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Anotace  projektu „ Multidisciplinární péče o osoby s duševním onemocněním“ 
 

 

1. Identifikace projektu 

 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/15_023/0000895 

 

Zahájení projektu: 1.8.2016 

 

Doba trvání projektu: 24 měsíců 

2. Popis projektu Cílové skupiny: 
 

• Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice 

• Sociální pracovníci 

• Pracovníci v sociálních službách 

• Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb  

 

Klíčové aktivity 

 

1. Multidisciplinární terénní tým KA1 

Cílem aktivity je zkvalitnění práce Multidisciplinárního terénního týmu (MTT). MTT v regionu Jeseníku propojuje sociální péči a 

zdravotní péči o osoby s DO. Tým využívá aktivní metody asertivní komunitní práce v oblasti péče o duševně nemocné. Pracovníc i 

MTT se setkávat na pravidelných koordinačních schůzkách pod vedením metodika. Koordinační schůzky budou sloužit k intervizi 

práce týmu a řešení potřebných kroků při spolupráci se zdravotnickými zařízeními a návaznými sociálními službami. Pro pracovníky 

týmu bude k dispozici odborný konzultant - expert na práci multidisciplinárních týmů. Konzultace budou probíhat jak skupinově - pro 

celý tým, tak individuálně. Cílem konzultací bude také posílení role case managementu, jako efektivního nástroje pro zapojení  

aktérů z různých sektorů do řešení obtížných situací osob s DO, se kterými MTT pracuje. 

 

2. Zajištění návaznosti péče KA2 

Cílem aktivity je provázání Multidisciplinárního terénního týmu na zdravotní služby na jedné straně a sociální služby na druhé 

straně. Pracovníci MTT budou navštěvovat Psychiatrické nemocnice (léčebny), ve kterých bývají osoby s DO z regionu spádově 

hospitalizovány. V místě budou jednat s pracovníky těchto zařízení. Na jednáních budou diskutovány způsoby předávání klientů 

(pacientů) a možnosti návazné péče o osoby s DO po propuštění z hospitalizace, tak, aby na sebe péče kontinuálně navazovala. 

 

3: Regionální tým spolupracujících organizací KA3 

 Cílem aktivity je síťování pracovníků napříč organizacemi a institucemi za účelem zlepšení přístupu k osobám s duševním 

onemocněním v regionu Jeseníků. V rámci aktivity se budou pravidelně 1x za dva měsíce setkávat pracovníci subjektů, které se 

věnují péči o CS, nebo s CS přicházejí do kontaktu (zástupci zdravotnických zařízení, poskytovatelů sociálních služeb a dotčených 

městských úřadů a institucí). Jednání se účastní především sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, ale také 

psychiatři a další zdravotničtí pracovníci. Cílem setkávání Regionálním týmu spolupracujících organizací je řešení společných 

otázek a témat, která se týkají problematiky osob s duševním onemocněním. V rámci týmu pracovníci sjednocují své postupy při 

práci s osobami s duševním onemocněním, tak, aby se poskytnutá péče a podpora doplňovala, aby byla návazná a neduplovala 

se. Pracovníci organizací a institucí, které nejsou zaměřeny přímo na osoby s DO, mohou díky diskuzím na setkáních lépe 

porozumět specifickým potřebám osob s DO. Jednání povede odborný pracovník - metodik, psycholog s dlouholetou zkušeností s 

osobami s duševním onemocněním.  

 

4: Bálintovské supervizní skupiny KA4 

Cílem aktivity je podpořit, napříč organizacemi a rezorty v regionu, kompetence pracovníků při práci s osobami s duševním 

onemocněním. Bálintovsky vedená skupina je supervizí pro pracovníky z pomáhajících profesí a poskytne příležitost k profesnímu 
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rozvoji,  sdílení, posilování vlastních profesních kompetencí a k výměně zkušeností napříč organizacemi. Skupina je zaměřená na 

řešení odborné tématiky rozeznání DO, převážně na případové vedení a podporu při práci s klienty s duševním onemocněním. 

Skupina umožní mezioborový přístup a komplexní pohled i na problematiku některých osob s DO, uživatelů sociálních služeb, kteří 

využívají ve stejném období více služeb současně, nebo které přecházejí mezi sociálními službami a zdravotnickou péčí. 

Pracovník, který přinese na supervizi svůj případ, si může vyslechnout pohled kolegů z jiných organizací a na základě těchto 

zkušeností se rozhodnout pro další postup práce. Skupina je otevřená, jedno setkání pro maximálně 10 účastníků z různých 

organizací, přednostně pro pracovníky organizací spolupracujících v rámci RT KA3. Skupina bude vedena zkušeným 

supervizorem.. Účastníci budou mít možnost mezi jednotlivými skupinami využít i doplňkově individuální konzultace supervizora  

 

 

5: Tvorba metodiky KA5 

Cílem aktivity je vytvořit metodiku pro měření dopadu multidisciplinární péče na zdravotně-sociální stav osob s duševním 

onemocněním.  

Metodika poslouží k měření dopadu multidisciplinárního způsobu péče na osoby s DO v regionu a bude přenositelná i pro jiné 

subjekty, které v rámci komunitní práce s osobami s DO budou využívat multidisciplinární přístup. Metodika umožní při často 

dlouhodobé péči o osoby s DO vidět, ve kterých oblastech života klientů došlo k postupu a na které oblasti je potřeba se více 

zaměřit, případně ve kterých oblastech je péče málo efektivní.  

 


