,
•   udržování kvality života klienta a zvyšování  

       odpovědnosti za svůj život,
•   posilování zdravých stránek osobnosti klienta,
•   podporu klienta při uplatňování jeho práv a nároků.

Cíle služby vycházejí z potřeb klientů. To znamená 
především rozvoj sociálních dovedností (naučit klienta 
samostatnosti, komunikaci, formulovat vlastní potřeby, 
hospodařit s penězi, jednat s úřady). Služba má dopo-
moci klientovi k posílení zdravých stránek jeho osob-
nosti, podpořit ho v rozšiřování kontaktů se společ-
ností či zprostředkovat mu sociální kontakty. Služba má  
klientovi pomoci také v řešení problémových situací  
a naučit ho aktivnímu využívání volného času. 

Cíl by měl být časově vymezený. Celkově se jedná  
o zlepšení kvality klientova života. Tato změna kvality 
klientova života musí být zhodnocena klientem, protože 
je to právě klient, kdo rozhoduje, zda se jedná o změnu 
k lepšímu, či naopak.

Modelová kazuistika klienta ambulantní sociální  
rehabilitace Roberta (38 let) 

Robert využívá služby sociální rehabilitace již přes dva 
roky. Terénní tým ho asertivně kontaktoval na základě 
zakázky lékařky, ačkoliv diagnosticky klient nepatří  
do cílové skupiny organizace. Robert trpí obsedantně 
kompulzivní poruchou. Hlavním problémem je výrazné 
sociální selhávání a sebepoškozování.

Robert je od počátku roku 2007 rozvedený, má 4letého 
syna, který byl svěřen do péče, dnes již bývalé, manželky. 
V současné době Robert bydlí u rodičů, se kterými vychází 
velmi dobře. Pěkný vztah má také se svou starší sestrou. 
Bývalá manželka a její rodiče se nikdy nesžili s Robertovou 
nemocí a nepodporovali ho ani během hospitalizací.

Roku 2001 byla Robertovi diagnostikována depresivní 
porucha s obsedantně fobickými projevy. V roce 2004 byl 
hospitalizován v psychiatrické léčebně. Po úpravě medi-
kace se jeho stav zlepšil, ale v lednu roku 2006 byl opět 
hospitalizován.

Robertův stav byl po první hospitalizaci poměrně 
uspokojivý. Pokračoval v zaměstnání a neobjevovala  
se u něj výraznější symptomatologie. V prosinci 2005  
došlo k prudké dekompenzaci stavu s nárůstem  
nutkavých myšlenek, opakovanému sebepoškození 
(pokusy o zapálení, pořezání se apod.). Zdravotní stav 
Roberta byl ambulantně těžko ovlivnitelný. Díky hospita-
lizaci se jeho stav opět stabilizoval. 

V březnu 2006 byl Robert psychologicky vyšetřen  
s následujícím závěrem: Robert má vážné problémy  
s adekvátním vnímáním reality a reagováním na ni,  
zvláště pokud jde o podněty spojené se zátěží. Jde 
o emočně labilní osobnost se sklony k depresivním  
rozladám. V popředí dominuje obsedantní patologie  
s tendencí k sebepoškozování, která se projevuje  
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zvláště v zátěžových situacích. Aktuální intelektové  
schopnosti se pohybují v pásmu nižšího průměru. 

Klientovo myšlení je koherentní, místem i časově se orien-
tuje správně. Často však mluví o suicidálních myšlenkách, 
které však zatím nerealizoval.

Robert je vyučen v oboru zámečník. Pracoval jako 
mechanik, opravář, poté v oboru, dohromady 7 let. 
Následně pomáhal svému otci ve výrobě dřevěných 
hraček. V zaměstnání Robert bohužel neobstál, hlavně 
proto, že se nedokázal soustředit a nevydržel na jednom 
místě. Z psychiatrického hlediska mu byla doporučena 
plná invalidita.

Jednou z Robertových zakázek bylo vyřízení invalidního 
důchodu, ve kterém mu měla pomoci klíčová pracovnice. 
Vzhledem k tomu, že klient nebyl schopný kvůli svému 
onemocnění pracovat, byl bez pravidelného příjmu. 
Od zaměstnání v sociálně terapeutické dílně očekával 
nejen přivýdělek, ale také zaplnění volného času, obno-
vení pracovních návyků a dovedností a získání sociálních 
kontaktů.   

Klíčová pracovnice s Robertem navázala vztah  
už během jeho hospitalizace v psychiatrické léčebně, 
kam za ním pravidelně docházela na schůzky. Robert  
byl zpočátku nekomunikativní, ale po úpravě medikace  
a díky pravidelnému kontaktu s klíčovou pracovnicí  
se jeho stav zlepšil. Souhlasil s další spoluprací  
i po propuštění z psychiatrické léčebny. Poskytnutí  
podpory Robertovi spočívalo převážně v oblasti soukro-
mého života, a to především v řešení krizových situací  
a ve snaze o stabilizaci a vyřešení rodinných vztahů.  
Krize, sebepoškozování a další hospitalizace se ale  
později znovu objevily. Klíčová pracovnice se opět snažila 
o pravidelné návštěvy Roberta v léčebně a společně  
se dohodli na vypracování krizového plánu, který by 
Robertovi pomáhal ve zvládání zátěžových situací.  
 

Povídání o tom, co Robertovu krizi spouští, jak vůbec  
krize vypadá, jak na něj působí apod., mu velice pomohlo. 

Velkou zátěží byl pro Roberta rozvod a svěření syna  
do péče bývalé manželky. Klíčová pracovnice ho dopro-
vázela při rozvodovém řízení, což pro něj byla velká 
podpora. Bývalá manželka nechtěla Robertovi dovolit  
styk se synem, především kvůli neblahému vlivu, který 
by na dítě mohl mít. Soud ale Robertovi povolil pravi-
delné návštěvy syna jednou za 14 dní v místě synova 
bydliště. Společnými silami se podařilo, že Robert  
se synem jsou schopni spolu komunikovat a pravidelně 
se stýkat. V současné době se Robert za pomoci klíčové 
pracovnice snaží o prodloužení doby styku se synem.

Další nezbytná pomoc ze strany klíčové pracovnice spočí-
vala ve vyřízení invalidního důchodu. Pomohla mu s vypl-
něním tiskopisů, které jsou zapotřebí k uznání invalid-
ního důchodu a také ho doprovodila k posudkové komisi.  
Po posouzení byl Robert uznán plně invalidním.  

Snahou klíčové pracovnice byla také pomoc v zařa-
zení Roberta do pracovní rehabilitace v sociálně tera-
peutické dílně a ve znovuobnovení pracovních návyků. 
Robertovi trvalo dlouhou dobu, než se zapracoval, ale 
povedlo se mu to. Vybudoval si také velmi pěkné vztahy  
s ostatními v dílně.

Další Robertovou zakázkou byla pomoc v osamo- 
statnění a při hledání volnočasových aktivit. Klient  
si sám podal žádost o byt, pokud by ho v budoucnu 
dostal, podporu v bydlení  by mu zajišťovali pracovníci   
chráněného bydlení.
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5.2.3. Sociálně terapeutická dílna

Služba sociálně terapeutické dílny se zaměřuje na:

•   podporu při vytváření a zdokonalování pracovních  
       návyků a dovedností klientů, které vedou k jejich  
       zapojení do běžného života, s důrazem  
       na pracovní oblast,

•   udržování kvality života klienta a zvyšování  
       odpovědnosti za jeho život,

•   posilování zdravých stránek osobnosti klienta. 

Obsahem služby je především pracovní rehabilitace, 
jejíž cíl může mít v závislosti na situaci a individuálních 
potřebách klienta různé podoby:

•   připravit se na práci v nechráněných podmínkách,
•   připravit se na práci v chráněných podmínkách  

       (chráněná dílna, programy podporovaného  
       či přechodného zaměstnávání),

•   ověřit si či zlepšit své schopnosti být v pracovním  
       kolektivu sociálně terapeutické dílny, a tím zvýšit  
       své sebehodnocení.

Jedná se především o nácvik pracovních a sociálních 
dovedností, např. schopnost ráno vstát a včas přijít  
do práce, schopnost funkční komunikace v pracovním 
kolektivu. Klient by se měl naučit akceptovat požadavky 
zaměstnavatele a přemýšlet o nich. Služba má dopomoci 
klientovi k posílení zdravých stránek jeho osobnosti. 

Modelová kazuistika klienta sociálně terapeutické dílny  
Petra (38 let) 

Petr vyhledal službu sociální rehabilitace na doporučení 
ošetřujícího ambulantního psychiatra. Přišel se zakázkou, 
že by rád nastoupil do některé sociálně terapeutické dílny.

Petr je svobodný, bezdětný. Otec i matka jsou po smrti. 
Bydlí sám v rodinném domě po babičce. Petr je v pravi-
delném kontaktu s bratrem a tetou. 

Petr trpí paranoidní schizofrenií od 18 let (první ataka). 
Byl několikrát hospitalizován. Po poslední hospitalizaci 
v roce 2004 se jeho stav výrazně stabilizoval. Petr má  
na své onemocnění náhled, ví, co jeho nemoc obnáší.  
Podle ambulantní lékařky se u Petra projevuje krize 
zvýšenou apatií a zhoršením pozitivních příznaků  
(hlasy). Trápí ho zapomínání a ztráta pozornosti, což si  
ale uvědomuje a snaží se o zlepšení. Lékařka mu také  
doporučila nevykonávat příliš fyzicky náročné práce. 

Petr dříve pracoval v pekárně, kde ale dlouho nevydržel, 
protože pro něj práce byla fyzicky příliš náročná. Když měl 
ještě Petrův bratr pivnici, chodil mu tam pomáhat. Jinou 
práci neměl. Doma je Petr zcela samostatný, domácnost  
si vede bez sebemenších problémů, sám si i vaří. Petr  
nemá žádné dluhy. Pobírá plný invalidní důchod. Finanční 
přivýdělek by mu ale pomohl. Na zaměstnání na běžném 
trhu práce si ale netroufá.

Se sousedy Petr kvůli své nemoci veškeré vztahy  
„zpřetrhal“. Volný čas tráví většinou sám nebo se svými 
příbuznými, často chodí na vycházky se psem svého 
bratra. Mezi lidmi působí uzavřeně, po delším kontaktu  
a navázání důvěry z jeho strany je ale komunikativnější.  
Je na něm znát, že mu sociální kontakty chybí. Postrádá 
také bližší vztah s osobou opačného pohlaví. Velký  
koníček, který Petrovi pomáhá v úniku od nemoci a zpest-
řuje mu život, je psaní básní.
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Při mapování Petrových zdravotně-sociálních potřeb  
byly určeny jako zásadní oblasti, na které je třeba  
se zaměřit, oblast sociální (potřeba obnovení sociál-
ních kontaktů), oblast pracovní (potřeba získání pracov-
ních dovedností a denních návyků, potřeba zlepšení  
soustředění se na práci, potřeba finančního příjmu)  
a oblast volného času (vyplnění volného času, mimopra-
covní aktivity).

Case manager Petrovi nabídnul docházku do ambu- 
lantní sociální rehabilitace, práci v knihařské dílně  
a poté zahradnickou dílnu. Téměř ihned se Petr rozhodl  
pro knihařskou dílnu i přesto, že měl obavy z příliš složité 
manuální práce a z toho, že v práci neobstojí (třes rukou 
apod.). Vedoucí dílny ho ale ubezpečila, že bude mít 
dostatek času na „zapracování“. Zpočátku mu bylo 
doporučeno, aby do dílny zkusil docházet 5 dní v týdnu.  
Smlouva se uzavírá na dva roky. 

Klíčový pracovník se pokusil zmapovat možnosti  
trávení volného času v místě klientova bydliště. Pro 
začátek mu byla nabídnuta pravidelná aktivita v rámci 
ambulantní sociální rehabilitace – ping pong, na který  
by chodil po páteční práci v dílně. Souhlasil také  
s pozdější návštěvou Agentury podporovaného  
zaměstnávání (APZ). Měl zájem o kurz výuky na PC  
a posléze také o „Job club“, tj. nácvik pracovních doved-
ností. Petr také požádal klíčového pracovníka, zda by  
mu nepomohl podat inzerát na seznámení. Klíčový 
pracovník mu také nabídnul pomoc s vydáním jeho básní 
v časopisu Klubko. 

V knihařské dílně byl Petr velice spokojený, vedoucí dílny 
ho chválila. S ostatními spolupracovníky vycházel velmi 
dobře a byl absolutně nekonfliktní.  Petr začal docházet  
do APZ kvůli podpoře v hledání zaměstnání a službě 
podporovaného zaměstnávání. V „Job clubu“ v APZ  
se klienti učí základním dovednostem v komunikaci  
(a to nejenom při hledání zaměstnání), které buď ztra-
tili vlivem nemoci, nebo se jim kvůli ní vůbec nenaučili. 
Klienti si současně zvykají na větší kolektiv lidí a snaží se 
uvědomit si, co je pro ně překážkou v hledání a získání  
práce a co naopak kladem, jaké mají schopnosti, v čem  
by na sobě měli zapracovat apod. Několik pracovních 
míst Petr s pracovnicí v APZ nalezli, ale kvůli zdravotním 
problémům a problémům s pamětí je musel odmítnout 
(např. práce na tři směny, práce s penězi u pokladny, 
manipulace s velmi těžkým zbožím). Petr přijal nabídku  
do zahradnické dílny – konkrétně měsíční zahradnické 
práce v Praze. Klíčový pracovník Petrovi pomohl zařídit 
výtisk básniček.

U Petra byla a stále je rehabilitace velice úspěšná  
a zakázku se daří úspěšně plnit. V sociálně terapeutické 
dílně si znovu osvojil sociální návyky, také se naučil novým 
pracovním dovednostem, které v budoucnu jistě uplatní 
v zaměstnání na volném trhu práce. Přínosem byla také 
pomoc v práci na počítači a pomoc v realizaci jeho přání 
vydat básně v tištěné podobě, jejich zveřejnění a hlavně 
ocenění. Nemalým přínosem bylo také naplnění volného 
času aktivitami (práce, sport) a vůbec odhodlání vyhledat 
pomoc a jezdit si pro ni i navzdory velké vzdálenosti. 

Na Petrovi bylo znát i celkové osobní uspokojení  
z  postupu ve vlastním životě. Vzhledem k produktivnímu 
věku klienta je zlepšení jeho situace do budoucna velice 
důležité. Ocenitelné je i jeho zlepšení v komunikaci s ostat-
ními lidmi, konkrétně se svými spolupracovníky a klíčovým 
pracovníkem.



