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PROGRAM

• Aktuality v rámci Reformy a programů v oblasti 
duševního zdraví – sdílení informací

• Rozprava o pokračování KKS v budoucnu.



Informace z centrální úrovně 
Reformy
Struktura reformních orgánů – není informace

Pokračování Reformních projektů – není 
oficiální informace – nebylo projednáváno na 
VV ani OR Reformy

Příprava koncepce krizové péče

Financování ?

Úprava personálních požadavků na nové služby



Plán regionální péče pro oblast 
duševního zdraví v Praze 2020 – 2030

I. RHMP – vzala na vědomí Plán regionální péče pro 
oblast duševního zdraví v Praze 2020 – 2030

II. RHMP uložila - ZDR MHMP
◦ Zřídit mezigesční pracovní skupinu

◦ která připraví návrh Akčního plánu implementace péče o 
duševní zdraví v hlavním městě Praze pro období 2022 – 2023  

Termín: 31.7.2022

◦ Zpracovat Plán pro období 2024 – 2027 Termín: 30.6.2023

◦ Předložit RHMP a následně ZHMP návrh Akčního plánu 

Termín: 8.9.2022

◦ Předložit RHMP a následně ZHMP Plán pro období 2024 – 2027 
Termín: 30.9.2023



Financování 2022

 Sociální části CDZ a multidisciplinárních týmů projektu 
Nové služby

 Běžné dotační financování - sociální služby v oblasti 
duševního zdraví



Tabulka č. 27: Rozvojové strategie Základní 
sítě sociálních služeb (SPRSS 2022 – 2024, str. 95 – 101) - SMI

Druh sociální služby Jednotka

Rozvojová 

kapacita 

v roce 2022 Specifikace rozvoje

Maximální 

rozvojová 

kapacita v roce 

2023–2024 Specifikace rozvoje

20

5 ÚV pouze jako podpora zaměstnávání pro 

CS osob se ZZ, 25 ÚV pouze v souladu 

s probíhající reformou psychiatrické péče 

(mohou být nahrazeny/doplněny ÚV služeb 

následné péče), 3 ÚV s návazností na CS 

osob bez domova, 2 ÚV na CS osob se 

závislostí

krizová pomoc ÚV 0 9,5

3 ÚV v rámci rozvoje pro CS rodin s dětmi, 

6,5 ÚV pro CS osob s duševním 

onemocněním se spádem na celém území 

HMP

sociální rehabilitace ÚV

navýšení kapacit je 

možné pouze v 

souladu s 

probíhající 

reformou 

psychiatrické péče

35



Tabulka č. 27: Rozvojové strategie Základní sítě 
sociálních služeb (SPRSS 2022 – 2024, str. 95 – 101) děti

Druh sociální 

služby
Jednotka

Maximální 

rozvojová 

kapacita 

v roce 

Specifikace rozvoje

krizová pomoc ÚV 9,5
3 ÚV v rámci rozvoje pro CS rodin s dětmi, 6,5 ÚV pro CS osob 

s duševním onemocněním se spádem na celém území HMP

krizová pomoc L 3 3 L v rámci rozvoje pro CS rodin s dětmi

NZDM

Revize efektivity, reprofilace a redistribuce kapacit NZDM je 

základní východisko pro případné navýšení kapacit tohoto druhu 

sociální služby v Krajské síti

OSP ÚV 30

15 ÚV pouze se specializací na dluhovou problematiku, oběti 

diskriminačních praktik a oběti předsudečného násilí, dále na 

oblast svéprávnosti, opatrovnictví a podpory při právním jednání

SAS pro rodiny 

s dětmi
ÚV 30

10 ÚV pouze v rámci podpory rodin s dětmi z odlišného 

sociokulturního prostředí, ostatní rozvoj v souladu s probíhající 

Reformou psychiatrické péče, posílení spolupráce s OSPOD nebo 

v návaznosti na DS v oblasti zabydlování rodin s dětmi



Tabulka č. 27: Rozvojové strategie Základní sítě 
sociálních služeb (SPRSS 2022 – 2024, str. 95 – 101) senioři a 

závislosti

Druh sociální služby Jednotka

Rozvojová 

kapacita 

v roce 2022 Specifikace rozvoje

Maximální 

rozvojová 

kapacita v roce 

2023–2024 Specifikace rozvoje

odborné sociální poradenství

ÚV 5

rozvoj je určen pro 

služby zajišťující 

case management, 

nebo služby 

realizované 

formou 

multidisciplinárníc

h týmů v rámci CS 

osoby se závislostí

30

3 ÚV pouze pro specifické skupiny v rámci CS 

osob se ZZ, 12 ÚV pro cílovou skupinu osob 

se závislostí, 15 ÚV pouze se specializací na 

dluhovou problematiku, oběti 

diskriminačních praktik a oběti 

předsudečného násilí, dále na oblast 

svéprávnosti, opatrovnictví a podpory při 

právním jednání (z 15 úvazků alespoň 2 

úvazky pro CS osob bez domova)

osobní asistence H 30 000

navýšení kapacit s 

preferencí 

stávajících 

poskytovatelů 

sociálních služeb

70000
navýšení kapacit s preferencí stávajících 

poskytovatelů sociálních služeb

pečovatelská služba ÚV 0 50
rozvoj pouze u služeb splňující kritéria 

transformace pečovatelských služeb 

sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením

ÚV 0 5
3 ÚV v rámci CS osob se ZZ, 2 ÚV v rámci CS 

osob v seniorském věku



Rozvoj krajské sítě 2023 – projednané podané žádosti

služba poskytovatel úvazky lůžka

Pobytové služby  

komunitního charakteru
DZR / DOZP Baobab

6 (7)

Krizová pomoc dospělí (terén, 

amul.m pobytová)
Fokus Praha

4,5

Multidisciplinární tým pro 

děti
Dům tří přání (SAS) 1

Krizová pomoc děti (terén, 

amul.m pobytová)
Dům tří přání 7,38

Příprava MD týmu pro děti Anabell (OSP) 2,04

Adiktologický 

multidisciplinární tým
Progressive (OSP) 5

Forenzní MD tým pro SMI Green Doors (OSP) 0,9

CHB pro osoby s SMI a 

ambulantní OL
DPS Ondřejov s.r.o. 

2



Aktuality financování

Projektové výzvy OPZ:

Sociální bydlení / housing first od 30.6.

Podpora pečujících osob a sdílené péče od 12.8.

Podpora sociálního podnikání od 20.9.

Podpora sociálního začleňování cílových skupin od 7.12.

A další



Aktuality Reformy na pražské úrovni

Proběhl seminář Děti a duševní zdraví  - ppt, video, audio bude na 
www.mzspraha.cz



Aktuality Reformy na pražské úrovni

vznikl Nadační sociální fond HMP 

1. Podpora pěstounské péče

2. Podpora nezávislého života pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním

3. Podpora bydlení

4. Podpora řešení specifické životní situace

V srpnu bude vypisovat první grantové výzvy



Aktuality

 Bydlení

Adiktologická péče

 Psychiatrická nemocnice Bohnice

 Multidisciplinarita

 ad.



Rozprava

 Budoucnost Krajské koordinační skupiny
 Témata

 Četnost setkání

 Způsoby informování
 Web (zatím www.psychoportal.cz), ale nespolehlivě

 ….

http://www.psychoportal.cz/


Příští setkání: 3.11. 2022

Pavel.novak@mzspraha.cz
mobil: 778 711 203,  777 800 381 

mailto:Pavel.novak@mzspraha.cz

