Zápis z jednání PS komunitní služby (KOS) pro SMI
29.4.2021 10,00 – 12,00
online
Přítomni: Ondřej Pěč, Mirka Bubela, Aleš Lang, Pavel Novák, Jan Sobotka, Petr
Hudlička, Jitka Styblíková, Petra Bartovská,
Jako host: Jan Desenský, Martin Hollý, Tereza Najbrtová,
Program:

Program:
- Představení Dobroduše – Tereza Najbrtová, Michal Pešek
- Jan Desenský – Armáda spásy – aktuální info o týmu a spolupráci
- Účast M.Hollý – společné plánování spolupráce a transformace PNB
- ostatní : plán budování CDZ v Praze, jednání o SPRSS na 2022 - 2024 (nic
nového), Praha duševní, info. z KKS, Projekt Klíč k potřebné podpoře.
Navrhuju poslat si předem aktuální informace.
1) Představení Dobroduš - Tereza Najbrtová, vedoucí programu (od 1.7.2021
bude vedoucím služby Michal Pešek)
Dobroduš – služba následné péče pro lidi s duševním onemocněním, ambulantní
služba s terénním přesahem, spadá pod Diakonii ČCE.
 Necelé 4 úv. Mezi 7 pracovníky, z toho 2 peer pracovníci a nyní díky EU
projektu (do konce roku 2021) i 6 terapeutů
 Pracují individuálně na základě „osobních portfolií“, spolupráce s peery a
s terapeuty – docházky na terapie, ambulantní programy nyní kvůli pandemii
omezené, navazování na dobrovolníky – individuální navazování i podpora
skupiny – cílem prohlubování vztahových a komunikačních dovedností
 Kolik klientů ročně – cca 65, nově v roce přichází cca 20 klientů. Nemají
časový limit podpory služby. 1x za 3 měsíce mapujeme zda je služba pro
klienta přínosem.
 Dotazy: OP: poskytujete case management? – nemáme to takto přesně
definované, ale snažíme se poskytovat podporu podle potřeb klienta a příp.
navazovat na další služby, ale protože nemáme terénní službu, není to CM
jako takový
 Klienti: lidi s duševním onemocněním (SMI) – psychot. I neurot. okruhu,
v poslední době i senioři, cítící se osaměle. Duševní stav musí umožnit
spolupráci, pokud přijde někdo, kde bychom cítili, že na to nestačíme,
snažíme se provázat na jiné služby. Nepídíme se primárně po diagnoze, až
v případě navazování na dobrovolníky potřebujeme brát v potaz „bezpečí“
dobrovolníka.
 Mapují oblasti potřebné podpory



Aktuálně mají kapacitu cca 10 - 15 míst, protože někteří klienti využívají
službu např. jen 1x týdně.

2) Spolupráce JABOK v oblasti duševního zdraví
najbrtova@jabok.cz
3 typy stáží – nejdelší na 1 měsíc
3) Spolupráce PNB a komunitních služeb
 Aktuálně se připravuje přijímání pac. Přímo na akutní odd (mimo centrální
příjmové odd.). nyní ale musí procházet všichni nově přijatí přes pav. 26 jako
anticovidový filtr – než se potvrdí negativní PCR test (cca 24 – 48 hod.) –
v případě PCR testu zvenku by se snad mohlo již v července přijímat přímo na
odd. u předdomlouvaných hospitalizací. – navázané na CDZ/TDZ, již
opakovaná hospitalizace – primárně pro CDZ 8, 9, Brandýsko, následně další
CDZ.
 Postupně i pro adiktologické či gerontopsych. pacienty
 Spolupráce v oblasti adiktolog.služeb – připravuje se vstup na červnovém
zasedání Komise ZHMP pro protidrogovou politiku – nastavení spolupráce
v rámci Prahy
 Tým pro pav. 33 a 14 – Vytvořit externí tým „os.asistentů“ pro PNB – pro
pacienty se speciálními potřebami – cca 4 – 5 úvazků (aktuálně je v návrhu do
SPRSS). Výstupem by mělo být jednak zvýšení kvality péče o pacienty,
zmapování jejich potřeb a nastavení individuálních plánů pacientů směřujících
k opuštění PNB a také připravení pro ně vhodných služeb v komunitě.
Výsledkem tohoto procesu by mělo být uzavření pav. 33, což by bylo i
zřetelným signálem, že i „takhle složité pacienty je možné propustit z PNB do
vhodných služeb v komunitě.
 Potřeba sdílené kanceláře pro komunitní služby
 Projekt Klíč potřebné podpory (realizuje Fokus Praha s PN) – posílení
koordinace péče a multidisciplinarity
4) Rozvoj CDZ v Praze a SK
Naplánováno budování dalších 8 CDZ v Praze do roku 2026
Využít v rámci předatestačního vzdělávání stáží psychiatrů v komunitních
službách, potažmo v nově vznikajících CDZ.
Plánované setkání s ředitelem VZP Bodnárem
24.6. dopoledne - ano
30.6. celý den - ano
5) Propojení se službami pro lidi bez domova - Jan Desenský
 Vyjednávání o SPRSS – tlak na navýšení úvazků pro služby pro lidi bez
domova a s duševním onemocněním













Končí zimní opatření
Jak dál s hostely – návrh prodloužení do VI.2022
Bylo by fajn udělat screening spolupráce CDZ/TDZ a bezdomovec.služeb
v hostelech
Vznik DZR pro lidi bez domova na Zahradním Městě, kde je velký Dům
seniorů. Od 1.7. – hlavně klienti, kteří pijou a mají i nějaké problémy
v duševním zdraví, často nemají žádné finance. Kapacita bude asi 50 lůžek
Bude vést Jitka Modlitbová.
Koment: měl by být nastaven i plán transformace, aby to dlouhodobě
nezůstalo v této podobě, ale aby se rozdrobilo do menších objektů.
Armáda spásy plánuje vybudování polikliniky pro lidi bez domova – malá
s ordinacemi PL, zubaře, ad.
Tým podpory bydlení (Zabydlování) – cca pro 180 klientů
Spolupráce AS s Green Doors
Spolupráce Terénního týmu AS s CDZ Eset – zatím spíše seznámení služeb,
Vytváří se přehledy služeb pro lidi bez domova – po jednotlivých SO Prahy –
bylo by vhodné vsunout i služby pro duševní zdraví (příp. propojit
s www.psychoportal.cz) a umožnit přístup.
Užitečné by bylo nastavit společné stážování mezi službami pro lidi bez
domova a službami duševního zdraví – po covidu.

6) ostatní
Nové programové období ESF a využití pro housing first
AL: tlak Platformy pro sociální bydlení a AKS vůči MPSV ke zrušení podmínky
40% kofin. a nastavení programů. – zatím pozitivní.

Příště:
27.5. v 10,00 Green Doors, Křižíkova pokud to jen trochu půjde, jinak
online
- psychoportál
1.7.v 10,00 v Dolákovce
- s Martinem Hollým a Ondrou Starobou
A Honzou Desenským
Zapsal Pavel Novák
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