23

5.2.4. Den otevřených dveří v nových službách

V prosinci 2011 byly slavnostně otevřeny nové  
prostory pro službu sociální rehabilitace: ambulantní 
forma a službu sociálně terapeutická dílna v Domově 
mládeže při SOŠ stavební Karlovy Vary a Pensionu 
Hestia. 

Den otevřených dveří zahájil náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje, Miloslav Čermák. V prosto-
rách služby byly vystaveny obrazy autorů s duševním 
onemocněním z Psychiatrické léčebny Dobřany a byla 
zde prezentována kniha SHUNNED prof. Grahama 
Thornicrofta, jejíž český překlad byl vydán v rámci 
projektu. 

Cílem Dne otevřených dveří v nových službách 
bylo především navázání kontaktu s místní komu-
nitou (obyvatelů Karlových Varů – Drahovic a míst-
ních institucí). Pro úspěšný provoz služeb a bezpečný  
nestigmatizující přístup uživatelů ke službě je  
nezbytné přijetí služby místní komunitou. Nejenom 
v České republice, ale i v zahraničí je vznik služeb pro 
osoby s duševním onemocněním obvykle provázen 
negativním postojem ze strany místních obyvatel,  
který je motivován především obavami z ohrožení 
bezpečnosti jejich rodin. Tyto obavy jsou důsledkem 
mýtů, týkajících se osob s duševním onemocněním. 

Cestou, jak tyto obavy a mýty vyvrátit, je komunikovat 
s místními obyvateli o dané problematice a zapojit  
je do aktivit služeb. Příkladem je holandský projekt 
„Naši sousedé“, kde místní obyvatelé jsou zváni  
na společenské akce služeb a uživatelé zase vykonávají 
pro místní obyvatele drobné práce za úplatu, v rámci 
programu podporovaného zaměstnávání.

Úryvek z knihy SHUNNED  prof. Grahama Thornicrofta:

 „Pokud jde o moji vlastní zkušenost, sám jsem  
se podílel na zakládání jednoho centra denní péče,  
což byl rezidenční domov, a tří komunitních center 
péče o duševní zdraví v jižním Londýně. Ve všech těchto 
případech vyvolávaly plány u sousedů zpočátku velké 
obavy. Jejich základní znalosti o duševních choro-
bách byly výrazně omezené. Jak si ukážeme v kapitole  
6 pojednávající o médiích, reakci sousedů lze vzhledem 
k informacím, které mají k dispozici, považovat  
za naprosto přiměřenou, jelikož zhruba tři čtvrtiny  
všech nových zpráv o duševních chorobách, které  
se objevují v novinách, se týkají násilí. V rámci jedné 
studie realizované v jižním Londýně proběhly například 
pohovory se sousedy nově otevřené ubytovny pro lidi  
s duševním onemocněním a zjistilo se, že méně vstřícný 
postoj zastávali lidé, kteří měli o duševních nemocech 
méně znalostí, a dále rodiče malých dětí.

Jednou z hlavních obav lidí v této situaci je jejich osobní 
bezpečnost. Proto je podle mého názoru velmi důle-
žité, aby byli sousedé se souhlasem potenciálních uživa-
telů nového zařízení již od samého začátku do daného 
projektu aktivně zapojováni. Zde narážíme na pozo-
ruhodný paradox, protože s některou duševní nemocí  
se během života setká až polovina všech dospělých,  
a u každého pátého se tak stane v daném roce. 
Rovněž je pravděpodobné, že zhruba tři čtvrtiny všech  
dospělých přímo znají někoho, kdo někdy trpěl duševní 
chorobou. A přitom se lidé v situaci, kdy mají pocit, že  
jsou ohroženy jejich hlavní zájmy, chovají, jako kdyby 
duševní onemocnění byla naprosto cizím pojmem.“
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5.3. Navazující služby
Současně se zřízením vytipovaných služeb v rámci 

projektu bylo z iniciativy hlavního dodavatele projektu 
Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví požádáno 
prostřednictvím občanského sdružení Res Vitae  
o dotaci na zavedení služby komunitních psychiatric-
kých sester a Informační a poradenské linky pro osoby  
s duševním onemocněním a jejich blízké, jejichž  
činnost by byla s nově vzniklými sociálními službami 
provázána.

Komunitní psychiatrické sestry

Péče psychiatrických sester je ve zdravotnickém 
systému v České republice zavedena od roku 2006,  
kdy byla zařazena do sazebníků zdravotních výkonů, 
které jsou propláceny Všeobecnou zdravotní pojiš-
ťovnou. Jiné zdravotní pojišťovny v České repub-
lice zatím péči psychiatrických sester neproplácejí.  
V současné době existují u nás pouze tři pracoviště, 
kde služba psychiatrických sester funguje (dvě v Praze, 
jedno v Ostravě).

Psychiatrická sestra se zaměřením na komunitní péči 
je pracovník s vyšší kvalifikací, který samostatně posky-
tuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, 
včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, 
podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabi-
litační, neodkladné nebo dispenzární péči o pacienty 
s duševní poruchou a lidmi s mentálním postižením  
v jejich vlastním sociálním prostředí.

Úkolem komunitních psychiatrických sester je koor-
dinace spolupráce mezi lůžkovými a terénními služ-
bami, včetně služeb sociálních, a svépomocnými skupi-
nami. Začleňování pacientů s duševním onemocněním  
do vlastního sociálního prostředí i za využití komple-
mentárních služeb (ubytovny, domovy, chráněná 
bydlení, chráněné dílny, kontaktní centra a denní  

 

centra). Dále provádění návštěv a domácí zdravotní péče  
u ambulantně léčených klientů s duševní poruchou. 
Komunitní psychiatrické sestry kontrolují dodržo-
vání léčebného režimu, hodnotí případné zhoršování 
onemocnění, včetně posouzení, zda klient není nebez-
pečný sobě nebo svému okolí.

Tyto činnosti může zajišťovat pouze kvalifikovaná 
zdravotní sestra ve spolupráci s ambulantním psychi-
atrem, který péči indikuje. Supervizní činnost indikují-
cího psychiatra obnáší zhodnocení stavu klienta, revizi 
a schválení léčebně-rehabilitačního plánu po každém 
jednom měsíci.

Práce terénní psychiatrické sestry je velkým přínosem 
pro průběh léčby. Předchází se tak relapsu a snižuje  
se frekvence hospitalizace. V některých případech 
dochází i ke snížení medikace. Pacient klient si osvo-
juje návyky a více se udržuje v realitě. Má pocit,  
že na onemocnění není sám. Často mu pouhá přítom-
nost sestry přináší sociální kontakt, který je pro něj 
tak důležitý a vytrhává jej z jeho uzavřenosti, ze světa  
jeho nemoci. Terénní psychiatrická sestra má také  
velkou možnost poznat pacienta klienta z jiného 
pohledu než lékař při vyšetření v ordinaci. Zjistí skuteč-
nosti, které jsou velkým přínosem pro další průběh 
léčby. 

Komunitní psychiatrické sestry bývají v zahranič-
ních modelech pravidelnou součástí multidisciplinár-
ních komunitních týmů. Ve své práci využívají case 
management. V takových týmech jsou komunitní 
psychiatrické sestry v roli case managera a pracují 
s těmi klienty, u nichž převažují problémy ovlivni-
telné zdravotnickými intervencemi. V České repub-
lice není možné vytvářet multiprofesní týmy se silnou 
sociální složkou jako zdravotnická zařízení, protože 
financování je prostřednictvím hrazených výkonů,  
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které se vztahují ke konkrétnímu klientovi a nevzniká 
tak prostor pro intenzivnější multiprofesní spolupráci.  
Zdravotní sestry mohou být členy týmů terénní 
sociální rehabilitace, kde pracují na pozici pracov-
níků v sociálních službách, což je proti soci-
álním pracovníkům znevýhodňuje a neumožňuje  
je finančně ocenit. 

V Karlových Varech je snaha řešit tuto situaci taková,  
že komunitní psychiatrické sestry budou zaměstnány 
na část úvazku v rámci nestátního zdravotnického zaří-
zení a na část úvazku budou mít uzavřenu smlouvu  
s poskytovatelem terénní sociální rehabilitace.

5.3.1. Informační a poradenská linka

Poradenství je služba, která poskytuje klientům 
informace o jejich právech, povinnostech a oprávně-
ných zájmech. Nabízí různé možnosti včasného řešení 
jejich problému nebo životní situace a napomáhá tyto 
možnosti realizovat. Poradenské služby jsou rovněž 
zřizovány za účelem poskytování informací o služ-
bách, léčebných a rehabilitačních programech, dále  
informací týkajících se sociální problematiky a sociál-
ního zabezpečení. V případě duševních poruch rychlé 
podání vhodných informací zabraňuje zhoršování  
stavu, zvyšování stigmatizace a sociálního vyloučení. 

Výhodou telefonické služby je kromě její anonymity, 
která snižuje obavu ze stigmatizace volajících, také její 
snadná dostupnost, která je významná pro Karlovarský 
kraj jako region se špatnou dostupností a obslužností. 
Naplňuje také požadavek na preventivní charakter 
služby, neboť možností včasného předání informací  
a nasměrování uživatele na odpovídající službu lze 
předcházet prohloubení nemoci a sociální izolaci osob 
s duševním onemocněním. V neposlední řadě je infor-
mační linka důležitým nástrojem v boji proti stigmatu 
duševních poruch.  

5.4. Katamnestická studie  
Na psychiatrickém oddělení v NEMOS PLUS, s.r.o. 

Ostrov byla provedena katamnestiská studie. Jednalo 
se o retrospektivní studii zaměřenou na počet a druhy 
diagnóz pacientů, kteří v průběhu posledních 5 let byli 
odesláni z psychiatrického oddělení Ostrov do psychi-
atrické léčebny Dobřany. Na základě výstupů studie  
je možno zjistit, jaká péče by byla potřebná  
(a v současné době chybí) k tomu, aby pacienti  
z Karlovarského kraje mohli zůstat v péči v rámci kraje 
a nemuseli být hospitalizováni v psychiatrické léčebně 
v okrese Plzeň – jih. Studie se zaměřila také na to,  
kteří pacienti by byli potenciálními klienty stávajících 
služeb pro osoby s duševním onemocněním. Výstupy 
projektu ukazují, že péče ve vzdálené léčebně zvyšuje 
stigmatizaci, zhoršuje spolupráci s rodinou pacienta  
a znesnadňuje jeho sociální začlenění do společnosti. 
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6.1. Vzdělávání poskytovatelů služeb  
 a zástupců veřejné správy 

Plán vzdělávání v rámci projektu byl stanoven  
na základě již zjištěných vzdělávacích potřeb cílo-
vých skupin a rozšířen o vzdělávací aktivity zamě-
řené na proces rozvoje systému služeb pro osoby  
s duševním onemocněním. DO vzdělávání byli zařazeni 
pracovníci v sociálních službách (Minimum z psychi-
atrie, Základy psychosociální rehabilitace) a v rozšířené 
podobě zejména pracovníci organizací, poskytovatelů, 
kteří by měli poskytovat nové potřebné sociální služby 
(Komplexní psychosociální rehabilitace, Hodnocení 
efektivity služeb). Vzdělávání zaměřené na problema-
tiku osob s duševním onemocněním bylo připraveno 
také pro další dvě cílové skupiny – tzv. veřejné opat-
rovníky (práce s osobami s duševním onemocněním,  
orientace v systému služeb, právní aspekty výkonu 
opatrovnické funkce u osob s duševním onemo- 
cněním) a pracovníky obecních úřadů obcí s rozší-
řenou působností (dále jen obcí III. typu) – oddělení 
sociálně právní ochrany dětí (Práce s rodinami v obtíž-
ných životních situacích a navazující kurz Případové 
konference, doplněný ještě kulatým stolem na téma 
případových konferencí). Základní informační seminář  
o problematice péče o osoby s duševním onemoc-
něním a regionálním systému služeb péče byl poskytnut  
také vedoucím sociálních odborů obecních úřadů  
s pověřeným obecním úřadem (dále jen obce II. typu  
a III. typu).

  

Přehled vzdělávacích kurzů konaných v rámci projektu: 

•     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 a CAN,
•      Systém péče o osoby s duální diagnózou,
•      Péče o osoby s organickými poruchami.

Příklady hodnocení kurzů účastníky:

„Praktické zkušenosti lektorů pomáhají k lepšímu 
porozumění“

„Kurz byl pro mě velmi užitečný, zorientovala jsem  
se v dané problematice.“

„Získala jsem mnoho nových poznatků, praktické zkuše-
nosti lektora pomohly k lepšímu porozumění tématu.“

Na základě průběžného vyhodnocování vzděláva-
cích potřeb u cílových skupin byla zjištěna potřeba 
doplnit vzdělávání o další kurz na téma Péče o osoby  
s organickými poruchami, jako jsou například demence  
a Alzheimerova choroba. 

6. Vzdělávání a stáže
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Pro nově založené služby i pro další poskytovatele 
sociálních služeb v kraji se ukázalo jako velmi důležité 
téma péče a léčba osob s duální diagnózou. Nejčastěji 
řešenou komorbiditou je diagnóza schizofrenie (nebo 
psychózy) a deprese a diagnóza závislosti na alko-
holu nebo jiných návykových látkách. Osoby s touto 
diagnózou nemají dostatečnou péči, protože jsou  
z obou stran péče (služby pečující o duševně nemocné 
a služby pro léčbu závislostí) odmítáni kvůli své druhé 
diagnóze. Kritéria služeb pro duševně nemocné schi-
zofrenií zabraňují vstupu osobám, které zneužívají 
drogy či alkohol. Naopak služby adiktologické odmítají 
osoby se schizofrenií, pro jejich psychiatrickou zátěž.  
V zahraničí již existují odborné postupy, které jsou zací-
leny na léčbu duálních diagnóz v rámci jedné služby 
(nebo cílených intervencí). Studie dokazují, že péče 
cílená na duální diagnózy je mnohem efektivnější než 
péče paralelní (zacílená na každý problém zvlášť). 

Z uvedených důvodů byl v rámci projektu přeložen 
do češtiny a vydán manuál Péče o osoby s duální 
diagnózou duševního onemocnění (z anglického 
originálu Integrated Dual Disorders Treatment) od prof. 
Roberta Drakea, předního odborníka na problematiku 
duálních diagnóz z USA.

Během stáže v Holandsku jsme mohli poznat fungu-
jící systém péče o osoby s duálními diagnózami a využít 
možnosti pozvat zakladatelku a vedoucí týmu péče  
o osoby s duálními diagnózami v organizaci Yulius 
Esther Holbo do Karlových Varů, aby zde osobně před-
stavila možnosti péče o tyto osoby poskytovatelům 
služeb a odborníkům z Karlovarského kraje.

