Komunitní plánování sociálních služeb v
Pardubicích
6 PS „Osoby s duševním onemocněním“
Akční plán pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Opatření:
1. Sborník karet – tisk a distribuce Karty č. 2 a Karty č. 3
2. Centra duševního zdraví - Podpora zavádění sociálně zdravotní služby v podobě
multidisciplinárního týmu pro lidi s duševní nemocí
3. Zmapování potřeb chronicky duševně nemocných, kteří již nevyužívají preventivní služby.
V případě absence služby, hledání řešení

Opatření 1: Sborník karet – tisk a distribuce Karty č. 2 a Karty č. 3
Popis opatření:

Dopady na cílovou skupinu:

Jedná se o přesun opatření z roku 2018, kdy byly vytvořeny
a graficky zpracovány Karta č. 2 se zaměřením na nabídku
podpory v oblasti pracovního uplatnění osob s duševní
nemocí a Karta č. 3 se zaměřením na nabídku podpory
v oblasti bydlení a volného času pro osoby s duševní nemocí.
Do roku 2019 byl přesunut tisk obou karet a jejich distribuce
na úřady, do škol, zdravotnických zařízení, k vytipovaným
zaměstnavatelům i poskytovatelům služeb.
•
•
•
•
•

Zvýšení informovanosti o službách
Prevence
Prevence relapsu zdravotního stavu
Podpora samostatnosti a soběstačnosti
Zvýšení možnosti seberealizace

Realizátoři:

PS6, statutární město Pardubice

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Max. 20 000 Kč.

Výstup:

Karta č. 2 a 3 s přehlednou nabídkou podpory v oblasti
pracovního uplatnění, bydlení a volného času pro osoby
s duševní nemocí.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS6 “Osoby s duševním onemocněním“
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Pavlína Potůčková

Opatření 2: Centrum duševního zdraví - Podpora zavádění sociálně zdravotní služby
v podobě multidisciplinárního týmu pro lidi s duševní nemocí
Popis opatření:

Na území města bude fungovat multidisciplinární tým
odborníků složených ze sociálních pracovníků, zdravotních
sester, psychologa, psychiatra, peer konzultanta, peer
pečovatele.
Tým bude zajišťovat pro lidi s duševním onemocněním
mobilní, krizovou, terénní i ambulantní službu.

Dopady na cílovou skupinu:

Včasný záchyt osob s rozvojem duševní poruchy z okruhu
schizofrenie, afektivních poruch, aj. Předcházení
hospitalizacím ze sociálních důvodů.
Zvládání dekompenzací duševní nemoci bez potřeby
hospitalizace. Zkrácení potřebné doby hospitalizace s
komplexní sociálně zdravotní podporou.
Adaptace nemocných lidí v běžném prostředí.
Péče o duševní zdraví – středisko Pardubice s odbornou
garancí psychiatrického oddělení Pardubické nemocnice.

Realizátoři:
Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Plánované Strukturální fondy EU / OPZ, úhrady ze
zdravotního pojištění (výkony zdravotního personálu) a
dotace na sociální služby (výkony sociálního personálu) MPSV, Pardubický kraj, statutární město Pardubic, výše
nelze přesně stanovit.

Výstup:

Vznik multidisciplinárního týmu, nastavení spolupráce s
dalšími poskytovateli zdravotních a sociálních služeb.

Opatření 3: Zmapování potřeb chronicky duševně nemocných, kteří již nevyužívají
preventivní služby. V případě absence služby hledání řešení.
Popis opatření:

Nabídka služeb pro lidi s chronickým duševním
onemocněním je časově omezena. Cílem opatření je
zmapovat potřeby těchto lidí, kteří zůstávají ve svém
přirozeném prostředí a mají zájem o docházení „někam“ a
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezvládnou využívat
běžnou nabídku veřejných služeb.
Hledat řešení – inspirace odjinud – jednání s Pardubickým
krajem a poskytovateli služeb pro osoby s duševní nemocí.

Dopady na cílovou skupinu:

Prevence bezdomovectví, relapsu, hospitalizací, umístění do
pobytových služeb.

Realizátoři:

PS6

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS6 “Osoby s duševním onemocněním“
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Pavlína Potůčková

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Bez nákladů

Výstup:

Zmapování:
- potřeb chronicky duševně nemocných lidí (klienti služeb,
uchazeči o práci),
- hranice služeb poskytovatelů (chronicky duševně nemocní
zůstávají ve službách, proto je třeba hledat možnosti
v nabídce sociálních služeb, aby nevznikala závislost na
službě),
- možností přirozených zdrojů podpory pro chronicky
duševně nemocné.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS6 “Osoby s duševním onemocněním“
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Pavlína Potůčková

