Zápis z jednání PS komunitní služby (KOS) pro SMI
1.7.2021 10,00 – 12,00
Ve Fokusu Praha, Dolákova 24, Praha 8
Přítomni: Ondřej Pěč, Mirka Bubela, Aleš Lang, Pavel Novák, Jan Sobotka, Petr Hudlička, Jitka
Styblíková
Jako host: Jan Desenský, Martin Hollý, Terezie Hradilková
Program:
1) aktuality a úkoly z minula
2) spolupráce PNB a komunitních služeb (přizván kromě Martina Hollého ještě Ondřej Staroba - metodik
MD)
3) spolupráce komunitních služeb a služeb pro lidi bez domova - Jan Desenský
4) transformace DZR a spolupráce s komunitními službami - Terezie Hradilková, MHMP
1) aktuality a úkoly z minula
 Rozvoj CDZ v Praze a SK - setkání s ředitelem VZP Bodnárem
Pozitivní – VZP je ochotna nasmlouvávat CDZ I rychleji, než my plánujeme, může
nasmlouvávat i terénní sestry nebo PA, pokud to bude součástí budoucího CDZ.
 Grantové programy MHMP – plán na postupnou změnu.
 KKS Praha – představení MD týmu pro děti a ARP, proběhla diskuse o pokračování Reformy,
resp. Financování navazujících činností. Není zajištěno kontinuální financování koordinace
tvorby sítě. AL navrhl napsat za KKS dopis ministrovi a primátorovi. Členové KKS chtějí mít
před schválením k dispozici text dopisu. Vzhledem k tomu, že financování pokračování
Reformy je na programu Rady Vlády 1.7. počkáme s dopisem.
 Praha duševní – PD bude zaštiťovat letošní destigma veřejné akce, které budou pořádat
jednotliví členové (logo PD zveřejněné na propagačních materiálech k akcím (logo +
logomanuál viz Google disk - složka Prahaduševní) ale také bude na místě konání akce
zveřejněna reklama PD, vnitřní prostor- roll-up a venkovní prostor - reklamní vlajka (+se může
PD na každé akci slovně odprezentovat, záleží na každé organizaci, dle uvážení)-roll -up +
vlajka PD by měla obsahovat logo + QR kódwebu Prahy duševní). Příští rok jedna stžejní
společná akce – požádáme o finance a spolupráci MHMP.
2) Spolupráce PNB a komunitních služeb
 1.7. bude M.Hollý účasten na Komisi MHMP pro protidrogovou strategii – začne se diskutovat
téma závislostí v PNB a návaznost na služby mimo.
 M.H.: připravuje koncept jakéhosi HUBu v PNB – prostor setkávání a sdíleného zázemí pro
komunitní služby (v krátkodobém plánu)
 S MHMP se domlouvá řešení “složitých pacientů” s komorbiditami – vtš. Pav. 33 a 12.
Převážně nemají kam odejít, potřebují intenzívnější podporu. MHMP se aktivně zapojil do
hledání možností pro tyto klienty, Aktuální variant je budování pobytové služby přes
příspěvkovou organizací.








Covidová situace: pokračuje opatření
pav.
26 je využíván jako “filtr” a po negativním otestování přeložen na odpovídající odd. – bude dál
běžet minimálně do srpna.
Navazování pacientů z akutních odd. Na komunitní služby – snaha o navazování komunitních
služeb přímo na odd., daří se občas. Limitováno I covidem. Dobře funguje role D.Jadrné, která
pracuje v Komunitní službě a take na pav. 27. Navazuje klienty přímo.
Stáže – část mezi komunitními službami a PNB a take pro celou ČR. Ondra Staroba pošle
informace, kdo už je zapojen.
Napojení PNB do sdílené tabulky komunitních zdrojů pro lidi bez domova. PNB má zásadně
zájem, zatím bude v kontaktu Ondřej Staroba.

3) Propojení se službami pro lidi bez domova - Jan Desenský
 Využití 4 hostelů (Praha 2, 3, 8, 9) pro lidi bez domova v rámci humanitárních opatření bylo
prodlouženo do 30.6.2022. Do té doby by se měla rozběhnout městská nájemní agentura (pod
CSSP), využití části DS na Zahradním Městě, HMP dále chce nakupovat ubytovny. Každý
hostel má svého koordinátora, je možné blíže spolupracovat. Hostely jsou ve spádu CDZ a
Kotu Fokusu Praha, Petr Hudlička zjistí, jestli spolupráce běží, případně bychom udělali
společnou koordinační schůzku.
 Sdílená tabulka komunitních zdrojů pro lidi bez domova – lze najít např. jaký terénní tým
působící v dané lokalitě, apod. Jak zapojit komunitní služby? – za každý tým seznam lidí, kteří
by mohli vstupovat do tabulky jako editoři. Pavel Novák pošle podklad o CDZ/TDZ. Dále bude
posílat případné aktualizace Psychoportálu Jarka Jones.
4) Transformace DZR a spolupráce s komunitními službami - Terezie Hradilková, MHMP
Na MHMP je vytvořen tým na transformaci 6 DZR a DOZP (Terezín, Svojšice – na starosti
T.Hradilková, Krásná Lípa – na starosti Jarda Licek, Odlochovice – Aleš Adamec, Zvíkovecká
kytička – Radek Rosenberger, Horná Poustevna – Zuzana Turlová)
 za rok připravit transformační plán
 nabídnout klientům jinou komunitní službu – cca 100 klientů z DZR bude potřebovat služby
v Praze (do konce roku 2022)
 Praha bude poptávat komunitní služby v rámci doplňkové sítě – cca v září
 Pozitivní zkušenost s opuštěním zámku ve Svojšicích – část klientů se už přesunula do
Prahy
 Domluva o tom, svolat setkání na přelomu srpna a září, přizvat kromě přítomných
komunitních služeb také některé asistenční služby např. Portus, Pohoda, Rytmus. Udělat
jakousi burzu co by kdo mohl nabídnout.

Příště: 9.9. v 10,00 v Boně o.p.s. Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8 - Bohnice
Zapsal Pavel Novák
Tento dokument byl zpracován v rámci projektu
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