Na základě hodnocení vzdělávání sociálních pracov-
níků orgánů sociálně právní ochrany dětí vznikla  
potřeba uspořádat kulatý stůl na téma případových 
konferencí v praxi orgánů sociálně právní ochrany dětí 
právě pro pracovníky orgánů SPOD úřadů v kraji.  

Účastníci kurzu při práci ve skupinách
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6.2. Příprava nástrojů pro hodnocení efektivity  
 rehabilitace osob s duševním onemocněním  
 CAN a HoNOS 

Na základě Situační analýzy a odborné literatury bylo 
zjištěno, že obdobné sociální služby, jaké jsou vytvá-
řeny v rámci projektu, spadají v rozvinutých zemích 
do tzv. „evidence-based“ postupů, jejichž součástí  
je i průběžné vyhodnocování efektivity. Pokud by nové 
vznikající služby nebyly současně odborně vyhodno-
covány, mohlo by dojít k riziku neefektivního využití 
finančních prostředků vynaložených do vznikajících 
postupů a metodik v těchto službách. Nástroje CAN  
a HoNOS budou využívány v Karlovarském kraji. 

6.2.1. CAN-C Camberwell Assessment of Need – klinická 
verze

Nástroj CAN: Camberwellské šetření potřeb  
je komplexní metoda šetření potřeb osob se závaž-
ným duševním onemocněním. Efektivitu poskytování 
komplexní zdravotně-sociální péče především v přiro-
zeném prostředí klienta je nutno hodnotit na základě 
komplexnějších hodnotících kritérií, než je popis zdra-
votního stavu. Je třeba sledovat efektivitu intervencí 
v rámci služeb komunitní péče, která se odráží v tom, 
nakolik je služba schopna pozitivně ovlivnit následující 
ukazatele:

•     životní spokojenost (well-being) jednotlivce,
•     kognitivní funkce, emoce,
•     chování,  
•     zdraví (symptomatika),
•     spokojenost se službami,
•     interpersonální fungování  

         (sociální fungování a role – sociální integrace,  
         fungování obecně - např. pracovní integrace),

•     společenské ukazatele  
         (např. ekonomické ukazatele),

•     zatížení rodiny (pečovatelů).

V rámci projektu bylo po pěti letech od prvního 
vydání manuálu CAN vydáno jeho aktualizované znění, 
které bylo zbaveno některých stylistických, jazykových  
a grafických nepřesností, doplněno o citace lite-
ratury, včetně přehledu bakalářských a diplomo-
vých prací, které byly na toto téma napsány od 
prvního zveřejnění manuálu. V závěru manuálu 
je popsán zácvik, který je pro používání CANu  
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nezbytný. Manuál byl distribuován poskytova-
telům sociálních a zdravotních služeb, které spolu-
pracují, a úřadům obcí na území Karlovarského 
kraje, aby věděli o možnostech ověřování účinnosti 
péče a učili se s ním pracovat. Aktualizované vydání 
manuálu je dostupné také na stránkách projektu  
www.rpkk.cz/dokumenty.

6.2.2. HoNOS

Nástroj HoNOS: Hodnocení zdravotního stavu 
(Health of the Nation Outcomes Scales) je určen  
pro hodnocení příznaků duševní nemoci, úrovně  
sociálních funkcí a zabezpečení uživatelů službami  
v sociální oblasti (bydlení, pracovní a volnočasové 
činnosti apod.) u osob se závažnou duševní poruchou. 
Je sestaven jako objektivní hodnotící škála pro odbor-
níky působící ve sféře služeb péče o duševní zdraví  
(sociální pracovníci, psychiatrické sestry, lékaři) i jako 
sebehodnotící škála pro klienty. 

Nástroj vznikl ve Velké Británii a byl postupně 
adaptován do řady dalších kulturních prostředí 
(Německo, Italie, Dánsko, Nizozemí a další). Adaptaci 
do českého prostředí provedl tým Centra pro rozvoj 
péče o duševní zdraví v roce 2007 v rámci projektu  
„Vývoj a standardizace posuzovacích nástrojů k hodno-
cení účinnosti komunitní psychiatrické péče“. Nástroj 
umožňuje sledovat efektivitu činnosti nových soci-
álních služeb, zkvalitnit šetření potřeb u klientů  
a sledovat vývoj během rehabilitace. 

Pro využití nástroje HoNOS musí být odborný personál 
v jeho používání zaškolen. Toto školení bude v rámci 
projektu realizováno pro tým sociálních služeb, které  
v rámci projektu vznikly.

Na posuzovací nástroj HoNOS navazuje Dotazník 
spokojenosti se službami v oblasti duševního zdraví. 

Vyhodnocení spokojenosti uživatelů ve službách slouží 
pracovníkům k získání zpětné vazby, jak vhodnou stra-
tegii v sociální rehabilitaci používají a jak kvalitní služby 
poskytují. Dotazník byl vytvořen na základě sesta-
vení základních témat spokojenosti uživatelů, která 
vyplynula z diskusních skupin s uživateli a s různými  
skupinami profesionálů. Dotazník byl během projektu 
testován a ověřován na skupinách uživatelů v zaří-
zeních pro osoby s duševním onemocněním a byl  
standardizován a vydán jako manuál pro profesionální 
pracovníky ve službách pro osoby s duševním onemoc-
něním. Publikace byla distribuována poskytovatelům 
sociálních služeb v Karlovarském kraji.  

Doplňujícím nástrojem k dotazníku HoNOS  
je i dotazník pro subjektivní vyhodnocení kognitiv-
ních poruch u klientů s psychózou – Frankfurtská 
škála obtíží. Kognitivní poruchy jsou u osob trpí-
cích psychózou obvyklou překážkou pokroku v soci-
ální rehabilitaci. Hodnocení kognitivních dysfunkcí  
je proto nezbytné pro lepší a cílenější využití  
intervencí ke zlepšení těchto potíží. Dotazník byl 
původně vytvořen pro německé kulturní prostředí. 
Součástí této aktivity projektu bylo zpracování dvou 
nezávislých překladů do češtiny, jejich porovnání  
a vytvoření jednoho překladu, který byl lingvisticky 
testován (srovnání toho, jak sami uživatelé rozumí 
jednotlivým položkám v dotazníku). Byla vytvořena 
pracovní verze dotazníku, která bude distribuována 
poskytovatelům sociálních služeb v Karlovarském kraji. 

Manuál a dotazníky jsou dostupné na stránkách 
projektu www.rpkk.cz/dokumenty.
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6.3.  Stáže v zahraničí v zařízeních s dobrou praxí
V roce 2010 proběhly dvě plánované stáže  

do Holandska, jako do země s dobrou praxí. Obě 
stáže trvaly pět dní a skupiny stážistů byly složeny  
ze zástupců projektového týmu, poskytovatelů a uživa-
telů z Karlovarského kraje. První skupina stážistů navští-
vila od 10. 10. do 15. 10. 2010 organizaci Nord Holland 
Nord, druhá skupina od 14. 11. do 19. 11. 2010 orga-
nizaci Yulius. Obě organizace působí v oblasti péče  
o osoby s duševním onemocněním, kterým nabízejí síť 
komplexních služeb od zdravotnických (ambulantní 
oddělení, klinika, stacionář) po sociální služby (chrá-
něné a podporované bydlení, centra denních aktivit, 
pracovní programy atd.). 

V roce 2011 se uskutečnila třetí stáž, opět do 
Holandska do organizace GGZ Nord-Holland-Nord, 
tentokrát pro tým nově zřízených sociálních služeb.  
Stáž trvala od 4. do 8. 9. 2011.

Skupina stážistů – organizace Yulius 2010

6.3.1. Stáž v organizaci GGZ Noord-Holland-Noord,  
 Alkmaar, Holandsko I

Organizace GGZ Noord-Holland-Noord poskytuje 
pomoc lidem s psychickým onemocněním. Tato orga-
nizace iniciovala transformaci psychiatrické péče  
v severním Holandsku s ohledem na potřeby pacientů. 
Transformace zahrnovala omezování lůžek v léčebně, 
otevření léčebny pro veřejnost, systém chráněného 
bydlení, vytvoření tzv. Flexibilních asertivních komu-
nitních týmů (dále jen FACT tým) a vytvoření center  
aktivit. V omezování lůžek chce organizace dále 
pokračovat. 

Oblasti léčby: 

•     krátkodobá léčba

•     dlouhodobá léčba

 –›     oblast léčby

  –     FACT tým Heiloo

  –     FACT tým Alkmaar

  –     FACT tým Heerhugowaard

 –›     oblast aktivit

  –     centrum aktivit Heiloo

  –     centrum aktivit Alkmaar

  –     centrum aktivit Heerhugowaard

•     léčba stárnoucích lidí 
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Stážista č. 1:

 „Inspirace a výzvy, ke kterým mě stáž vede:

1.   Motivovat a povzbuzovat pracovníky v přímé práci  
s klienty, chránit je před přílišnou zátěží, poskytovat dosta-
tečné podmínky pro kvalitní práci. Neustále se s nimi 
vracet k etickým tématům – důstojnost a hodnota osob-
nosti člověka, z toho vyplývající pěstování našich postojů 
a přístupů.

2.   Jelikož jsme týmy složené ze sociálních pracov-
níků a pracovníků v sociálních službách – zůstávat nebo 
rozšiřovat možnosti již existujících tzv. multiprofesních 
týmů (spektrum odborníků zabývající se jednotlivými 
případy); případně zaměstnat psychiatra, psychologa; 
prohlubovat spolupráci s ostatními zainteresovanými  
v příbězích klientů.

3.   Svým přístupem, vystupováním, svou prací se snažit 
měnit pohled na sociálně potřebné v našich regionech.  
Víc uvědomovat veřejnost.

4.   Mít stále na vědomí snahu sociálních služeb po větší 
samostatnosti a integraci klienta ve společnosti.“ 

Přednáška: GGZ Noord-Holland-Noord 2011

6.3.2. Stáž v organizaci Yulius, Dordtrecht, Holandsko

Organizace Yulius vznikla v roce 2009 sloučením dvou 
dosud nezávislých organizací DeGrote Rivieren, která 
sloužila pro dospělé osoby s duševním onemocněním, 
a RMPI, která se zabývala dětskou psychiatrií a dětmi  
se specifickými vzdělávacími potřebami. Yulius  
je zařízení pokrývající region jižního Holandska, který 
má zhruba 400 tisíc obyvatel. Ke konci minulého roku 
měla organizace Yulius 14 tisíc klientů. 

Yulius 2010 – o struktuře organizace a péči o klienty

V současné chvíli má Yulius pět samostatných projektů:

•     Krátkodobá léčba
•     Dlouhodobá léčba
•     Dětská psychiatrie
•     Vzdělávání, psychoedukace
•     Osoby s onemocněním autistického spektra
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Stáž se odehrávala v zařízení pro dlouhodobou péči. 
Za dlouhodobou je zde považována péče, která trvá 
déle než dva roky. 

Do dlouhodobé péče spadá:

•     klinika
•     tři mobilní týmy 
•     jeden tým pro duální diagnózy
•     chráněná bydlení
•     dvě centra denních aktivit
•     podporované zaměstnávání  

         (3 farmy, Badhuis – tj. rekonstrukce domu, který  
         bude dále využíván organizací pro klienty,  
         technická dílna s možností vyučení,  
         administrativní kancelář atd.)

Yulius 2010 – pracovní terapie na farmě

Všechny týmy společně komunikují a sdílejí informace 
pomocí videokonferencí a vlastního CRM systému, kde 
jsou uloženy všechny informace o klientech.

Péče o klienty spadá pod zdravotnictví, ale je financo-
vána z různých zdrojů. Pouze první rok je vše placeno 
ze zdravotního pojištění. Poté je financována z regio-
nálních a státních zdrojů, které jsou k tomu ze zákona 
vyhrazeny, z grantů, je možnost i spolufinancování 

péče klientem z invalidního důchodu. I v Holandsku  
je v poslední době problematické získat finance na péči 
od státu.

Stážista č. 2: 

Model, který jsem měla to štěstí vidět v organizaci Yulius, 
mě naprosto ohromil logickou návazností všech činností, 
z nichž některé z nich by se daly zajistit i v našich podmín-
kách. Největší rozdíl je zřejmě ve způsobu financování 
těchto činností, zásadní rozdíl spatřuji v mentalitě lidí 
a s tím související komunikaci mezi jednotlivými účast-
níky systému (služby, orgány měst, podnikatelé, vlastníci 
objektů). V mentalitě lidí se také odráží vztah ke klientům 
organizace.  

Pro mne ze stáže plyne úkol, pokusit se v průběhu času 
o změnu vnímání těchto „problémových osob“ úřady  
a hlavně politiky. S tím souvisí také financování služeb  
a hlavně prevence do budoucna. Je důležité přesvědčit 
politiky, že prevence a práce v terénu je důležitá a možná 
i levnější než následky související s následnou péčí  
o člověka, který už se dostal do „zdravotní i finanční 
propasti“. Je důležité změnit vnímání osob s duševním 
onemocněním okolím, a to už od školní docházky dítěte.  

Stáž mě významně ovlivnila a získané znalosti z funkč-
nosti systému využiji při přípravě dalších projektů z EU. 

Objekt s chráněnou kavárnou, zázemím pro přednášky  
pro školy a malá socioterapeutická farma pro děti



33

6.3.3. Stáž v organizaci GGZ Noord-Holland-Noord,  
 Alkmaar, Holandsko II 

Stáž v organizaci GGZ Noord-Holland-Noord v roce 
2011 byla určena především pro tým nově vzniklých 
sociálních služeb a pozornost byla zaměřena na struk-
turu a kvalitu poskytovaných služeb, vzdělávání zaměst-
nanců, měření efektivity služby a PR dovednosti, které 
by tým využil v konkrétní praxi nových služeb pro okres 
Karlovy Vary.

Zařízení GGZ Noord-Holland-Noord bylo zvoleno  
k opakované návštěvě proto, že se jedná o organizaci, 
která v Holandsku jako první začala s realizací transfor-
mace péče o osoby s duševním onemocněním a před-
stavuje nejrozsáhlejší síť služeb, pokrývající region 
severního Holandska.

Struktura organizace GGZ Noord-Holland-Noord

 

 
1. Divize krátkodobé péče (Division Short)

V této divizi je péče určena pro klienty, kteří jsou hospi-
talizováni, i pro klienty využívající ambulantní služby. 
Celá oblast krátkodobé péče má 24 lůžek. 

2. Divize péče o lidi s těžkou duševní poruchou (Division SMI)

Tato divize má v současné době v péči přibližně 2000 
klientů, na něž připadá 500 zaměstnanců. Těžištěm péče 
je 12 regionálních FACT týmů. Klientům je k dispozici 
22 lůžek akutní péče a 16–24 lůžek pro osoby s duální 
diagnózou. Dále apartmány sloužící jako chráněné 
bydlení v počtu 116 lůžek. 

