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Anotace projektu:
Projekt řeší snížení rizika bezdomovectví u osob s duševním onemocněním na Jesenicku s využitím prvků Housing first a
metody Otevřený dialog. Multidisciplinární tým odborníků bude pracovat s CS převážně v komunitě a při přechodu z
dlouhodobých hospitalizací do komunity. Metoda Otevřený dialog umožní zapojení důležitých aktérů ze sociální sítě CS při
řešení rizika ztráty bydlení. CS bude podporována i v oblasti finančních kompetencí. Podpořeno bude nejméně 28 osob z CS.

Projekt podporuje aktivity, které nejsou součástí sociálních služeb – tj. doplňuje sociální část multidisciplinárního týmu o část
zdravotní a o související podporu.

Předpokládané datum zahájení:

1. 3. 2020

Popis projektu
Co je cílem projektu?
V průběhu 28 měsíců snížit riziko bezdomovectví nejméně u 20-ti osob s duševním onemocněním na Jesenicku, u kterých se
onemocnění kombinuje s dalšími sociálně negativní jevy
Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
Díky novému způsobu podpory bydlení pro osoby s DO se zvýší kvalita péče o duševně nemocné na Jesenicku. Pracovníci
ZAHRADY 2000 získají další nástroje potřebné pro stabilizaci bydlení pro osoby s DO v regionu, uživatelé z cílové skupiny
získají podporu v oblasti bydlení - zejména osoby propouštěné z hospitalizace, nebo ohrožené ztrátou bydlení v důsledku
onemocnění.
Do této podpory budou zapojeni peer pracovníci. Peer pracovníci mají možnost rychleji získat důvěru osob s DO a budou jim
motivačním příkladem s dostatečnou empatií, založenou na vlastní zkušenosti.
Metoda Otevřený dialog umožní v bezpečné platformě zapojit potřebné osoby do řešení krizové situace s bydlením. Jde o
inovativní přístup k práci s duševně nemocnými, původem z Finska. Jedná se o způsob organizace péče o duševní zdraví, kdy
je na problém klienta reagováno velmi rychle, pracuje se formou týmové spolupráce s klientem, rodinou i blízkými. Je založen
na dialogickém přístupu, kdy jsou všechny hlasy (obavy, myšlenky, významy) vyslyšeny a diskutovány. Metoda je nejen v
severských zemích využívána pro řešení krize, kterou je třeba řešit neodkladně ve spolupráci s rodinou, sociální sítí i
profesionály. Takovou krizí je i ztráta bydlení, nebo riziko jeho ztráty.
Kombinace prvků Housing first a podpory osoby s DO v krizi způsobené ztrátou bydlení, nebo rizikem ztráty metodou
Otevřeného dialogu, vytváří model, který má potenciál být řešením při přesunu osob s duševním onemocněním z
dlouhodobých hospitalizací do komunity v rámci transformace psychiatrických nemocnic. Může také pomoci zabránit
sociálnímu propadu izolovaných osob s duševním onemocněním v případě relapsu (návratu akutní fáze onemocnění).

Plánovaný způsob práce s osobami s DO přinese větší podíl svépomoci a zkompetentnění osob s DO, člověk s duševním

onemocněním je tím, kdo rozhoduje o způsobu vyřešení krize, ve které se nachází a která ohrožuje stabilitu
jejího bydlení, je největším „expertem“ na svůj život.
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Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Členové realizačního týmu budou spolupracovat s pracovníky spádových psychiatrických nemocnic (PN) a léčeben (PL). Budou
společně řešit plynulý přechod osob s DO z hospitalizace zpět domů a řešit podporu v zajištění bydlení, pokud se
hospitalizovaný nemá kam vrátit.
Tým bude mapovat situaci na trhu s byty a pomáhat hospitalizovaným osobám s DO po propuštění s přechodem do nového
bydlení za využití prvků Housing first. Hospitalizovaným pacientům z regionu budou v případě jejich zájmu pomáhat zajistit
záležitosti kolem bydlení, aby v době hospitalizace nepřišli o bydlení.
Tým bude navštěvovat osoby s DO v jejich domácnostech, bude spolupracovat s majitelem domu, s úřady, se sousedy a
snižovat riziko ztráty bydlení.
Součástí nabízené podpory je využití metody Otevřený dialog (OtD), pro setkání zainteresovaných osob, se kterými osoba s
DO chce řešit svoji krizovou situaci s bydlením. Setkání pomáhají stabilizovat sociální síť osoby s DO, což má významný vliv na
stabilizaci situace s bydlením. Způsob podpory bude popsán v metodice, která bude v rámci projektu vytvořena.
V případě nízkých kompetencí v oblasti financí, budou osoby s DO moci využít podpory členů realizačního týmu, tak aby
nedocházelo k dalšímu jejich zadlužování a byly schopné hradit všechny náklady spojené s bydlením. V odůvodněných
případech budou moci absolvovat vybrané kurzy, ke zlepšení jejich kompetencí, případně kurzy, které jim umožní získat
zaměstnání a tím zlepšit své příjmy.
Efektivita způsobu podpory nastaveného v projektu bude hodnocena v rámci evaluace srovnáním výchozího a cílového stavu
osob s DO zapojených do projektu.

