
Pražská koordinační skupina

6. setkání Krajské koordinační skupiny hlavního 

města Prahy pro zajištění změn reformy 

psychiatrické péče v regionu. 

6.2.2020, MHMP



Program

1. Aktuální informace o Reformě psychiatrické péče

v Praze
• Informace o průběhu Reformy z centrální úrovně, plánované grantové výzvy

• CDZ, síť sociálních služeb, 

• transformace PNB, 

• sociální byty MHMP, problematika bydlení

• Akční plán péče o duševní zdraví, 

• zprávy z pracovních skupin: koncepce lůžkové psychiatrické péče, 

zaměstnávání, děti, senioři, informace z Komisí MHMP

• Informace o destigmatizaci, kvalitě, informace od uživatelů a rodinných

příslušníků,

• Ostatní

2. Vyhodnocení činnosti za rok 2019

3. Výhled další činnosti Krajské skupiny, termíny



Informace o Reformě na centrální úrovni

• Schválen Národní akční plán pro duševní zdraví
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/narodni-akcni-plan-pro-dusevni-zdravi_4114_3.html

• Změny ve financování psychiatrické péče od 1.1.2020

• Výzvy Nové služby
péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a 

adolescenty

Datum ukončení příjmu žádostí: 10. 2. 2020

http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/yzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-

podpory-novych-sluzeb-v-obl_18313_1152_8.html

péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro 

pacienty s nařízeným ochranným léčením 

Datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 9. března 2020

http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-

podpory-novych-sluzeb-v-ob_18456_3837_8.html

K4: Ambulance s rozšířenou péčí - žádosti do 9.12.2019

http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/yzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-podpory-novych-sluzeb-v-obl_18313_1152_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-podpory-novych-sluzeb-v-ob_18456_3837_8.html


Výzvy Nové služby v Praze

• ARP - ?

• MD tým pro děti a adolescenty – zájem má Dům tří přání, 

hledá partnera zdr. Službu

• MD tým pro seniory – zájem má PNB

• Adiktologický MD tým - ?

• Forenzní MD tým - zájem má PNB

• Norské fondy  - děti - ?

- Pečující a svépomocné aktivity



CDZ v Praze

V pilotním ostrém režimu financován ZP/dotace soc.sl.:

– CDZ 9 (Fokus Praha + PN Bohnice)

– CDZ Eset (Prah 10, 11, 15) (ESET help + Klinika Eset)

– CDZ  8 (Fokus Praha + PN Bohnice)

V pilotním projektu MZ

– CDZ 6 (Fokus Praha + ÚVN Střešovice)

Příprava pilotního projektu MZ

– CDZ Podskalí (Fokus Praha + Psych. Klinika VFN)



Navýšení sociálních služeb v síti 2020

BONA, o.p.s. chráněné bydlení 13 lůžek*

ESET - HELP, z.s. chráněné bydlení 3 lůžka

Fokus Praha, z.ú. chráněné bydlení 3 lůžka

BONA, o.p.s.
sociální rehabilitace 

komunitní terénní tým
8,5 úvazků

BONA, o.p.s.
sociální rehabilitace 

komunitní centrum, klub
2,5 úvazků

ESET - HELP, z.s.
sociální rehabilitace 

CDZ, Kom. Ter. tým
5 úvazků

Fokus Praha, z.ú. 
sociální rehabilitace 

CDZ, Kom. Ter. Tým
6,25 úvazků

Fokus Praha, z.ú. 
sociální rehabilitace, 

kom.ter.tým
2,5 úvazků

Celkové navýšení:    19 lůžek*

23,75 úvazků
* 13 lůžek -převedení z bytů Nadace Bona a služby PSB Bona o.p.s.



Transformace PNB

• Nový transformační plán – XI.2019

2019 stav k 1.1.2020 Změny během 2. - 3Q 2020

počet NP počet AP počet NP počet AP počet NP počet AP

Celkem lůžek 1003 177 940 195 928 195

Celkem 1180 1135 1123

Zrušení lůžek NP - převod na AP (koef. 1,3) 16,5 16,5

Zrušení lůžek NP za CDZ 9 20 20

Zrušení lůžek NP za CDZ 8 20 20

Zrušení mezi lety 2019 a 2020 - plán 63 75



Problematika bydlení

Kapacity CHB pro 2020 116 lůžek    nově 19 lůžek

Kapacita pobytové SR pro 2020 15 lůžek

• DZR – před procesem transformace – v r. 2020 redukce 11 lůžek (?)