Samostatnou kategorií jsou lůžka rehabilitační a dlou-
hodobá, kterých má organizace v současné době 87.

3. Divize péče o gerontopsychiatrické klienty (Division Ederly)

Tuto oblast profesně zajišťují 3 týmy pro ambulantní 
pacienty. Pro klienty s potřebou hospitalizace je určeno 
45 lůžek dlouhodobé péče a 9 lůžek akutních. 

4. Divize forenzní psychiatrie (Division Forenscic Ps.)

Samostatnou oblastí je divize určená pro klienty  
z kategorie forenzní psychiatrie. Divize forenzní  
psychiatrie jako jediná pokrývá oblast celého  
Holandska. V sídle organizace ve městě Heiloo  
se nachází uzavřená klinika pro forenzní klienty – jedná 
se o novou budovu s velice moderním a kvalitním 
zázemím, s vlastním vnitřním atriem. V tomto jediném 
zařízení platí uvnitř zvláštní bezpečností pravidla  
a vstup je pouze na povolení.

Division
Short

GGZDivision
SMI

Division
Ederly

Division
Forenscic

Ps.
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Stážista č. 3

„Celým zařízením GGZ-NLN se nese vize vzájemné 
spolupráce a kvalitního předávání informací. Vzhledem 
k ekonomickým tlakům je snaha pečovat a zajišťovat 
dostatečnou péči více v prostředí domova. Jsou posílené 
terénní programy a terénní (mobilní) týmy, které pečují  
o problematické psychiatrické klienty bez nutnosti ústav-
ního léčení, se snahou resocializovat a ne pouze izolovat 
klienta od ostatního světa.

Přínosná jsou jistě také zařízení zaměřená na podporu 
klientských denních aktivit, podobně jako naše  
stacionáře, poskytující péči o klienty schopné pravi- 
delně docházet a čerpat podporu od komunity těchto 
center denních aktivit. Možností je též propojení  
s výdělečnými chráněnými dílnami.

V nutných případech fungují akutní lůžka i jako detenční 
lůžka s plným vybavením pro neklidné (sobě nebo okolí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nebezpečné) klienty, včetně izolačních místností s neroz-
bitným nábytkem, nerozbitnými dveřmi apod.

 Principem fungování stávajících zařízení je kromě  
vzájemného propojení také dobrá informovanost klien-
tely, snaha činnost implementovat, rozšiřovat dle potřeb 
regionů, zároveň pomoc a služby nepředimenzovat,  
poskytovat jen nezbytně nutné služby, které motivují 
klienty k samostatnému fungování, následně v někte-
rých případech i k návratu do pracovního procesu, nebo 
naopak nabídka možnosti žít v chráněných bydleních  
po vymezenou dobu. 

O klienta v krizi pečuje celý regionální tým, nejen indivi-
duální asistent. Je snaha o flexibilitu terapeutických rolí,  
tj. léčby nebo doléčování, monitoring stavu apod.

Týmy mají jasně stanovené společné vize, které  
postupně ve svých oblastech působení realizují.“

Atrium forenzní kliniky 
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6.3.4. Srovnání péče v Holandsku a v České republice

V Holandsku za posledních 30 let, na rozdíl od jiných 
zemí (UK, Itálie, USA), neproběhla tak radikální deinsti-
tucionalizace a k redukci lůžek v psychiatrických nemoc-
nicích došlo jen o 15–20 %. Vláda ani neviděla důvod 
k podstatným škrtům ve výdajích na duševní zdraví,  
a tak vedle nemocnic začala vznikat řada chráně-
ných bydlení. Zřetelný posun od klinické (tj. lůžkové)  
k ambulantní péči je vidět spíše na lokální úrovni, kde 
díky některým vládním iniciativám a také mírnému 
společenskému tlaku došlo k posunu směrem k inte-
grované péči o duševní zdraví. Je založena na multi-
funkčních zařízeních s rehabilitačními a case manage-
mentovými službami pro dlouhodobé pacienty, v nichž 
se sdružily instituce (psychiatrické nemocnice) s dalšími 
sociálními službami. V poslední dekádě se zvýraznila 
role pacientů jako politických činitelů a zakladatelů zaří-
zení (zaměstnávání a denní péče). Zmocňování a zota-
vení jsou zde klíčová slova.

Zdravotní péče v Holandsku byla vždy směsí  
veřejného a privátního podnikání. Právně řečeno, 
všechny nemocnice a zařízení jsou v soukromém vlast-
nictví a řízení, ale zákony a regulace omezují svobodu 
podnikání v péči. Většina zařízení péče o duševní zdraví 
je orientována regionálně v oblastech od 200 000  
do 600 000 obyvatel. Většina regionů má pouze  
jednoho poskytovatele pro ambulantní i nemoc-
niční péči, pro rehabilitaci atd. Tito poskytovatelé 
také řídí většinu chráněných bydlení ve svém regionu. 
Oficiální politika péče o duševní zdraví podporuje 
více komunitně zakotvenou péči, ale v cestě inter-
vence seshora dolů stojí zákonná úprava – privátní 
vlastnictví a řízení organizací. Přesto jsou změny ve 
většině regionů vidět. Klinická interdisciplinarita  

 

v systému péče o osoby s duševním onemocněním 
zahrnuje i sociální péči.  V Holandsku je systém 
jednotný, s nejasným vymezením mezi léčbou a péčí,  
v Česku je naopak zřetelně oddělený. 

Příkladů hodných následování je v Holandsku celá 
řada. V oblasti bydlení to je rozšíření vějíře služeb  
o specializované programy například pro klienty  
s duální diagnózou nebo pro klienty bez domova. 
Zajímavá je také varianta bydlení, které je alternativou 
pro hospitalizaci – tzv. stabilizační pobyty pro klienty, 
kterým se nedaří krizi zvládnout v jejich domácím 
prostředí.

V oblasti práce bychom velmi potřebovali legisla-
tivní a materiální rámec, který by po holandském 
vzoru umožnil rozvoj sociálního podnikání a strategií 
podporovaného zaměstnávání. Důležitá je také zkuše-
nost, že sociální firmu může provozovat městský úřad 
nebo ex-uživatel služeb. Všechny podpůrné programy 
nemusí do budoucna realizovat jen stávající posky-
tovatelé specializovaných služeb. Společným jmeno-
vatelem zpráv ze stáží českých pracovníků v komunit-
ních službách v Holandsku je obdiv k respektujícímu 
přístupu Holanďanů a k hledání pragmatických řešení 
pro konkrétní klienty. Naše domácí systémy podpory 
působí v tomto srovnání poněkud upjatě.



36

Příklad z Holandska: 

„Byla jsem přizvána na návštěvu týmu u nového klienta 
doma.  Přes jinou organizaci, péče o děti, byl vyzván  
akutní tým. Jedeme (jak jinak) na kolech – stážující psychi-
atrička, stážující zdravotní bratr a já. Vítá nás mladý muž 
etnicky menšinového původu, je plachý, působí posmut-
něle, ale ochotně vypráví o zvláštních prožitcích, nejspíše 
halucinace více smyslů. Rozhovor vede hlavně psychiat-
rička. Při první návštěvě se vůbec nikdo nezmiňuje o lécích  
apod., plánuje se jen další postup k upřesnění potíží. 
Návštěva trvá asi hodinu, zjišťuje se hlavně, zda muž 
není suicidální nebo zda nějak neohrožuje rodinu. Muž  
je pozván na sezení do sídla týmu v nemocnici, plánuje  
se i somatické vyšetření, které si obstará sám, dostal  
telefonické kontakty. Druhý den bude lékařka a zdravotní 
bratr o návštěvě referovat v týmu a společně plánovat 
další možnosti.“ 

6.3.5. Závěrečné setkání stážistů a týmu GGZ  
 Noord-Holland-Noord v Karlových Varech

Hlavním cílem zahraničních stáží bylo získat zkuše-
nosti z dobré praxe a využít je ke zlepšení péče  
o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji.  
Za tímto účelem se konalo závěrečné setkání stážistů, 
kde došlo k reflexi jejich zkušenosti z jednotlivých zaří-
zení a byly prodiskutovány možnosti jejich využití  
v podmínkách České republiky. 

Pro maximální využití získaných zkušeností pro 
Karlovarský kraj byli k závěrečnému setkání přizváni  
další poskytovatelé služeb pro osoby s duševním 
onemocněním a úředníci z Karlovarského kraje  
a jako hosté zástupci navštívené organizace GGZ 
Noord-Holland-Noord. Byl zde představen systém  
péče v Holandsku, jeho srovnání se systémem  
v České republice a v závěru proběhla na toto téma  
živá diskuse.

Byl vydán závěrečný sborník ze stáží, který shrnuje 
poznatky získané v Holandsku a podrobně srov-
nává holandský systém péče o osoby s duševním 
onemocněním s naším. Sborník je k dispozici na  
www.rpkk.cz/dokumenty.

Chráněná dílna GGZ Noord-Holland-Noord
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6.4. Celostátní konference sociální psychiatrie  
 4. – 6. 11. 2010 v Karlových Varech

Ve spolupráci s Českou národní psychiatrickou  
společností se 4. – 6. 11. 2010 uskutečnila Konference 
sociální psychiatrie 2010 v Karlových Varech. 

V rámci zahájení Konference zazněly dvě úvodní  
přednášky, týkající se projektu:

•     Správková S.: Projekt podpory rozvoje služeb  
         pro osoby s duševním onemocněním,

•     Wenigová B., Stuchlík J.: Projekt rozvoje sociálních  
         služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji.

V rámci projektu byla vytvořena Tematická sekce:  
Stav péče o osoby s duševním onemocněním  
na území Karlovarského kraje, kde odborníci přednesli 
aktuální výstupy projektu: 

•     zhodnocení 5letého fungování anonymní  
         on-line poradny na www.stopstigma.cz,

•     mapování stigmatu a diskriminace osob  
         s duševním onemocněním na území  
         Karlovarského kraje,

•     výsledky mapování stavu služeb a potřeb  
         poskytovatelů a uživatelů služeb pro duševně  
         nemocné v Karlovarském kraji – jaké nové služby  
         v kraji vzniknou,

•     centrum sociální rehabilitace – inspirace  
         pro Karlovarský kraj,

•    case management – inspirace pro Karlovarský kraj,
•     možnosti propojení sociálních služeb a domácí  

         zdravotní péče u osob s psychiatrickým   
         onemocněním.

V rámci dalších odborných sekcí vystoupili také zahra-
niční hosté Jeannette Harding (samostatná trenérka 
a konzultantka z řad uživatelů služeb, VB) a Jaap van 
Weeghel (Kenniscentrum Phrenos, Holandsko). 

Z uspořádané konference vznikl sborník na CD, 
který obsahuje program, fotografie, ale především 
všechny příspěvky, které na konferenci zazněly. Sborník  
je k dispozici na www.rpkk.cz/dokumenty. 

Úvodní přednáška Konference sociální psychiatrie 2010
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Cílem informační a destigmatizační kampaně  
je změna vnímání osob s duševním onemocněním 
v očích veřejnosti. Negativní předsudky, nezájem  
a diskriminace znamenají ve svém důsledku nedosta-
tečnou péči, podceňování psychických poruch a jejich 
léčby, izolaci osob s duševním onemocněním, bezdo-
movectví, alkoholismus, častější chronické průběhy 
nemoci a velkou zátěž pro celou rodinu a společnost. 
Destigmatizační kampaň je proto zaměřena na veřej-
nost, odborníky i samotné klienty sociálních služeb  
a jejich příbuzné. 

„Více než polovina osob, které v Karlovarském kraji trpí 
diagnostikovanou depresí a schizofrenií, svou nemoc 
před ostatními lidmi totiž tají. Téměř třetina dokonce 
raději nenavazuje blízké osobní vztahy a nehledá si ani 
zaměstnání. S diskriminací se setkalo přibližně 28 % z těch,  
kteří se pokoušeli si práci najít.“

Mgr. Barbora Wenigová, ředitelka CRPDZ  
pro časopis Moje zdraví

7.1. Sociální poradna na webových stránkách  
 www.stopstigma.cz

Stránky stopstigma vznikly jako projekt zaměřený 
proti předsudkům a diskriminaci z důvodu psychického 
onemocnění. V rámci projektu byla stávající anonymní 
online poradna pro osoby s duševním onemocněním  
a jejich blízké, kde odpovídají zkušený psychiatr  
a klinická psycholožka, doplněna o sociální poradnu.  
V sociální poradně odpovídá sociální pracovnice  
s praxí na dotazy týkající se sociální oblasti, tj. financí,  
bydlení, práce apod.

„Ze zkušenosti víme, že lidé s duševním onemocněním 
a část seniorů – zejména s demencí – jsou v přístupu  
k informacím dlouhodobě znevýhodněni. Většina textů  
je pro ně nesrozumitelná, nevědí, kde a jak požádat o radu. 
A zaměstnanci úřadů, kteří by jim měli podat pomocnou 
ruku, zase nevědí, jak s některými z nich komunikovat,“  

Mgr. Hana Goldmanová, sociální pracovnice  
online sociální poradny Stopstigma

7. Informační a destigmatizační kampaň

Billboard upozorňující na výstavu obrazů osob s duševním onemocněním
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Na webových stránkách www.stopstigma.cz dále 
najdete seznam kontaktů na psychiatrické služby  
v celé České republice, díla a příběhy lidí popisujících 
své psychické problémy, včetně publikace „Blázinec  
na vlastní kůži“ vydané občanským sdružením VIDA,  
v níž popisují uživatelé své zkušenosti s léčbou v psychi-
atrických léčebnách a seznam uměleckých děl, která  
se věnují tématu psychického onemocnění.

Příklad dotazu na sociální poradnu na www.stopstigma.cz:

„Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda byste  
mi nemohli poradit. Již od 18 let trpím na úzkosti,  
panické ataky, sociální fobii, neurastenii a podobně. 
Mám 3 děti a nejsem pomalu schopná s nimi sama 
vyjit ani ven. Beru antidepresiva. Nyní jsem ještě  
na mateřské dovolené, ale už mi končí a hledám si práci. 
Nejsem člověk, který by nechtěl pracovat, ale strašně  
se toho bojím. Nejezdím vůbec autobusem, neboť jsem 
v něm měla kolaps a už se neodvážím. Přemýšlela jsem, 
jestli bych si nemohla zažádat o invalidní důchod. Lidé 
s těmito obtížemi prý na něj také mají nárok, ale zase 
jsem ještě nikdy nebyla hospitalizovaná v nemocnici 
kvůli těmto potížím. Potíže mám, i když beru Remood  
a mám i Lexaurin. Když mé obtíže odezní, tak se ale 
zase vracejí. Vím, že už to bude na celý život, tak nějak  
se s tím už vyrovnávám, trvá to již dlouhou dobu, ale 
nedokážu si představit, jak to bude, až budu chodit  
do práce. Děkuji, Lenka.“

„Dobrý den Lenko,

o invalidní důchod si můžete požádat, aniž byste byla 
kdykoliv hospitalizovaná a nemusíte být ani v pracovní 
neschopnosti. Záleží pouze na Vašem zdravotním 
stavu.

