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Pracovní skupina – Děti s potřebou podpory v oblasti duševního zdraví 

 

Setkání  4. 11. 2019 

Přítomni: Renata Baxová, Zdeňka Benešová,  Miroslava Flemrová,  Jiřina Hlaváčková, Petra Konečná, 
Pavel Novák,  Josef Smrž, Alena Svobodová, Lucie Zelenková, Renata Žabová, Barbora Žižková, 
Martina Zimmermannová 

 

Data 

Shrnutí poslaných dat – počty hospitalizovaných dětí z psychiatrických nemocnic a DOZP, 
náhradní péče, syndrom CAN 

 

Doplnit: 

- U hospitalizovaných dětí v psychiatrických nemocnicích diagnózy pro přesnější 
zaměření péče – MZ 

- Počty dětí s PPP – VFN Psychiatrická klinika 
- Podrobněji k počtům dětí v DOZP – SK 
- Počty hospitalizovaných dětí v FN Motol (50 lůžek), FTN Krč (30 lůžek). Dle počtu 

lůžek lze určit cca počty hospitalizovaných dětí, ale nic o jejich potřebách a který typ 
podpory v oblasti péče o duševní zdraví se dětem a rodině nedostává. LUMOS: 
vhodné využit nástroj dotazník STOCK AND FLOW pro bližší sběr dat ze zařízení, kde 
jsou hospitalizované děti z Prahy či Středočeského kraje.  

(Dotazník potřeba upravit – Lumos, MZ) 

- Rehospitalizace – zpřehlednit, důvody. 
- SVP – mapa, doplnit (Lumos) 

 

Starší školní věk 

- Chybí propojení mezi školou a preventivními službami. 
- Ze strany školy neprobíhá spolupráce s rodinou, škola je chápána jen jako vzdělávací 

instituce. 
- Chybí edukace pro školy. 
- Koordinátor na obcích není, resp. nekoná. 
- Příběhy dobré praxe (sociální pedagog, sociální pracovník-koordinátor). 
- Školení pro vyhodnocování potřeb dítěte. 
- Kde na škole funguje sociální pedagog, sociální pracovník(?) – registr projektů. 
- Jaké jsou v Praze a SK sociální služby pro děti a rodiny (SAS, nízkoprahy....)? 
- Nezbytné zapojení obcí / zřizovatel školy.  
- Spolupráce na úrovni ORP / MČ. 
- Přizvat zástupce za školství – metodický výzkum? Kdo si zažádal o sociálního pracovníka 

apod. 
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- Sítem propadávají „hodné“ děti i výkonné děti. 
- Nejsou zahrnuté školy – soukromé, církevní.... 
- Zdravotní služby – kam navazovat – sociální služby, terapie, rodinné terapie... 
- Vzdělávací program pro pedagogy pro rozpoznání duševních onemocnění. 
- Další segmenty: předškolní děti, děti na SŠ, navazující služby po hospitalizaci, kojenecké 

ústavy, krizové a intervenční centra. 
- Zahraniční model: společná edukace – zdravotníci, sociální pracovníci, školská zařízení. 
- Na školách preventivní programy – bloky po deseti setkáních pro detekci problému; zapojit 

metodiky prevence. 
- Zapojit ředitele ZŠ. 
- Které SAS dělají koordinaci? 
- Kdo další dělá koordinaci? 

 

Dostupné služby 

- dětské psychiatrické ambulance  
- pedagogicko-psychologické poradny 
- střediska výchovné péče 
- OSPOD 
- sociálně aktivizační služby 
- nízkoprahová zařízení 
- azylové domy pro matky s dětmi 
- Anabell 
- proFem 
- Locika 
- Intervenční centra 
- Krizová centra 
- Krizové linky 

 

Další instituce / projekty: 

• Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) – program od září, jak by mělo 
vypadat propojení škol se sociálním pracovníkem 

• MŠMT – výzvy Šablony – možné využít pro zajištění sociálního pracovníka, sociálního 
pedagoga ve školách. 

• Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) – pracují s řediteli škol (od MŠ až po SŠ) - 
přizvat ke spolupráci. 

• Triple P – Program na zvyšování rodičovských kompetencí; budou se školit SVP. 

• Místní akční plán rozvoje rozvoje vzdělávání (MAP) – možnost zapojit obce. 

• Česká školní inspekce – požadavek na metodiku,  pracovat s dítětem pro podporu duševního 
zdraví. 

 

Závěr 

- Na příštím setkání se věnovat skupině dětí – středoškoláci.  
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Úkoly / doplnění / zajištění informací / zásobník nápadů 

- Doplnit diagnózy u dětí hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích (MZ) 

- Počty dětí ve VFN / počty dětí s dg. PPP (MZ) 

- Dotazník STOCK AND FLOW (Lumos / MZ) 

- Rehospitalizace – zpřehlednit, důvody (dotazník stock and flow?) 

- Střediska výchovné péče – mapa (Lumos) 

- Struktura umístěných dětí v pobytových zařízeních (SK) 

- Seznam škol, kde funguje sociální pracovník / sociální pedagog (registr projektů?) 

- Zástupce za školský odbor (MZ / SK) 

- Příběhy dobré praxe (sociální pedagog, sociální pracovník-koordinátor 

- Nízkoprahy a SAS ideálně, co dělají koordinaci – mapa (?) 

- Kdo další dělá koordinaci (?) 

 

 

Další termíny setkání pracovní skupiny: 

10. 12. 2019, 9:30-11:30 

Na adrese: 
MHMP, odbor sociálních věcí, Charvátova 145/9, Praha 1  
5. patro, zasedací místnost č. 503 

 

21. 1. 2020, 9:30-11:30 

10. 3. 2020, 9:30-11:30 

 

 

 

 

Zapsala: Barbora Žižková / Renata Žabová 

 

 

 