• Sociální byty MHMP – aktuálně bydlí 2+5+1 klientů

Cca 20 schválené žádosti

Cca 100 žádosti v procesu

Celkový počet žádostí cca 750

jednání ohledně bytů P7, P2, P3, P10 

Potřebné kapacity: 185 klientů komun. Služeb (pořadník……)

65 (?) klientů z CHB a pobyt. SR

46 klientů PNB (dlouhodobé hospitalizace)

200 (???) klientů z DZR

Potřeba urgentního jednání – radní MHMP, krizová skupina pro bydlení –

návrh krizové strategie



Zprávy z pracovních skupin, Komisí MHMP

• koncepce lůžkové psychiatrické péče

– Vize moderní zdravotní psychiatrické péče a jak integrovat do 

všeobecného zdravotnictví – první návrh do května 2020

• Zaměstnávání

• Děti s potřebou podpory v duševním zdraví

– Mapování problematiky, síťování

• Senioři s potřebou podpory v duševním zdraví

– Mapování problematiky, síťování

• Komunitní služby pro SMI

– Návrh aktualizovat www.psychoportal.cz a databáze komunitních 

služeb

• Komise Rady hl. m. Prahy pro protidrogovou politiku

http://www.psychoportal.cz/


Destigmatizace

• Destigmatizační semináře

• Festival Na hlavu 6.–9.2.2020 v Městské knihovně, Studiu hrdinů

http://festivalnahlavu.cz/

• Koordinace destigmatizačních aktivit v Praze

• Besedy „Minuty duše“ v sále U minuty, PKC, 4.čtvrtek v měsíci od 18,00

http://www.askos.cz/aktuality

http://festivalnahlavu.cz/
http://www.askos.cz/aktuality


Ostatní informace

• Jednání se ZSS MHMP – příprava spolupráce s CDZ

• Setkání s uživateli služeb (Fokus v Mostech, Green 

Doors v 5.koloně)

• Presentování Reformy v Praze Sociálnímu výboru ZHMP 

v CDZ Podskalí

• Plánuje se seminář s ENSIE o sociálním podnikání



Akční plán pro duševní zdraví v Praze

• Upraven a zapracovány připomínky

• Zadání z MZ – zeštíhlit Plán

• Zjednodušit

• Samostatně plán rozvoje služeb pro jednotlivé cílové 

skupiny

• Provázat na paralelní plány – Transformační plán PNB, 

Akční plán protidrogové politiky, Plán řešení 

bezdomovectví, ad.



Hodnocení - pozitiva

• Průběžné posilování kapacit služeb v SPRSS – o více než 

50 úvazků a 32 lůžek

• Fungování terénních týmů: 3 +2 CDZ, 3 komunitní týmy

• Navýšení objemu financí pro oblast duševního zdraví (SMI) 

• přidělování sociálních bytů i pro naše klienty (zatím 

Magistrátní, ale pravidla převzaly i některé MČ) 

• prosadit do politiky MHMP Reformu a transformaci DZR

• Systematičtější spolupráce komunitních týmů a PNB

• posílit grantové příležitosti od MHMP pro reformní aktivity -

soc.zdravotní pomezí, podpora uživatelů a pečujících, 

advokacie, ad.

• Zahájení práce pro další cílové skupiny – děti, senioři



Finanční prostředky na oblast duševního 

zdraví (SMI) v období 2018 - 2020

Finance pro komunitních služeb / aktivit pro oblast duševního zdraví / SMI

2018 2019 2020

celkem  dotace MPSV na poskytování soc. služeb 62 755 000 64 642 000 95 795 000

celkem dotace / granty MHMP na sociální služby 16 775 000 21 532 000 38 686 000

celkem granty celopražského významu 801 200 613 000 není schv.

celkem zdravotní granty 6 520 000 7 159 000 není schv.

CELKEM 86 853 218 93 948 019 134 481 000



CDZ, síť terén. sociálních služeb od 1.3.2020



Hodnocení – co se nedaří, výzvy pro další 

období



Plán na rok 2020
• Posílit kapacity bydlení 

• Posilovat týmy v komunitě – pokrytí Prahy (do roku 2022)

• masívněji zapojit uživatele a iniciovat nějaký systém podpory 

uživatelských aktivit -

• systémově řešit téma zaměstnávání a zapojit MHMP / MČ

– Mezinárodní konference k sociálnímu podnikání s ENSIE

• vytvořit funkční HUB – jako informační a administrativní zázemí pro 

pražskou reformu - průběžně presentovat reformu v Praze 

• Pravidelná spolupráce s VZP

• Dále podporovat spolupráci komunitních služeb a PNB 

• Spolupráce na destigmatizačních akcích

• Propojení Reformy s tvorbou SPRSS, Protidrogové politiky HMP, 

Koncepce řešení bezdomovectví



Plán pro rok 2020

• Zapojit organizace pracující s lidmi s mentálním postižením, 

seniory, lidmi bez domova, se závislostí do systémové 

spolupráce

• Spolupráce s MČ – podpora CDZ a ostatních komunitních 

služeb na obcích, podpora pro služby prostory, nastavení 

úzké a pravidelné spolupráce ohledně některých klientů, s 

opatrovníky, byty pro občany MČ, podpora sociálního 

podnikání, zapojení do KKS, PS

• spolupráce se soc. zdravot. Školami

• Spolupráce s ZSS HMP, Městskou policií



DALŠÍ SETKÁNÍ:

7.5., 17.9., 3.12.2020