Je nutné se dostavit na příslušnou správu sociálního 
zabezpečení, kde sepíšete žádost. Nutné je vzít s sebou 
občanský průkaz, doklad o dosaženém vzdělání, soupis 
odkdy dokdy jste kde pracovala, originály rodných listů 
dětí, případně potvrzení od úřadu práce, pokud jste  
byla v jeho evidenci (opět odkdy dokdy), určitě se Vás 
budou ptát na jméno a adresu ošetřujícího lékaře.

Žádost se poté pošle k ošetřujícímu lékaři, případně 
dalšímu specialistovi, je-li to nutné, a ten ji pošle zpět 
na okresní správu sociálního zabezpečení k posouzení.

Rozhodnutí Vám poté přijde poštou.

H. Goldmanová“
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7.2. Brožura pro veřejnost a veřejnou správu
Brožura s názvem Umíme se domluvit aneb Co potře-

buje člověk s duševní poruchou při jednání na úřadě, 
Rady pro zlepšení komunikace je určena především 
úředníkům veřejné správy, ale také širší veřejnosti. 

Cílem brožury je usnadnit komunikaci s osobami  
s duševním onemocněním všem, kteří se s nimi setká-
vají při své práci na úřadech nebo v běžném životě.  
Příručka svým rozsahem nemůže pokrýt celé široké 
spektrum duševních poruch a jejich projevů u lidí,  
s nimiž se můžete při své práci nebo v běžném životě 
setkávat, i přesto však může být užitečným pomoc-
níkem při kontaktu s lidmi s duševním onemocněním.

Součástí příručky je také Adresář vybraných služeb 
specializovaných na péči o osoby s duševním 
onemocněním, se závislostí na návykových látkách  
a jejich blízké. 

Obsah
•     Přehled diagnóz (popis situace – příběh,  

         příznaky nemoci, návody pro komunikaci)
        -   Deprese
        -   Mánie
        -   Psychóza (u mladého člověka)
        -   Psychóza (dlouhodobá)
        -   Úzkost
        -   Panika
        -   Obsese
        -   Hraniční porucha osobnosti
        -   Agrese
•     Víte, že… (fakta o duševních poruchách)
•     Něco málo teorie (o vybraných diagnózách)
•     Adresář vybraných služeb specializovaných  

         na péči o osoby s duševním onemocněním,  
         se závislostí na návykových látkách a jejich blízké.

Brožura je k dispozici v elektronické podobě, úplný 
adresář viz www.rpkk.cz.
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7.3. Brožura pro pracovníky sociálních služeb  
 a odborníky

Cílem brožury je seznámit pracovníky sociálních  
služeb a odborníky, kteří se v rámci své profese  
s duševním onemocněním mohou setkat (praktičtí 
lékaři, poskytovatelé sociálních služeb pro jiné cílové 
skupiny, u kterých se však objevuje častá kombinace  
s duševním postižením), s problematikou dušev-
ních poruch, komunitní péče, řešením krizových stavů 
a komunikace s klientem.

Brožura definuje vážná duševní onemocnění, vyjme-
novává základní diagnózy, se kterými se pracovníci 
při své práci mohou setkat, a popisuje pro ně typické 
symptomy. Tyto okruhy ilustruje na kazuistických 
příkladech a poskytuje pracovníkům sociálních služeb 
užitečné tipy pro praxi.

Brožura podává základní orientaci v tématech:

•     léčba a rehabilitace osob s vážným duševním  
         onemocněním v komunitních podmínkách,  
         tj. přirozeném prostředí klientů,

•     navázání kontaktu s klientem, 
•     vyšetření potřeb klienta, 
•     porozumění prožitkům klienta, 
•     vypracování rehabilitačního plánu,
•     spolupráce s dalšími odborníky,
•     práce s rodinami klientů,
•     řešení krizových situací.

Brožura byla distribuována poskytovatelům  
sociálních služeb a odborníkům v Karlovarském 
kraji. Brožura je k dispozici v elektronické podobě  
(úplný adresář viz www.rpkk.cz).

7.4. Edukační příručka pro pomoc rodičům  
 s duševním onemocněním

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví vlastní 
práva na tisk české verze zahraniční příručky určené 
nemocným rodičům (zejména s duševní poruchou) 
– „Jak pomohu svému dítěti?“ – která vznikla během 
finského programu „Efektivní rodina“ zaměřeného  
na vytváření metod, které podporují rodiny a děti,  
a zabraňují vzniku potíží u dětí, jejichž rodič je vážně 
nemocen. Příručky jsou určeny jak přímo pro rodiny, 
ve kterých je někdo z rodičů nemocen, tak pro  
širokou škálu profesionálů ve zdravotních a sociál-
ních službách. Příručky se ukázaly jako velmi užitečné  
a hlavně ojedinělé v rámci České republiky. Příručky  
byly v rámci projektu dotištěny a jsou určeny pro  
odborníky a jejich klienty.
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7.5. Podzimní kampaň ke Dnům duševního  
 zdraví  (2010, 2011)

Cílem podzimních destigmatizačních kampaní bylo  
při příležitosti oslav Světového dne duševního zdraví, 
který připadá každoročně na 10. října, otevřít téma 
duševního onemocnění široké veřejnosti a bojovat  
tak proti stigmatu, který osoby s duševním onemoc-
něním stále pociťují.

7.5.1. Nebuďte sami v davu!

„Nebuďte sami v davu!“ byl název kampaně  
v Karlovarském kraji pro rok 2010. Tématem kampaně 
byla depresivní porucha a krizová linka jako 
příklad dostupné služby pro osoby v krizi. Nosičem 
všech informací pro kampaň byly webové stránky  
www.stopstigma.cz. 

Bezplatná telefonická linka byla v provozu od 4. do 
17. října 2010 vždy od 16.00 do 20.00 hodin. Na lince 
se střídalo 14 odborníků z Centra krizové intervence  
při psychiatrické léčebně Bohnice, kteří zodpově-
děli celkem 83 dotazů od lidí z celé České republiky.  
Odborníci odpovídali na dotazy lidí s depresí  
a s dalšími psychickými problémy. Jelikož byla  
poradna anonymní, odborníci se snažili u volajících 
sledovat tři důležité ukazatele – pohlaví, věk a kraj, 
v němž volající žije. Více než polovinu všech, kteří  
se dovolali, tvořily ženy. Největší část volajících byli 
lidé středního věku. Více než pětinu tvořily telefonáty  
z Karlovarského kraje.

Telefonní bezplatnou linku zaštítilo Centrum pro  
rozvoj péče o duševní zdraví ve spolupráci s Evropskou 
asociací proti depresi v rámci kampaně u příležitosti  
oslav Dne deprese (4. 10. 2010) a Světového dne  
duševního zdraví (10. 10. 2010). 

Příklady typických rozhovorů z linky:

Žena trpící depresemi

17.15 – 17.35 Volá plačící žena středního věku. O lince 
slyšela v rádiu. Spoustu let má depresi. Popisuje celkem 
složitý životní příběh, dokonce bezdomovectví a úmrtí 
matky. Nyní je sociálně velmi kompenzovaná. Má domek, 
muže, dvě malé děti, ale deprese přetrvává. Špatně 
spí, nemá energii, pláče… Podporu v okolí nemá. Muž  
jí její náladu spíše vyčítá. Došlo jí, že takto to dál nejde  
a že na situaci sama nestačí. Od včerejška se odhod- 
lávala k zavolání. 

Vysvětluji jí způsob práce ambulantního psychote- 
rapeuta i strukturu deprese. Motivuji ji k další práci.  
Je rozhodnuta se někam obrátit o pomoc. Potřebuje 
kontakty, které jí předávám. Je velmi spokojená,  
zklidněná, odhodlaná na svém problému pracovat. 

Žena trpící sociální fóbií

16.05–16.20 Linku kontaktuje žena, která je již devět 
let v částečném invalidním důchodu pro sociální fobii. 
Žena se po celou dobu léčí.  Nyní se jí naskytla možnost  
pracovat v chráněné dílně. Žena se ale bojí množ-
ství lidí, neboť je dlouhodobě bez kontaktu s větším  
počtem lidí. 

Pozitivně hodnotím, že sama aktivně vyhledala změnu. 
Podporuji ji v nástupu do chráněného prostředí, kde  
si může dovolit i selhání, kterého se bojí. Zdůrazňuji,  
že to pro ni bude dobrá zkušenost i pro další aktivity.
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Muž s fobií závislý na své matce

16.30 – 17.00 Asi 40letý muž z Karlových Varů volá  
pro radu na linku. Muž onemocněl v 17 letech a již 12 let je  
v plném invalidním důchodu. Poslední čtyři roky u něj 
dochází ke zhoršení příznaků. Trpí fobiemi (agora-
fobie, nosofobie), úzkostí, panickými stavy a neuraste-
nickým syndromem. Je pod dozorem psychiatra. Stěžuje 
si i na fyzické obtíže: hemachromatózu, bolesti páteře,  
vysokou hladinu cukru. Muž žije v bytě pouze se svojí  
starou matkou. Na byt je uvaleno insolvenční řízení.  
O peníze přišel při rekonstrukci domku. Příbuzní jim  
nepomohli. Žádali o umístění do sociálního zařízení, 
ale žádosti nebylo vyhověno. Oba mají i nadále o umís-
tění zažádáno. Muž je na matku silně fixován, nemohou 
se od sebe odloučit. Muž o sobě mluví často ve 3. osobě 
a své jméno zdrobňuje. Rád by se nechal na tři měsíce 
hospitalizovat, aby měl denní program. Bojí se, že obtíže  
do budoucna nezvládne. 

Během rozhovoru mu doporučuji intenzivní psychote-
rapii, KBT (kognitivně behaviorální terapie používaná 
zejména u léčby fobií a závislostí), sociální nebo občan-
skou poradnu. Muž rozhovor ukončuje spokojenější,  
děkuje za služby linky.

Žena trpící nočními děsy

16.10 – 16.35 Volá 57letá žena ze Sokolova. Již několik  
let se léčí na psychiatrické ambulanci, jednou byla 
hospitalizována v psychiatrické léčebně. Před 14 lety  
jí zemřel syn, před 3 lety prošla dramatickým rozchodem  
s partnerem a v únoru 2010 jí zemřela dcera. Poslední 
půlrok má noční můry s tématem zavinění neštěstí mnoha 
lidí. Chtěla by svým snům lépe porozumět, proto se spolu 
pokoušíme prozkoumat pocity kolem smrti dětí. 

Klientce sny po prozkoumání dávají trochu větší smysl. 
Domnívá se, že by s ní takto měla pracovat psycho-
ložka. Vybízím ji k větší otevřenosti v terapii, což bude pro  
klientku nejspíš obtížné, neboť působí velmi uzavřeně. 
Loučí se s díky a dotazem, zda může ještě do konce  
projektu zavolat.  

Muž s úzkostmi a depresí

18.20 – 18.35 Volá 50letý muž trpící úzkostně depresiv-
ními stavy, které spojuje se svými očními potížemi. Kdysi 
chodil k psychiatrovi, ale medikace u něj nezabírala. Nyní 
bere jen Rivotril, který mu předepisuje obvodní lékař. 
Rád by chodil opět k psychiatrovi, proto volá s dotazem,  
zda může chodit k psychiatrovi mimo své bydliště.  
Je známý ve svém oboru a nechce být viděn v čekárně 
psychiatra. 

Samozřejmě potvrzuji, že výběr psychiatra je zcela jeho 
volbou. Nicméně se domnívám, že volal spíše pro potvr-
zení svého rozhodnutí někam chodit.

Muž s poruchami spánku

19.40 – 19.50 Volá mladší muž. Sděluje, že má problémy 
se spánkem a prožívá občasné pocity depersonalizace 
(odosobnění). Situaci spojuje s potratem ženy. Rád by  
si nechal odborně pomoci, ale bojí se „to mít v kartě“. 

Vysvětluji mu povinnost lékaře a psychologa zachovávat 
mlčenlivost a lékařské tajemství. Motivuji ho a podpo-
ruji v rozhodnutí vyhledat pomoc. Vyjadřuje spokojenost  
a odhodlání začít s obtížemi bojovat.

Obdobných hovorů, jejichž tématem je strach  
ze stigmatiazce, se na lince objevuje mnoho.
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7.5.2. Patříme k vám!

Pro rok 2011 byl vybrán název kampaně pro  
Karlovarský kraj „Patříme k vám!“ Tématem kampaně 
je tentokrát sociální a pracovní vyčlenění osob  
s duševním onemocněním, a to zejména se schizo- 
frenií. V rámci kampaně byla opět zprovozněna krizová 
linka a současně byla uspořádána putovní výstava 
obrazů osob s duševním onemocněním. 10. října 2011 
bylo v rámci oslav Světového dne duševního zdraví 
uspořádáno divadelní představení Bohnické diva-
delní skupiny Citadela. Nosičem všech informací pro  
kampaň byly webové stránky www.stopstigma.cz. 

Bezplatná anonymní linka byla v provozu od 4. do  
31. října 2011 vždy od 16 do 20 hodin na telefonním  
čísle 800 22 55 22. Na lince odpovídali odborníci  
z Centra krizové intervence při psychiatrické léčebně 
Bohnice. Na telefonu se vystřídalo 11 odborníků, 
kteří zodpověděli celkem 98 dotazů od lidí z celé 
České republiky. Témata hovorů se týkala duševních  

onemocnění, obtížné životní situace a často se  
v hovorech objevovalo téma strachu ze stigmatizace.  
Odborníci se snažili u volajících opět sledovat tři důle-
žité ukazatele – věk, pohlaví a kraj, odkud volají. Více 
než polovinu všech, kteří se dovolali, tvořily ženy. Více 
než šestinu tvořily telefonáty z Karlovarského kraje.

