Multidisciplinární terénní tým ZAHRADA 2000
Kdo jsme?
Jsme kontaktní, multidisciplinární, odborný tým, ve kterém spolupracuje sociální (terénní)
pracovník, psycholog, psychiatr, zdravotní sestra a peer-pracovník.
Multidisciplinární terénní tým (zkráceně MTT) vznikl v roce 2014 v rámci pilotního projektu „Model
komunitní péče v regionu Jesenicka“.
Jsme součástí organizace ZAHRADA 2000 z. s., která se věnuje oblasti duševního zdraví na
Jesenicku od roku 1998. ZAHRADA 2000 z. s. poskytuje lidem s duševním onemocněním
z Jesenického regionu ucelený komplex služeb s cílem umožnit jim "návrat zpět do života".

Komu se věnujeme
Hlavní cílovou skupinou jsou lidé se závažným duševním onemocněním (SMI - severe mental illness). Dále jsou to
lidé s potřebou včasné intervence a lidé v krizových situacích s akutními psychickými obtížemi.
Cílová skupina zahrnuje tyto diagnostické kategorie:
F2 schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy
F3 afektivní poruchy
Dle individuálního posouzení F6 - poruchy osobnosti
Služby MTT jsou poskytovány v mikroregionech Jesenicko,
Žulovsko, Javornicko, Zlatohorsko a částečně na Šumpersku.

Co Multidisciplinární tým dělá?
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●

●

●

Vyhledává a kontaktuje lidi s duševním onemocněním, kteří nejsou zachyceni podpůrnou odbornou sítí (nevyužívají
sociální služby, nejsou v péči psychiatrů).
Spolupracuje s psychiatry, psychiatrickými nemocnicemi a léčebnami a psychology na zajištění následné péče pro
osoby s duševním onemocněním.
Při práci s klienty:
➔ poskytuje klientům krizové intervence a následné zajištění odborné péče:
✔ návštěva psychiatra
✔ nutnou hospitalizaci
✔ motivuje k medikaci
➔ pracuje na zprostředkování náhledu na duševní onemocnění
➔ aktivizuje a motivuje klienty ke spolupráci se službami návazné péče.
Spolupracuje s rodinou (edukace, redukce stresu).

Co dělají jednotliví pracovníci?
Case Manager: práci CM vykonává většinou sociální pracovník nebo zdravotní sestra.
Hlavním úkolem Case Managera je zjištění potřeb klienta a následné naplánování a koordinace potřebné péče.
Sociální (terénní) pracovník: je zodpovědný za sociální práci s klientem (provádí sociální šetření, provázení a
podporuje klienta v oblastech bydlení, financí, práce, volného času, atd., pomáhá při prosazování práv a zájmů
klientů…).
Zdravotní (psychiatrická) sestra: podporuje klienta v léčbě, řeší s klientem jeho zdravotní stav a snaží se klienta
motivovat k pravidelné péči o své zdraví.
Psychiatr: se v rámci práce v terénním týmu zaměřuje především na odborné konzultace (medikace, léčba…) a
edukaci klienta a blízkých.
Psycholog: posiluje motivaci klienta k léčbě a rehabilitaci, působí v prevenci relapsu, podporuje rodinné příslušníky
klienta...
Peer-pracovník: je člověk se zkušeností duševního onemocnění, který využívá tuto zkušenost k podpoře klientů
multidisciplinárního terénního týmu. Zapojení peer konzultanta spočívá především ve sdílení vlastní zkušenosti,
posilování naděje ve zotavení a poskytování vzoru.

Účinné faktory při práci multidisciplinárního terénního týmu
Multidisciplinární přístup: umožňuje reagovat na širší škálu problémů koordinovaně. Pracovníci úzce spolupracují.
Práce v přirozeném prostředí klienta: přináší snížení prahu při poskytování pomoci. Case Manager má díky práci
v přirozených podmínkách klienta možnost objektivněji nahlédnout životní situaci klienta.
Respekt a jednání z pozice rovnosti: klient je pro nás partner. Věříme, že on sám je největším odborníkem na svůj
život.
Zkompetentňování (empowerment): zaměřujeme se na postupný růst kompetencí klienta. Při spolupráci
poskytujeme podporu a pouze výjimečně a jen se souhlasem klienta přebíráme kontrolu (děláme věci “za klienta”).
Zapojení peer konzultantů: posiluje naději ve vlastní zotavení. Svým příběhem peer pracovník inspiruje klienta na
další cestě. Je živoucím vzorem a nadějí pro klienty, že i oni se mohou zotavit!

Metody práce
FACT (Flexible Assertive Community Treatment)
Model komunitní péče, který kombinuje individuální case management pro
klienty s nižší potřebou péče a podpory s tzv. asertivní komunitní léčbou (ACT)
poskytovanou týmově klientům v krizi nebo s vysokou potřebou podpory.
Práce metodou FACT je základním přístupem MTT.
Práce metodou Otevřeného dialogu
Otevřený dialog je komplexní způsob organizace péče o duševní zdraví,
který zahrnuje psychoterapeutickou práci s lidmi procházejícími akutní psychosociální krizí.
Hlavním motivem Otevřeného dialogu je práce s rodinou a s celou sociální sítí klienta.

Jak požádat multidisciplinární terénní tým o pomoc?
✔ Pokud víte o člověku, pro kterého by mohl být multidisciplinární terénní tým
prospěšný, obraťte se kontaktní telefon, nebo e-mail.
✔ Můžete také využít regionální tým spolupracujících organizací.
✔ Na společné schůzce s vámi se domluvíme, kde byste viděli naši pomoc jako
užitečnou, jestli budete klienta o naší plánované návštěvě informovat atd.
✔ Podle momentální vytíženosti MTT navrhneme termín návštěvy u klienta a
formu pomoci.
✔ Klienta budeme dle dohody kontaktovat a s jeho souhlasem vám pak můžeme
předat krátkou informaci o dalším postupu.

Kontakt:

Email: teren@zahrada2000.cz
Tel.: 775 148 189
http://www.zahrada2000.cz/

