Pražská koordinační skupina

14. setkání Krajské koordinační skupiny hlavního
města Prahy pro Reformu péče o duševní zdraví
21.10.2021, MHMP

Program
1. Pokračování Reformy péče o duševní zdraví
 Aktuální kroky na centrální úrovni – P. Novák, S. Papežová
 Pokračování koordinace Reformy PDZ v Praze – M. Johnová, P. Novák
o Zajištění koordinační role
o Pokračování Krajské koordinační skupiny
o Implementace Regionálního plánu péče o duševní zdraví 2020 - 2030
o Důležité kroky pro nejbližší období
11:00 (za účasti zástupců projektu Nové služby)
2. Aktuality v rámci Reformy – sdílení informací
 Informace o SPRSS 2022 – 2024 – T. Eichlerová
 Informace o grantovém programu pro CDZ a MDT na rok 2022 – T. Eichlerová
 Spolupráce MHMP a PNB a komunitních služeb při propouštění dlouhodobě
hospitalizovaných pacientů – P. Novák, M.Hollý, ad.
 Projekt transformace pobytových sociálních služeb MHMP
 Zajišťování návazného bydlení – A. Lang
 Financování, spolupráce se ZP, další zdroje
 Informace z jednotlivých projektů / služeb
 Ostatní

Pokračování Reformy PDZ – kroky na centrální
úrovni
• Projekty končí v průběhu roku 2022
– Reg. koordinátoři do konce roku 2021 (února 2022),
– Metodici multidisciplinarity do června 2022
– Manažeři kvality skončili až na ty, kteří připravují metodiky a VZ na
certifikaci kvality

• MZ vyjednává s MPSV navazující projekty – realizace od
roku 2023, finální podoba není známa
– MZ bude realizovat menší projekt na centrální koordinaci, udržení
Rady Vlády pro DZ, odd. na MZ
– Další projekty NÚDZ, …

• Financování pilotních projektů CDT, MDT 2022 z grantů MZ
prostřednictvím krajů + část prostředků na koordinaci v kraji

Koordinace Reformy PDZ v Praze
•
•
•
•
•

Role koordinátora
Krajská koordinační skupina
Zapojení MHMP
Zapojení ZP
Pracovní skupiny / projekty

Koordinace Reformy péče o duševní zdraví
v Praze – potřebné činnosti
1. Zajišťování tvorby sítě služeb
2. Koordinace Reformy na regionální úrovni
3. Komunikace tématu duševního zdraví, prevence a
destigmatizace
4. Podpora uživatelských organizací a pečujících v oblasti
duševního zdraví
5. Podpora transformace pobytových sociálních služeb a
lůžkových psychiatrických služeb
6. Další specifické koncepční úkoly

Koordinace Reformy péče o duševní zdraví
v Praze – potřebné činnosti konkrétně 1
1. Zajišťování tvorby sítě služeb
• Komunikace s poskytovateli služeb a jejich podpora při vytváření
nových služeb – podle jednotlivých cílových skupin (dospělé
osoby s SMI, děti s potřebou podpory v oblasti péče o duševní
zdraví, osoby žijící s demencí, osoby se závislostí, osoby
nacházející se v situaci psychické krize, ad.)
• Koordinace zdrojů pro implementaci Regionálního plánu PDZ zejména při tvorbě SPRSS, grantových politik HMP
• Vyjednávání se zdravotními pojišťovnami při dojednávání sítě
zdravotních služeb
• Vyhledávání dalších zdrojů pro vytváření sítě služeb (nadační,
ESF, podpora MZ, MPSV, ad.)