Příklady typických rozhovorů na lince:

Žena s mentální anorexií

19.40 – 19.50 Volá žena z Karlovarského kraje.  
Je v prvním trimestru těhotenství. Důvodem kontaktu  
jsou obavy z návratu příznaků mentální anorexie.  
Dotazuje se, jaká je pravděpodobnost návratu 
obtíží. Z dalšího hovoru vyplývá, že při předcho-
zích dvou těhotenstvích, se u ní po porodu v nějaké  

Billboard informující o bezplatné anonymní telefonické lince
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formě vždy objevilo sledování váhy, tendence k nad- 
měrné fyzické zátěži formou cvičení, až k extrémnímu 
hubnutí. Stav se podařilo zvládnout až léčbou u psychi-
atra. Klientka vystřídala mnoho terapií v regionu i mimo, 
nemá však k odborné podpoře příliš důvěru. Aktuálně  
je těhotná s novým přítelem a doma vznikají kvůli její 
nemoci konflikty. Přítel se obává návratu onemocnění.

Společnou úvahou docházíme s klientkou k závěru,  
že obtíže se pravděpodobně mohou v nějaké formě znovu 
objevit a probíráme možná rizika. Doporučuji vyhledat 
na přechodnou dobu opět psychologickou podporu. 
Dále klientce doporučuji případné sledování v psychiat-
rické ambulanci. Klientka děkuje za možnost konzultace  
a hovor končí. 

Žena bez domova

18.30 – 18.40 Na linku se dovolala žena, která je v sou-
časné chvíli hospitalizována v nemocnici v Karlových  
Varech pro akutní plicní chorobu. Aktuálně se žena  
nachází ve špatné životní situaci. Je bez přístřeší a shání 
ubytování či azyl v Karlových Varech. 

Odkazuji klientku na sociální centrum Armády spásy 
v Karlových Varech, které provozuje azylové ubytování. 
Předávám kontakty. Žena děkuje, a hovor končí.

Žena se vztahovým problémem s dcerou

16.13 – 16.38 62letá žena, která je již delší dobu léčena  
na psychiatrii, volá, aby si pohovořila o svém trápení 
způsobeném narušením vztahu se svou 45letou dcerou. 
Před osmi lety jí tragicky zahynul syn. Žena zřejmě 
následně trpěla posttraumatickou stresovou poruchou  
a nebyla schopna fungovat jako matka pro svoji dceru. 
Žena se dosud léčí na psychiatrii, ale situaci stále  
nezvládá. Dcera jí odmítá a již pět let s ní nekomunikuje.  

Klientka však, kromě citové frustrace, kterou 
trpí, projevuje i egocentrická očekávání vůči své 
dceři. Od dcery, která má sama čtyři děti a žije 
v jiném místě, potřebuje praktickou i finanční  
pomoc. Manžel se s narušením vztahů smířil, ona se  
však trápí. S problémem se nikomu nesvěřuje, 
manžel už to poslouchat nechce, a tak se trápí uvnitř.  
Zkoušela dceři volat i napsat SMS, dostalo se jí však odmí-
tavé reakce. Jejich názory na potřeby a život se prý liší. 
Ukazuje se, že pomoc, kterou si nejsou schopny posky-
tovat, od sebe očekávají vzájemně. 

Rozkrývám trochu pozadí problémů a doporučuji  
pokusit se eliminovat očekávání a nároky. Klientka se  
o to chce pokusit. Doporučuji vyhledat podpůrný  
odborný kontakt prostřednictvím jejího psychiatra.

Duševně nemocný muž v hmotné nouzi

17.40 – 17.42 Muž ve starobním a invalidním důchodu 
ze Sokolova líčí své obtíže s přezkoumáním zdravotního 
stavu. Protože mu nebyla doručena pošta, byl mu zrušen 
důchod. Po opětovném přezkoumání byl invalidní důchod 
obnoven, avšak ještě po půl roce mu nepřišlo vyrozu-
mění. V této části rozhovoru začal klient plakat a sdělil,  
že nemůže v rozhovoru pokračovat. Ozve se později.

18.08 – 18.50 Opět se ozývá muž ze Sokolova v exis-
tenční tísni. Od dubna je zcela bez prostředků. Od té doby  
se odehrála dlouhá řada peripetií, kdy se mu nakonec  
pošta omluvila, celý jeho spis byl předán do Prahy  
a poslední informace jsou, že vše je na dobré cestě  
a „v jednání“. Tyto informace dostává již poslední tři  
měsíce. V rámci shánění peněz byl na odboru soci-
ální péče, kde po dlouhé tahanici dostal jednorázový  
příspěvek v hmotné nouzi. Nicméně klient popisoval 
arogantní chování sociálních pracovnic a velké prožitky 
pokoření a studu. Sděluje, že na tento úřad již nepůjde,  
že raději spáchá sebevraždu. 
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Klient popisuje, že je zcela bez prostředků, prodal  
pračku, televizi i nějaký nábytek. Nemá peníze ani  
na léky, takže mu již půjčila i jeho psychiatrička, aby  
měl léky na cukrovku, kterou již léta trpí. Stravování  
řeší tak, že si půjčuje a vždy za 75 korun si koupí 25 kg 
brambor, které pak několik týdnů jí. Vlivem této stravy 
za poslední tři měsíce zhubl 15 kg a vypadlo mu několik 
zubů.

Při hledání řešení se dostáváme k možnosti využít  
služeb neziskové organizace v Sokolově, která mu již 
jednou pomohla – šli s ním na sociální úřad a pomohli  
mu se získáním jednorázové dávky. Dále nabízím  
možnost využití sociální rehabilitace v Karlových Varech, 
kde by mu pomohli řešit finanční situaci i další potíže, 
do kterých se dostává. Také předávám kontakt na orga-
nizaci Člověk v tísni, která má v Sokolově pobočku.  
Dále zvažujeme možnost hospitalizace v psychiatrické 
léčebně v případě dalšího zhoršení jeho psychického 
stavu. Klient tuto možnost bere jako poslední a moc se mu 
do ní nechce. Mimo jiné nemá na poplatek 60 Kč na den.  
Předávám i kontakt na bezplatnou právní poradnu.

Žena pečující o nemocného otce

16.40 – 16.50 Žena z Tachova hovoří o tom, že se stará 
sama o velmi nemocného otce. Otec se odmítá nechat 
hospitalizovat v nemocnici, málo jí, málo pije. Leží doma. 
Klientka má pocit, že na ni vše padá a potřebuje pomoc. 

Hovoříme o možnostech domácí péče, o kontaktování 
obvodní lékařky a domluvení její osobní návštěvy u otce  
k posouzení jeho aktuálního somatického stavu. Dále 
hovoříme o nutnosti odpočinkových aktivit klientky  
a podělení se o péči. Předávám kontakt na pečovatelskou 
službu a na psycholožku v Tachově.

Žena se synem závislým na návykových látkách

16.05 – 16.22 Na lince se ozývá žena, která má  
osvojené dvě, dnes již dospělé, děti. Syn je nyní v Anglii  
a bude se vracet domů. Syn měl dříve problémy  
s drogami. Klientka má strach, že až se syn vrátí, bude  
u ní chtít bydlet, ale opět nebude pracovat, bude v partě 
a domů bude chodit pouze přespat. Klientka mu chce 
pomoci najít práci a bydlení. K ní by mohl docházet  
a ona by ho podporovala v jeho dobrém konání. Problém 
chce řešit tak, že půjde za lékařem s přáním, aby ji 
hospitalizoval, aby syn viděl, že zdravotně nezvládá  
jeho nezdárný život. 

Směruji klientku spíše k tomu, vyslovit svá přání  
na pravém místě, tedy sdělit synovi, jaká budou pravidla 
jejich soužití, a to nejlépe ještě před tím než se defini-
tivně vrátí domů. Klientka doporučení akceptuje. Bude  
se synem hovořit v následujících dnech telefonicky. 

Další problém se týká osvojené dcery. Měla přiznanou 
plnou invaliditu a teď jí přiznávají jen 30 %. Klientka  
se tuto záležitost dozvěděla teprve čerstvě. Nemá na to 
ještě žádný názor. Přemýšlí nahlas o tom, že rozhodnutí 
nechá na lékařích. Dcera se odvolala a případ se bude 
projednávat v Praze. V tomto postoji klientku podporuji.

Žena se závislostí na alkoholu

16.00 – 16.10 Telefonuje žena z Karlovarského kraje. 
Pracuje, je rozvedená a žije sama s dítětem. Před lety  
se léčila se závislostí na alkoholu a byla proto hospita-
lizovaná. V poslední době se cítí hodně ve stresu. Má 
strach, že ztratí to, co si vybudovala. Trpí nejistotou, zda si 
udrží práci, kde bývá i dvanáct hodin. Vyčítá si, že se dost 
nevěnuje dcerce. Párkrát se napila, šlo o malé množství  
a bylo to vždy jednorázově, nikdy třeba dva dny po sobě.  
Bojí se však, že do toho opět spadne, protože si uvědomuje, 
že stimul k napití byl dán vypětím a touhou si ulevit.
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Poskytuji klientce podpůrný pohovor. Mapujeme  
situaci a rizika. Hledáme jiné možnosti, jak řešit stres.  
Doporučuji klientce vyhledat psychologickou pomoc 
a předávám konkrétní kontakt. Více nepotřebuje,  
s konzultací je spokojená.

Výstava obrazů autorů s duševním onemocněním 
byla zahájena 5. 10. 2011 vernisáží, kde zaznělo úvodní 
slovo Ing. Stanislavy Správkové, vedoucí odboru soci-
álních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje,  
Mgr. Barbory Wenigové, ředitelky CRPDZ a PhDr. 
Mariánky Štefančíkové, Ph.D., kurátorky výstavy. 
Vystaveno bylo 26 výtvarných děl pacientů  
Psychiatrické léčebny Dobřany. Výstava byla putovní  
a po Krajském úřadu Karlovarského kraje a Galerii  
města Karlovy Vary Na Ochozu zavítala také  
do okresních měst Cheb a Sokolov, kde záštitu nad  
ní převzali místní starostové obcí.

Divadelní hru Kabaret Artaud představila 10. 10. 2011  
v  karlovarském kině Drahomíra skupina profesioná- 
lních divadelníků a pacientů Psychiatrické léčebny 
Bohnice. Hra tematicky navázala na kampaň svým  
vyprávěním o životě, umění a duševní nemoci autora 
divadelních her Jeana Artauda. Záštitu nad předsta-
vením převzal Ing. Petr Kulhánek, primátor města 
Karlovy Vary a úvodní slovo přednesl Mgr. Jiří Klsák, 
náměstek primátora města Karlovy Vary.

Výstava fotografií 

Představení kabaret Artaud
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7.6. Kniha SHUNNED Prof. Grahama Thornicrofta
Kniha s názvem Ti, kterým se vyhýbáme: diskrimi-

nace lidí s duševním onemocněním (v anglickém 
originále: SHUNNED: discrimination against people 
with mental illnes) Prof. Grahama Thornicrofta M.D., 
vedoucího Oddělení výzkumu zdravotnických služeb 
Psychiatrického institutu v Londýně a specialisty  
v oboru psychiatrie pro oblast jižního Londýna  
a Maudsley, popisuje důležité oblasti života osob  
s duševním onemocněním, jako je rodina, intimní  
vztahy, práce, zdravotnická a sociální péče atd.  
Na výsledcích řady zajímavých výzkumů dokazuje,  
jak jsou lidé s duševní poruchou v těchto oblastech 
diskriminováni. Citované výzkumy citlivě protknuté 
příběhy uživatelů pomáhají porozumět každoden-
nímu životu lidí s duševními poruchami, jejich vztahům  
s lidmi, jejich prožívání, potřebám, zkušenostem  
s odborníky a službami.

Vybraný úryvek z knihy

„Mnoho lidí se však s duševní nemocí vyrovnat dokáže. 
V předchozích částech knihy jsme se s příklady takové 
houževnatosti již setkali. Jasmine začala navštěvovat 
dálkový kurz práce s počítačem a stále doufá, že bude 
pracovat ve školce (kapitola 1). Narayan našel pomoc, 
kterou potřeboval, když neměl kde bydlet, a teď se 
připravuje na návrat do práce (kapitola 2). Rachel našla  
způsob, jak kompenzovat své problémy, když se rozho-
dovala, zda uvést či utajit svou nemoc při předkládání  
žádosti o zaměstnání, a to tím, že se spoléhá výhradně 
na svou schopnost si práci udržet: „Když tam už jednou 
nastoupím, tak si obvykle uvědomím, že jsem schopná“ 
(kapitola 3). Navzdory vážným překážkám pokračuje 
Veronica v práci na plný úvazek a v rámci firmy byla  
povýšena (kapitola 4). Diana zjistila, že když to opravdu 
potřebovala, tak se rodina kolem ní semkla a podržela 
ji, teď má dilema, jak rodinu požádat, aby jí dala více  

 

prostoru, protože se jí vrací sebedůvěra a čeká na chvíli, 
až bude „připravena“ přejít z částečného úvazku na plný 
(kapitola 5). Leroy věří, že jasně stanovená diagnóza  
mu byla prospěšná, a snaží se přebudovat svůj život: 
„Pomohlo mi to vyrovnat se s mou nemocí. Teď už jí líp 
rozumím, víte… Dostal jsem nějaké brožurky… ano, 
hodně mi to pomohlo“ (kapitola 8).“ 

7.7. Medializace projektu
Nedílnou součástí informační a destigmatizační 

kampaně je informování o projektu a destigmatizační 
aktivity směrem k veřejnosti. 

Mediálním partnerem projektu se stala Mladá Fronta 
Dnes se svými tituly Zdravotnické noviny a Pacientské 
listy, které tematicky korespondují s problema-
tikou projektu. Dále se informace o projektu objevily  
v časopise Moje Psychologie. 

Informace o projektu byly cíleně zveřejňovány  
v regionálních médiích, jako jsou Karlovarský deník,  
Sedmička, Krajské listy, MF Dnes – příloha Karlovarský 
kraj. Projekt byl však zmiňován i v dalších médiích, 
jako jsou deník Právo, Metro, Esprit a v dalších.  
V Českém rozhlase Plzeň pak zazněla řada rozhovorů 
na téma duševního zdraví a aktivit projektu s ředi-
telkou CRPDZ Mgr. Barborou Wenigovou, s náměstkem 
hejtmana Karlovarského kraje Miloslavem Čermákem, 
zástupcem týmu nových služeb, zástupkyní uživa-
telského sdružení Západočeský paprsek a dalšími.  
Proběhla zde také řada reklamních spotů upozorňují-
cích na aktivity podzimních kampaní. 

Během projektu byly k různým příležitostem uspo-
řádány tři tiskové konference a vydáno pět tiskových 
zpráv, které byly rozeslány novinářům a zveřejněny  
na serveru ČTK.
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8.1. Spolupráce návrhových a pracovních skupin  
 komunitního plánování Karlovarského kraje

Návrhová skupina a pracovní skupiny byly po celou 
dobu projektu základní platformou jak pro sdílení infor-
mací o průběhu projektu, tak především pro získávání 
informací z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů 
sociálních služeb.

