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ZÁPIS

Představení Reformy psychiatrické péče

Hostem 3. setkání PS byla Ing. Lenka Holková, která je koordinátorkou reformy v 
Moravskoslezském kraji. Paní Holková popsala reformu v obecné vizi a ve struktuře, 
která bude celý proces rámovat. 

Cílem reformy je poskytnout dostatečnou podporu lidem s duševním onemocněním v
prostředí, kde se jejich život může plnohodnotně rozvíjet a klade důraz na přirozené 
prostředí s podporou ambulantních a terénních služeb. Prostředkem pro dosžení by 
měly být tzv. Centra duševního zdraví, které se v první fázi zaměřují na klientelu 
osob s psychotickými poruchami, ale měly by zahrnovat také jiné „cílové skupiny“, 
případně by měly fungovat CDZ pro tyto skupiny samostatně. Pilotní projekt je 
financován z projektu, který je koncipován na 3 roky.

Aktuálně vzniká prvních 5 duševních center a v průběhu roku bude vypsána výzva 
na dalších 16 CDZ a do roku 2021 je v plánu začátek funogvání 30 CDZ.

Struktura Pracovních skupin, kterých je 11, je následující: 

Adiktologie, destigmatizace a komunikace, děti a dorost, humanizace, legislativní 
změny, meziresortní spolupráce, neurodegenerativní onemocnění, rozvoj sítě PP, 
standardy a metodika, udržitelné financování, vzdělávání a výzkum. 
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V regionu MSK aktuálně probíhá síťování služeb v oblasti duševního zdraví 
(zdravotnictví a sociální oblast), mapování možností podpory samostatného bydlení 
a zjišťování počtu nutného personálu a možností regionu. Vznikají také koordinační 
skupiny pod patronátem Krajského úřadu.

Od členů PS se očekává součinnost při potřebách zmapovat oblast drogových služeb
v MSK a účast na koordinačních skupinách. 

Aktuality

V termínu od 9. do 20. 4. bude možné podávat žádosti na Dotační podporu z odvodů 
z loterií pro oblast služeb protidrogové prevence. Stejně tak je možné žádat 
mimořádné individuální dotace z rozpočtu města Ostrava.

V rámci Doléčovacího centra v Ostravě již několik let probíha Podpůrná skupina pro 
rodiče a osoby blízké, která aktuálně prochází obnovou a otevírá se více potřebám 
veřejnosti. Více informací zde: http://www.renarkon.cz/skupina-pro-rodice-a-blizke

Doléčovací centrum Renarkon také pořádá tradiční 14. ročník florbalového turnaje, 
který se uskuteční 28. 4. 2018 od 9h v tělocvičně Střední školy prof. Zdeňka 
Matějíčka v Ostravě- Porubě. Turnaje se tradičně zúčastní týmu z Terapeutických 
komunit v Moravskoslezském kraji, z Psychiatrické nemocnice v Opavě a Klubu 
Absolvent.

Terapeutická komunita Exit Petřvald se nadále potýká s nesouhlasem místních 
obyvatel směrem k umístění služby v jejich bližším okolí. Proběhlo několik setkání s 
občany, které se nesly v nepřátelském duchu. Sdružení občanů aktuálně vyvíjí 
aktivity, které mají za cíl přesun umístění služby do jiné lokality. Jednání se starostou
původně byly podpůrné, nicméně aktuálně se pan starosta kloní k pohledu občanů. 
Proběhlo jednání s hejtmanem kraje, která službě vyjádřil podporu. Formálně 
začátek klientské práce závisí na schvalovacím procesu změny účelu užívání prostor
ze strany Stavebního úřadu.

Rozojové cíle

V rámci diskuze o RC pro 5KP vycházíme z diskuze na jednání č. 2, kterou jsme dále
zpracovali skupinovým brainstormingem a zapsali za pomocí flipchartu. Výstup z 
flipchartu bude podkladem ke zpracování prezentace pro jednání MT v březnu a pro 
podrobnější tabulku rozvojových cílů. V zápisu nejdříve uvádím harmonogram pro 
PS3 a následně flipcharty ze skupinové práce.
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Harmonogram pro PS3:

Cíl 1

Snížit potenciální rizika spojená s užíváním NL. (oblast 3)

Opatření: 

Podpořit vznik služby/programu v oblasti Snižování rizik vyplývajících z užívání drog 
v prostředí nočního života a zábavy.

Aktivita:

Mapování potřeb v rámci lokality Ostrava.

Vytipování a podpora služeb vhodných k realizaci programu.

Pilotní projekt Harm reduction programu v oblasti nočního života a zábavy. 

Cíl 2

Snížit míru obtíží sociálního začlenění klientů služeb pro osoby užívající NL. (oblast 
2)

Opatření: 

Podpora vzniku a rozvoje služeb/programů, které se zaměřují na programy a ktivity u
osob, které opouštějí instituci či odbornou službu.

Aktivita:

Podpora rozvoje programů pro terapeutickou a poradenskou podporu při výstupu 
uživatelů NL z VTOS včetně následné spolupráce.

Podpora svépomocných skupin, programů s participativními přístupy spolupráce s 
osobami, které mají zkušenost s odbornou službou/programem.

Podpora aktivit, které jsou založené na zapojování klientů do procesu plánování a 
vytváření služeb, včetně zapojení uživatelů služeb do procesu KP.

Cíl 3

Síťování služeb, propagace pro odbornou a širokou veřejnost, monitoring potřebnosti
a efektivity. (oblast 5)

Opatření 1: 

Podporovat propagační akce na podporu Protidrogové prevence města Ostravy
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Aktivita:

Kampaň propagující racionální přístupy a vyšší informovanost o 
zodpovědných/zmocňujících/nerepresivních přístupech k drogám.

Konference 2019 – termín únor/březen

Efektivnější propagace nabídky PDP na území města Ostravy

Opatření 2: 

Podporovat strategie pro síťování a propojení stávajících služeb.

Aktivita:

Podporovat služby v organizaci společných akcí, kulatých stolů.

Nastavit a vyhodnotit efekt síťovacích akcí.

Opatření 3:

Podpořit výzkum a studie potřebnosti nových služeb, programů a aktivit.

Aktivita:

Témata pro výzkum a studie vycházející z potřeb PS.

Odborná stanoviska k „odborným“ akcím v Ostravě.

Flipcharty z PS3:
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Bc. Honza Horák, manažer PS PDP.

Tento projekt je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,              
státního rozpočtu a rozpočtu SMO.                                                                                                                                     