Koordinace Reformy péče o duševní zdraví
v Praze – potřebné činnosti konkrétně 2
2. Koordinace Reformy na regionální úrovni
• Koordinace a řízení implementace Regionálního plánu péče o duševní zdraví v
Praze
• Propojování regionální úrovně Reformy PDZ s MZ, MPSV, MŠMT, Radou Vlády pro
duševní zdraví
• Propojování a koordinace s MČ Hl.m.Prahy
• Příprava a koordinace Krajské koordinační skupiny Reformy PDZ
• Koordinace pracovních skupin potřebných pro realizaci Regionálního plánu PDZ
• Koordinace mezi odbory MHMP (v oblasti zdravotní, sociální, školství, ad.)
• Zapojení do tvorby či připomínkování širších koncepčních záměrů HMP s ohledem
na duševní zdraví (strategie protidrogové politiky, prorodinná politika, koncepce
podpory lidí bez domova, koncepce paliativní péče, ad.)
• Příprava koncepcí péče pro jednotlivé cílové skupiny (zejména pro děti s potřebou
podpory v oblasti péče o duševní zdraví, pro osoby žijící s demencí)
• Komunikace s odbornými společnostmi při návrhu koncepcí a tvorbě plánů
• Vyhodnocování průběhu implementace Regionálního plánu péče o duševní zdraví v
Praze

Koordinace Reformy péče o duševní zdraví
v Praze – potřebné činnosti konkrétně 3
3. Komunikace tématu duševního zdraví, prevence a
destigmatizace
• Zajištění sdílení informací o Reformě PDZ na úrovni MHMP, s MČ
relevantními organizacemi a poskytovateli služeb
• Informování veřejnosti o Reformě PDZ v Praze včetně potřebných
služeb (ve spolupráci se zdravotním odborem ad.)
• Podpora programů prevence a destigmatizace v oblasti duševního
zdraví (ve spolupráci se zdravotním odborem, Centrem primární
prevence CSSP a dalšími subjekty a iniciativami, např. s Prahou
duševní)
• Propojování jednotlivých subjektů, zapojených do programů
prevence a destigmatizace
• Zapojování širší odborné veřejnost do tématu prevence
• Zabezpečení vzdělávání v tématu duševního zdraví a nových
konceptů péče v DZ pro odbornou i laickou veřejnost

Koordinace Reformy péče o duševní zdraví
v Praze – potřebné činnosti konkrétně 4
4. Podpora uživatelských organizací a pečujících v oblasti
duševního zdraví
• Vzdělávání uživatelů služeb a rodinných příslušníků zejména
v orientaci v problematice duševního zdraví, systému služeb,
zotavení, advokačních aktivitách.
• Podpora pečujících formou poradenství a konzultací.
• Podpora vzniku silného hnutí uživatelů péče o duševní zdraví i
pečujících na úrovni Prahy

Koordinace Reformy péče o duševní zdraví
v Praze – potřebné činnosti konkrétně 5
5. Podpora transformace pobytových sociálních služeb a
lůžkových psychiatrických služeb
• Propojování aktivit transformace pobytových sociálních
služeb (mimopražské DZR, DOZP) s procesem Reformy
PDZ
• Koordinace procesu zajištění péče o osoby propouštěné
z PN Bohnice po dlouhodobé hospitalizaci mezi PNB,
MHMP a poskytovateli komunitních služeb
• Koordinace spolupráce PN Bohnice a MHMP při procesu
transformace PNB (vytváření návazné péče v komunitě,
kontrola kvality služeb pro Pražany, spolupráce při využití
areálu PNB, ad.)