Návrhová skupina byla tvořena ze zástupců obec-
ních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále III. typu) 
a obecních úřadů s pověřeným obecním úřadem  
(dále II. typu) z Karlovarského kraje. Zástupci byli 
nominováni z řad členů triád procesu střednědobého  
(komunitního) plánování sociálních služeb. 

Návrhová skupina se v průběhu realizace projektu 
scházela pravidelně jednou za 3 měsíce. V průběhu 
realizace projektu „Rozvoj péče o osoby s duševním 
onemocněním na území Karlovarského kraje“ byly  
vždy nosným tématem jednání Návrhové skupiny 
informace o realizaci projektu, o projektových akti-
vitách a dalších činnostech s projektem spojených.  
Tímto způsobem se podařilo zajistit velmi podrobnou 
informovanost všech obcí II. a III. typu v Karlovarském 
kraji o veškerém dění s projektem souvisejícím.  
Účastníci jednání se do jednotlivých projektových  
aktivit zapojovali, a to zpravidla dle místa svého 
působení.

 

Pro informaci k práci Návrhové skupiny –  
cílem činnosti Návrhové skupiny bylo: 

•     vzájemné informování o stavu plánování  
         sociálních služeb na krajské úrovni, v obcích  
         s rozšířenou působností a v obcích s pověřeným  
         obecním úřadem,

•     zajištění plynulého toku informací z krajské úrovně  
         do organizačních struktur komunitního plánování  
         sociálních služeb na úrovni obcí a naopak,

•     prostor pro vzájemné předávání zkušeností  
         a příkladů dobré praxe,

•     zajišťování podkladů pro tvorbu a aktualizaci  
         krajského a obecních plánů rozvoje sociálních  
         služeb,

•     metodická podpora procesu komunitního  
         plánování sociálních služeb v obcích na území  
         Karlovarského kraje,

•     zajištění komunikace s poskytovateli sociálních  
         služeb působícími na území jednotlivých obcí,  
         předávání důležitých informací.

Podpůrně pracovní skupiny byly specificky vytvo-
řené dobrovolné skupiny, které se scházely ve třech 
okresech (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb) Karlovarského 
kraje. Setkávání probíhala nepravidelně, podle aktu-
ální potřeby, cca jednou za 3 měsíce v každém 
okrese Karlovarského kraje. Členy pracovních skupin 
byli zástupci poskytovatelů sociálních služeb,  
a to v nejširším spektru, protože problematika osob  
s duševním onemocněním není vázána na jednot-
livé druhy sociálních služeb. Pracovní skupiny byly 
prostorem pro sdílení zkušeností, předávání informací 
a řešení společných témat. Směrem k potřebám osob  

8. Komunitní plánování
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s duševním onemocněním byly při setkáních vymezeny 
některé chybějící prvky péče. 

Průsečíkem práce všech poskytovatelů sociálních 
služeb a problematiky osob s duševním onemoc-
něním je výskyt těchto osob v rámci každodenní běžné  
sociální práce. Mnohdy je právě počínající či rozvi-
nuté duševní onemocnění důvodem toho, že se běžný  
občan stane klientem sociálních služeb. Zde vyvstává 
naléhavá potřeba vzdělávání pracovníků v sociálních 
službách a dalších pomáhajících profesích. 

Pracovníci v  sociálních službách a úředníci, kteří se  
v rámci své činnosti s lidmi s DO setkávají,  v současné 
době nevědí, jak s lidmi s duševním onemocněním 
pracovat, jak se k nim chovat. Tento problém byl 
zmiňován v rámci setkávání pracovních skupin zejména 
v souvislosti s poskytovanou pečovatelskou službou, 
která se s cílovou skupinou projektu setkává v jejím 
přirozeném prostředí a mnohdy jako první detekuje 
potřebu pomoci těmto osobám. 

Jako důležitá se ukázala také oblast vzdělávání pracov-
níků oddělení sociálně právní ochrany dětí. Pracovníci 
jsou v přímém kontaktu s rodinami, kde se mohou 
vyskytovat rizikové faktory vedoucí k projevu dušev-
ního onemocnění u rodičů, někdy i u dětí.  

Návrhy na rozvoj služeb pro osoby s duševním 
onemocněním na území Karlovarského kraje

V současné době jsou sociální služby pro osoby 
s duševním onemocněním k dispozici v krajském 
městě Karlovy Vary, a to díky projektovým aktivitám. 
Je naprosto nezbytné jejich rozšíření v budoucnu  
i na území okresů Sokolov a Cheb. Minimálně  
je potřeba poskytovat odborné sociální poradenství  
v každém okrese. 

Důležitým prvkem prevence umísťování osob  
s DO do ústavních zdravotnických zařízení i poskyto-

vání kvalitní sociální služby pro osoby s DO na území 
Karlovarského kraje se stalo zřízení mobilního týmu, 
který by zajistil jednak depistáž ohrožených jedinců,  
ale především intenzivní a uživatelsky příjemnou 
pomoc i podporu klientům v jejich domácím prostředí.  
Zde je velmi zřetelný průsečík s dlouhodobě kvalitně 
fungujícími pečovatelskými službami na území 
Karlovarského kraje.

Nezbytnou službou by měla být informační či pora-
denská telefonická a internetová linka. Toto by bylo 
velkým přínosem a pomocí zainteresovaným subjektům 
či samotným rodinným příslušníkům, kteří se s danou 
problematikou potýkají.

Mezi chybějící části služeb patří pak služby a podpora 
pro pečující osoby, které nemají dostatek infor-
mací, nemohou sdílet své zkušenosti. Vhodné by byly  
i svépomocné podpůrné skupiny pro pečující osoby.

Pozornost je třeba věnovat systematickému a opako-
vanému vzdělávání sociálních pracovníků a pracov-
níků v sociálních službách v problematice osob s DO.  
Mělo by se týkat zejména pracovníků úřadů, nezisko-
vých organizací a případných dalších vytipovaných 
skupin.

 

Pracovní skupiny Karlovy Vary
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Karlovarskému kraji se podařilo vybrat zkušeného 
dodavatele, který zároveň navázal na své předchozí 
aktivity.

Světová zdravotnická organizace (WHO)  

V roce 2005 CRPDZ vytvořilo v rámci projektu 
 „Veřejné zdraví – Lidská práva a péče o duševní 
zdraví v České republice“ závěrečné zprávy popisující ‚ 
současný stav péče o duševní zdraví, možnosti žádou-
cích změn a možné kroky k jejich realizaci. Jedním  
z kroků byly tři varianty změn psychiatrických léčeben.  

Druhou aktivitou bylo hodnocení výstupů projektu 
našimi i zahraničními předními psychiatry v rámci 
projektu Biennial Collaborative Agreement (WHO, 
Psychiatrická společnost ČLS JEP a CPRDZ, 2005). 
Jedním z doporučení bylo rozpracovat podrobně  
varianty změn stavu služeb, doplnit je o zahraniční 
zkušenosti s transformací psychiatrických léčeben, 
ekonomickou analýzu a iniciovat širší diskusi. 

Dalším východiskem byl projekt Změna, v jehož rámci 
byla iniciována širší diskuse na téma transformace  
a především destigmatizace psychiatrie (2004 – 2007). 

Ministerstvo zdravotnictví ČR podepsalo v roce 2008  
s Regionální evropskou kanceláří WHO smlouvu  
o spolupráci na období 2008 – 2009. Východiskem  
k definování obsahu spolupráce byly globální priority 
WHO. Jednou z nich bylo duševní zdraví a cílem bylo 
zjistit ukazatele umožňujících hodnotit kvalitu péče 
o osoby s duševním onemocněním v České republice. 
Dalším cílem bylo, v souladu s těmito kritérii, vytvořit 
pilotní regionální model služeb ve vytipovaném  
regionu. Ministerstvo zdravotnictví určilo jako hlav-
ního koordinátora projektu Psychiatrickou společnost 
ČLS JEP a jako spoluřešitele Centrum pro rozvoj péče  
o duševní zdraví.

Vytipovaným regionem se stal Karlovarský kraj, který 
byl k tomuto účelu vybrán proto, že má nedostatek 
zdravotních a sociálních služeb pro osoby s duševním 
onemocněním. V rámci dvouleté smlouvy mezi 
Světovou zdravotnickou organizací a Ministerstvem 
zdravotnictví ČR na období 2008 – 2009 byl vytvořen 
projekt Pilotní model péče o duševně nemocné  
v Karlovarském kraji. Cílem projektu bylo zmapovat 
stav služeb pro osoby s duševním onemocněním  
v karlovarském regionu a získání informací o tom,  
jaké služby a v jakém množství jsou potřebné.  
Potřeby byly zjišťovány u odborníků, uživatelů služeb  
a relevantních institucí (kraj, obce, uživatelé). 

9. Centrum péče o duševní zdraví – hlavní dodavatel projektu a jeho historie z hlediska vazeb k projektu
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Strategický plán 

Při realizaci projektu pro Karlovarský kraj byla jeho 
udržitelnost zajištěna mimo jiné provázáním jeho 
činností s komunitním plánováním s cílem promít-
nout problematiku osob s duševním onemocněním  
do rozvojových plánů sociálních služeb obcí a kraje.

Potřeba takto sestaveného projektu se váže  
k prioritám strategických dokumentů Karlovarského 
kraje, a to především Střednědobého plánu rozvoje  
sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 
let 2009 – 2013. Priorita strategické části: Rozvoj  
sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním a osoby se závislostí na návykových 
látkách. 

Základní odvětvovou koncepcí Karlovarského kraje 
v oblasti sociálních služeb jsou dále Zásady rozvoje 
sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období  
let 2007 – 2017. V zásadách byly stanoveny následující 
cíle rozvoje sociálních služeb:

•     zajistit zvyšování kvality sociálních služeb s využíváním  
        systému inspekcí kvality, zavedením národních  
        standardů kvality sociálních služeb, jejichž hlavním  
        posláním je vytvářet podmínky pro ochranu lidské  
        důstojnosti uživatele sociálních služeb a podpora  
        jeho začleňování do společnosti,

•     podporovat zejména rozvoj takových služeb, které  
        umožňují setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí  
        (domácnosti, rodině, místní komunitě),

•     zajistit dostatečnou nabídku všech druhů sociálních  
        služeb ve vztahu k zjištěným potřebám procesem  
        komunitního plánování (tj. vyjednáváním mezi  
        zadavateli, poskytovateli a uživateli) a na základě  
        střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb,

•     věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání  
        pracovníků sociálních služeb – podpora systému  
        celoživotního vzdělávání.

Tyto hlavní cíle rozvoje v sociálních službách  
v Karlovarském kraji byly později přejaty i do 
Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013.  
Jde o základní programový dokument, který slouží  
k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje a speci-
fikuje strategické cíle, priority, opatření a rozvojové  
aktivity Karlovarského kraje. Zároveň je chápán 
jako zastřešující rámec pro jednotlivé odvětvové,  
strategické a koncepční dokumenty kraje.

Aktuálním referenčním dokumentem pro zjištění  
optimálního počtu zdravotně-sociálních služeb je 
Koncepce oboru psychiatrie, která byla schválena 
Ministerstvem zdravotnictví v roce 2002. 

Koncepce oboru psychiatrie byla připravována  
již od roku 1994, v roce 1998 byla schválena Valnou 
hromadou České psychiatrické společnosti a později  
i Vědeckou radou Ministerstva zdravotnictví ČR.  
V roce 2004 vznikla Komise pro implementaci koncepce 
oboru psychiatrie jako poradní orgán Ministerstva 
zdravotnictví ČR, která měla za úkol vytvořit konkrétní 
návrhy a postupy, jak uvést Koncepci oboru psychiatrie  
do praxe. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 
sestavilo projektový tým, který dodával podklady, 
analýzy a expertizy pro činnost této komise. Komise 
byla po přibližně dvou letech rozpuštěna.

10. Dokumenty 
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Koncepce oboru psychiatrie vedle základních definic 
náplně oboru navrhuje a charakterizuje základní prvky 
sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním,  
včetně „nových“ ambulantních služeb (denní stacio-
náře, krizová centra a služby, terénní činnost psychiat-
rických sester) a služeb zdravotně-sociálních (chráněná  
bydlení, pracovní rehabilitace, případové vedení). 
Poukazuje na vývojové trendy oboru: 

•     zmenšování stigmatu duševní nemoci,
•     snižování počtů lůžek v psychiatrických léčebnách  

         a jejich humanizace, 
•     zvýšení kapacity psychiatrických oddělení  

         nemocnic, ambulancí, denních stacionářů,  
         krizových služeb a rehabilitačních služeb, 

•     posílení role pacientů a rodinných příslušníků, 
•     zabezpečení kontinuity péče,
•     posílení legislativy v oblasti práv pacientů, 
•     vytvoření standardů péče, hodnocení její kvality, 
•     opatření v oblasti detence a ochranné léčby. 

Dalšími strategickými dokumenty, se kterými je  
projekt v souladu, jsou:

•     Zelená kniha, 
•     Evropský pakt duševního zdraví a wellbeingu,  
•     Komunitní péče a deinstitucionalizace  

         v západních zemích.

Všechny tyto dokumenty jsou dostupné v plném 
znění na stránkách IP KK Rozvoj péče o osoby  
s duševním onemocněním na území Karlovarského 
kraje www.rpkk.cz/dokumenty. 
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„Individuální projekt Rozvoj péče o osoby s duševním 
onemocněním na území Karlovarského kraje byl 
pro nás pracovníky Centra pro rozvoj péče o duševní 
zdraví jedinečnou příležitostí pomoci systematicky 
rozvíjet péči pro osoby s duševním onemocněním  
ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje.  
Ve všech jiných krajích a předchozích projektech měli 
nejdůležitější roli při vzniku služeb poskytovatelé soci-
álních a zdravotních služeb. V Karlovarském kraji je 
rozvoj služeb řešen „ze shora“, v souladu s rozvojovými 
plány kraje. Karlovarský kraj tak může být příkladem  
pro další regiony České republiky, kde by se péče  
o osoby s duševním onemocněním měla stát důležitou 
prioritou.   

Zároveň chci poděkovat všem kolegům a spolupracov-
níkům za výbornou spolupráci.“     

                                                             Barbora Wenigová

„Karlovarský kraj děkuje za spolupráci všem pracov-
níkům sociálních služeb i úředníkům obecních úřadů, kteří 
byli do projektových aktivit zapojeni, což bylo, s ohledem 
na trvání projektu, časově i obsahově náročné. Velmi  
si vážíme jejich zájmu o problematiku nově vytvářených 
služeb pro osoby s duševním onemocněním. Oceňujeme 
zejména jejich zájem o vzdělávání v problematice osob  
s duševním onemocněním a ochotu učit se novým doved-
nostem. Vážíme si jejich přístupu k lidem, kteří trpí dušev-
ními nemocemi, ale neumějí si sami říci o pomoc, a bez 
pomoci a podpory vzdělaných a ochotných pracov-
níků v pomáhajících profesích se často ocitají na okraji 
společnosti. 

Byli bychom rádi, kdyby výstupy projektu přinesly zapo-
jeným účastníkům pozitivní zkušenosti, zajímavá setkání  
i nové poznatky, které budou moci využít ve své praxi, 
a těm, kteří trpí duševními nemocemi, či jejich blízkým 
změnu v přístupu veřejnosti k nim i při řešení jejich  
nelehké situace.“

Stanislava Správková

11. Slovo závěrem
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Na realizaci specifických cílů projektu a na organizaci  
činností se podíleli:

Za odbor sociálních věcí: 

Vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Stanislava 
Správková, Olga Dacková, Věra Moderová.

Za Agenturu projektového a dotačního manage-
mentu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
spolupracovali ředitel Ing. Petr Uhříček a jeho tým:

Ing. Monika Sádlíková, Ing. Věra Javůrková.

Za Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví:

Úspěšné naplnění výstupů, které jsou uvedeny  
v této publikaci, umožnila velmi dobrá spolupráce  
s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví pod 
vedením Mgr. Babory Wenigové a jejího týmu  
ve složení: Mgr. Zuzana Barešová, MUDr. Zuzana  
Foitová, PhDr. Václava Prosbová, CSc., MUDr. Ondřej  
Pěč a MUDr. Jan Stuchlík.

Do naplňování výše uvedených dílčích cílů zapojilo 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví následující 
subdodavatele: 

Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav, AMEPRA 
s.r.o., Občanské sdružení Střep – české centrum pro 
sanaci rodiny, GI Projekt o.p.s. – pobočka Karlovy Vary, 
RNDr. Tomáš Raiter – výzkum ve zdravotnictví, DDeM, 
s. r. o., Občanské sdružení Kotec, Občanské sdružení 
SCAN, Občanské sdružení Západočeský paprsek.

Další spolupracující organizace:  

Centrum krizové intervence při PL Bohnice;   
Bona o.p.s.; Pacientská divadelní skupina Citadela;  
PL Dobřany; o.s. Eset Help; klinika Eset s.r.o.;  
Centrum psychosociální rehabilitace – Fokus Praha; 
o.s. Green Doors; Joker o.s.; Městský úřad Cheb;  
Magistrát města Karlovy Vary; Městský úřad Sokolov; 
Nemocnice Ostrov; GGZ Noord-Holland-Noord;  
Pomoc v nouzi o.p.s., o.s. Res Vitae; Občanské sdružení 
Vida; Organizace Yulius;
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Adiktologické služby

Služby v oblasti péče o osoby se závislostí na návyko-
vých látkách. 

Agorafobie

Strach z otevřených nebo veřejných prostranství,  
kde je velké množství lidí. Obvykle příznak v rámci 
úzkostných neurotických poruch.

Alzheimerova choroba

Jedna z forem demence.  Viz demence.

Antidepresiva

Skupina psychiatrických léků užívaných ke zmírnění  
či odstranění depresí.

AT

Zkratka používaná pro zařízení, služby a programy 
zaměřené na uživatele závislé na návykových látkách 
nebo tyto látky zneužívající (např. AT poradny).

CRM systém

Customer relationship management, tj. systém 
podporující péči o klienta. Databázové technologie  
podporující proces shromažďování, zpracování  
a využití informací o klientech. Umožňuje poznat, 
pochopit a předvídat potřeby, přání a zvyklosti klientů 
a podporuje oboustrannou komunikaci. Jako CRM  
v přeneseném smyslu se též označuje softwa-
rové, hardwarové a personální vybavení organizace,  
které je výkonem těchto funkcí pověřeno.

Deinstitucionalizace

Snižování počtu lůžek v institucích nebo rušení insti-
tucí (myslí se lůžkových zařízení dlouhodobé péče, 
např. ústavů sociální péče, psychiatrických léčeben). 
Deinstitucionalizace je proces změn umožňující lidem  
s postižením žijícím dosud v ústavu žít v běžných život-
ních podmínkách za současného zlepšení kvality jejich 
života. Po „technické“ stránce jde o proces postupného 
zániku původních ústavních institucí a náhrada komu-
nitními formami podpory.

Dekompenzace

Selhání nebo zhoršení funkce.

Demence

Soubor příznaků vyvolaný organickými změnami cent-
rální nervové soustavy. Těmito příznaky jsou zejména 
postupující porucha paměti, porucha myšlení, poruchy 
řeči, motoriky a chování (agresivita, skleslost, obscénní 
chování), ztráta orientace v prostředí, oslabení schop-
nosti vykonávat dříve běžné denní aktivity. Kritériem 
demence je změna, tzn. že člověk se před propuk-
nutím nemoci vyvíjel normálně. Ústavní ošetřování 
není jedinou možností péče o lidi trpící demencí. Míra 
demence by měla být kvalifikovaně určena a péče 
by měla specificky reagovat jen na ten deficit, kterým 
člověk trpí. Ústavní péče je nutná jen u pokročilých 
forem demence.

Pfeiffer J, Švestková O:  
Obecný výkladový slovník  

systému pracovní rehabilitace

12. Slovník pojmů
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Destigmatizace

Redukce a odstraňování negativních či poškozujících 
hodnocení („nálepek“) jednotlivců, skupin i některých 
profesí, akceptace rozdílů a zajišťování práv.

Detence

Zadržení, omezení svobody pohybu. Například 
hospitalizace.

Diskriminace

Odlišné, právně zakázané zacházení s lidmi ve vyme-
zených, srovnatelných situacích na základě různé rasy, 
etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orien-
tace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského 
vyznání a světového názoru. www.ochrance.cz

Dispenzární

Soustavná odborná péče, např. zdravotní.

Duální diagnóza 

Současný výskyt závislosti či škodlivého zneuží-
vání návykové látky a těžší duševní poruchy (zejména 
psychózy).

Dysfunkce 

Nedostatečné fungování, selhávání některé funkce.

Evidence-based

Program (služba, léčba apod.), jehož účinnost je dosta-
tečně doložena výzkumem.

FACT tým

(Functional assertive community treatment) Forma 
case managementu zaváděná v posledních pěti letech 
v Holandsku. Péče je poskytována multidisciplinárním 
týmem. Většina klientů je v režimu individuálního 
case managementu (v péči jednoho case managera), 
ale klienti s aktuálně vysokou potřebou péče (napří-
klad v krizi) jsou podporováni celým týmem, formou, 
která se označuje jako ACT (asertivní komunitní léčba)  
a je schopná zajistit každodenní setkávání s klientem, 
neodkladné krizové intervence atd.

Forenzní psychiatrie

Obor zabývající se duševně nemocnými pachateli 
trestných činů.

Gerontopsychiatrie

Gerontopsychiatrie je lékařský podobor psychiatrie, 
který se zabývá psychickými poruchami, které souvisí  
se stárnutím a stářím.

Hemochromatóza

Dědičné onemocnění charakteristické nadměrným 
vstřebáváním železa z trávicího traktu a jeho následným 
ukládáním v různých orgánech (játra, slinivka břišní, 
srdeční svalovina, kůže, pohlavní žlázy).

Hospitalizace

Přijetí do lůžkového zdravotnického zařízení.
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Hraniční porucha osobnosti

Duševní porucha, jejímž hlavním rysem je emoční 
nestálost, labilita, poruchy vnímání sebe sama a naru-
šené mezilidské vztahy.

Indikace

Znak vhodnosti, vhodnost k určitému typu léčby  
(např. psychoterapii, k lázeňské léčbě aj.).

Katamnestická studie

Výzkumná studie zjišťující stav a vývoj klienta/paci-
enta po léčbě v určitém časovém odstupu.

Kognitivní poruchy

Poškození kognitivních funkcí (paměť, pozor-
nost, koncentrace a rychlé zpracovávání informací,  
abstraktní myšlení a schopnost řešit složité problémy, 
slovní plynulost).

Koherentní

Souvislé, systémové a logické.

Komorbidita

Současný výskyt více nemocí.

Komunitní péče

Komunitní péče je široký soubor služeb, programů  
a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní poru-
chou žít co nejvíce v podmínkách běžného života, 
subjektivně co nejuspokojivějším způsobem tak, aby 
mohly být co nejvíce uspokojeny jejich zdravotní, 
psychologické a sociální potřeby. Mezi postupy komu-
nitní péče patří kromě léčby i podpora sociálních rolí, 
zejména v oblasti práce, bydlení a sociálních kontaktů,  
a podpora vztahů s rodinou přáteli a dalšími lidmi.

Mánie

Porucha nálady, kdy nálada je převážně zvýšená. 

Medikace

Léčení nemocí a poruch podáváním léků.

Mentální anorexie

Porucha příjmu potravy.

Modelová kazuistika

Výklad na základě konkrétního příkladu.

Neurastenický syndrom

Nervová slabost vyskytující se u různých duševních 
poruch.

Nosofobie

Strach z nemoci, špíny, nakažení.
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Obsedantně kompulzivní porucha

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD – Obsessive-
compulsive disorder) patří k úzkostným poruchám  
a jde o poruchu chronickou. Pacient má nutkání vyko-
návat určitý soubor činností, kompulze, které jsou také 
běžně nazývány rituály. Člověk, který trpí obsedantně 
kompulzivní poruchou, bude mít pocit nesnesitelné 
úzkosti (např. že se jeho blízkým nebo jemu něco hroz-
ného stane), dokud nevykoná kompulzi. Tyto kompulze 
mohou být patrné navenek nebo se mohou odehrávat 
v mysli. Začátek poruchy nastává většinou mezi  
18. a 25. rokem. Její průběh je dlouhodobý a po zhor-
šení do určitého stádia intenzita kolísá.

Obsese 

Nutkavá myšlenka, představa.

Organické poruchy

Skupina duševních poruch‚ seskupených na podkladě 
společné prokazatelné etiologie u mozkového onemoc-
nění‚ poranění mozku nebo jiného poškození vedou-
cího k mozkové dysfunkci. Tato dysfunkce může být 
primární‚ jako je tomu u nemocí‚ poranění nebo poško-
zení‚ které postihují mozek přímo a selektivně; nebo 
sekundární‚ kdy je mozek postižen pouze jako jeden  
z mnoha orgánů nebo tělesných systémů u systémo-
vých chorob nebo onemocnění.

Panická ataka

Záchvat zděšení.

Paranoia

Psychická porucha vyznačující se bludy vztahovač-
nosti, podezíravosti nebo žárlivosti.

Paranoidní schizofrenie

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění proje-
vující se hluboce zkresleným vnímáním reality, progre-
sivním (postupujícím) rozpadem myšlení, nezvyklým 
chováním a obzvláště sociálním stažením či neteč-
ností. Celkové příznaky zahrnují halucinace, bludné  
představy, poruchy pozornosti, vůle, ochuzení  
citového a společenského života, narušení pohy-
bové koordinace. Prvotní příznaky se ze statistic-
kého hlediska rozvíjejí nejčastěji v pozdní adoles-
cenci a rané dospělosti, přičemž diagnostikovaný 
výskyt v populaci je asi 0,4 %. Obecně se předpo-
kládá, že schizofrenie je vývojovou poruchou, zalo-
ženou na určitých změnách v neuroanatomii a neuro-
chemii mozkové tkáně. Bezprostřední počátek 
onemocnění bývá většinou plíživý, často doprovázený 
zastřeným vědomím, bouřlivými poruchami chování  
a halucinacemi.

Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha (PTSP či PTSD,  
z angl. Posttraumatic Stress Disorder), někdy též post-
traumatický stresový syndrom (PTSS), jinak také nazý-
vána jako reakce na závažný stres, vzniká jako reakce 
na traumatickou událost. Postižený opakovaně prožívá 
událost v myšlenkách, snech a fantaziích a vyhýbá 
se místům a situacím, ve kterých k události došlo.  
Porucha se často projevuje poruchami spánku, soustře-
dění nebo úlekovými reakcemi. Rozlišuje se akutní 
reakce na stres (příznaky trvají méně než 3 měsíce)  
a chronická PTSD (příznaky trvání déle než 3 měsíce). 
Ke vzniku posttraumatické stresové poruchy může dojít 
následkem situací ohrožujících postiženého nebo jeho 
blízké nebo v důsledku změn v mezilidských vztazích  
a sociálních rolích.
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Pozitivní příznaky

Jsou příznaky duševního onemocnění, které jsou 
klientem získané (např. bludy, halucinace, poruchy 
myšlení, bizarní chování), na rozdíl od příznaků nega-
tivních, kdy klient nějakou schopnost či funkci ztrácí 
(zájem, určité emoce, komunikační schopnosti, sociální 
kontakty).

Preventivní

Předcházející, včasný v předstihu.

Případové vedení

Case management. Organizovaná pomoc osobám,  
u nichž se jedná o složitější rehabilitační problémy, 
které potřebují zajistit plynulou a koordinovanou 
návaznost pomoci. Jde většinou o práci kvalifiko- 
vaného odborníka, obvykle pracujícího v multipro-
fesním týmu. Původně byla tato metoda vytvořena pro 
práci s dlouhodobě vážně duševně nemocnými klienty.

Základní prvky case managementu:

•     komplexní přehled o potřebách a schopnostech  
         klienta,

•     plánování rehabilitace společně s klientem,
•     uskutečňování plánu – za pomoci klienta  

         a jeho sociálního okolí,
•     monitorování a zaznamenávání pokroku,
•     vyhodnocení práce a výsledků společně se všemi,       

         kteří se na procesu podílejí.

Psychoterapeutické programy

Poskytování ucelených sestav psychoterapií,  
např. denní stacionář – několikatýdenní blok inten-
zivní skupinové psychoterapie. Mají velmi rozmanité 
podoby.

Psychózy

Závažná duševní onemocnění vyznačující se zkres-
leným vnímáním reality.

Relaps

Nové propuknutí choroby. 

Schizofrenie

Vážné duševní onemocnění, jeden z typů psychóz. 
Vyznačuje se přítomností typických příznaků a většinou 
dlouhodobým vlnovitým průběhem.

Sociální fobie

Úzkostná porucha, strach ze sociálních situací  
a vyhýbání se jim.

Stigmatizace

Spojování určitých osob nebo jevů s negativními 
charakteristikami.
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Suicidální

Sebevražedný.

Supervize

Specializovaná odborná konzultace v pracovních 
otázkách.

Symptomatologie

Soubor symptomů čili příznaků určité choroby.

Transformace

Změna, přeměna.

Well-being

Blaho, pohoda.

WHO

World Health Organization – Světová zdravotnická 
organizace.
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