Koordinace Reformy péče o duševní zdraví
v Praze – potřebné činnosti konkrétně 6
6. Další specifické koncepční úkoly
•

•
•

•
•
•
•

Budování systému krizové pomoci v oblasti duševního zdraví, příprava
koncepce, komunikace mezi poskytovateli, vytváření koordinace mezi
službami a IZS
Příprava plánu vzniku akutních psychiatrických lůžek ve všeobecných a
fakultních nemocnicích v Praze
Podpora specifických nástrojů pro integraci znevýhodněných skupin
v oblasti duševního zdraví (např. sociálního podnikání, podpory bydlení,
boj s chudobou, dobrovolnické programy, programy podpory zotavení)
Spolupráce s pražskými školami, zaměřenými na vzdělávání profesí pro
oblast péče o duševní zdraví.
Podpora inovativních programů v oblasti duševního zdraví
Podpora nástrojů zvyšování kvality v oblasti duševního zdraví
Spolupráce se Středočeským krajem sladění strategíí i konkrétních kroků
v tématech a rozvoji služeb, které přesahují hranice Prahy

Koordinace Reformy péče o duševní zdraví
v Praze – zajištění koordinační role
Kroky HMP v koordinaci
• Vytvoření pozice koordinátora Reformy PDZ
• Příprava systémového projektu ESF k Reformě včetně její
koordinace
• Pověření ke koordinaci – KKS, HMP, MZ
• Zapojování při tvorbě strategií HMP
• Propojení na odbory MHMP
• Pozice odborných garantů pro jednotlivé cílové skupiny /
témata včetně zastupování uživatelů a rod. příslušníků

Koordinace Reformy PDZ v Praze
Pražská Krajská koordinační skupina
– Částečná obměna obsazení (zohlednění všech cílových skupin a
širších témat)
– Pravidelné setkávání cca 4 – 6 x ročně
– 1 x ročně konference
– Pravidelné informace / Informační portál

Koordinace Reformy PDZ v Praze
• zapojení MHMP (aktuálně)
– sociální odbor – kontaktní osoby:
Tereza Eichlerová / Jindřich Exner / Michal Divíšek
Daniel Dárek – protidrogový koordinátor
Monika Puchelová - metodik prevence
– zdravotní odbor
Květuše Čelikovská
– Odbor školství
– Zapojení do Komisí
Komise pro rozvoj komunitních služeb
Komise pro plánování a financování sociálních služeb
Protidrogová komise
- Kontakt s Výbory ZHMP

Koordinace Reformy PDZ v Praze
• Zapojení ZP
– Člen KKS
– pravidelné porady reg.koordinátora s ředitelem VZP pro Prahu a
Stř.Čechy
– Zapojení dalších ZP

• Pracovní skupiny / projekty
–
–
–
–
–
–
–
–

PS Komunitní služby pro SMI,
PS Děti,
PS osoby s demencí,
PS zaměstnávání
PS bydlení
Spolupráce PNB a MHMP (služby pro dlouhod.hospit.)
Prevence a destigmatizace – Praha duševní
PS pro tvorbu systému krizové pomoci

Implementace Regionálního pražského plánu
PDZ
• Regionální plán PDZ v Praze – představení ve Zdravotním
výboru ZHMP, (následně schválení nebo vzetí na vědomí)
• Navyšování kapacit ve službách je promítnuto do SPRSS
2022 – 2024
• Zajištění řízení a koordinace (kap.1), nastavení spolupráce
mezi odbory MHMP – viz předchozí
• Témata systému krizové pomoci, MDT pro děti a osoby s
demencí zahrnuta do návrhu systémových projektů MHMP
/ MPSV
• Konkretizace některých opatření (kap.4)
• Vyhledávání dalších zdrojů

2. Aktuality v rámci Reformy
• Informace o SPRSS 2022 – 2024 – T. Eichlerová
• Informace o grantovém programu pro CDZ a MDT na rok
2022 – T. Eichlerová
• Spolupráce MHMP a PNB a komunitních služeb při
propouštění dlouhodobě hospitalizovaných pacientů – P.
Novák, M.Hollý, ad.
• Zajišťování návazného bydlení – A. Lang
• Projekt transformace pobytových sociálních služeb HMP
• Financování, spolupráce se ZP, další zdroje
• Informace z jednotlivých projektů / služeb
• Ostatní

DALŠÍ SETKÁNÍ V ROCE 2021:
2. 12. 2021

