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Zápis ze zasedání pracovní skupiny „Duševní zdraví“ k projektu 

Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov 

 

Datum konání: 20. 3. 2018 

Místo konání: Zasedací místnost budovy č. 1 Městského úřadu Pelhřimov (III. patro), Pražská 

2460, Pelhřimov 

Čas konání: 10:00 

 

Program jednání: 

1. Zahájení setkání a představení projektu tvorby SPRSS na území ORP Pelhřimov 

2. Krátké seznámení členů pracovní skupiny + očekávání  

3. Připomínky k Organizačnímu a jednacímu řádu, představení členů Řídící a Koordinační 

skupiny  

4. Definování problémů a priorit v oblasti poskytování sociálních služeb 

5. Diskuze 

6. Možnosti témat vzdělávání (workshopů) 

7. Závěr. 

 

1) Zahájení setkání a představení projektu tvorby SPRSS na území ORP Pelhřimov 

Michaela Zelenková zahájila jednání pracovní skupiny v 10:00. V rámci úvodní prezentace byli 

přítomní členové pracovní skupiny seznámeni s projektem SPRSS. Byla představena vize a cíl 

projektu, cílové skupiny, klíčové aktivity a organizační struktura celého projektu SPRSS.  

2) Krátké seznámení členů pracovní skupiny + očekávání  

Každý člen pracovní skupiny představil sebe, organizaci, kterou zastupuje a sdělil očekávání, 

které od projektu SPRSS má. Očekávání:  

- seznámení se s ostatními poskytovateli sociálních služeb 

- rozvoj spolupráce 

- podněty a rozvoj spolupráce se zástupci města  

- osvěta široké veřejnosti o problematice duševního zdraví   

- brožura, web – přehled sociálních služeb  

- zkvalitnění systému poskytování SS, odhalit nedostatky  

- zlepšení informovanosti a včasné detekce lidí s duševním onemocněním  
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3) Připomínky k Organizačnímu a jednacímu řádu, představení členů Řídící a 

Koordinační skupiny  

S členy pracovní skupiny byl projednán Organizační a jednací řád a byli představeni jednotliví 

členové koordinační a řídící skupiny. K Organizačnímu a jednacímu řádu ani k obsazení pozic 

v koordinační a řídící skupině nebyly vzneseny žádné námitky.  

4) Definování problémů a priorit v oblasti poskytování sociálních služeb 

Členové pracovní skupiny byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina měla přidělenou jinou 

otázku, kterou se aktivně zabývala.  

 Dostupnost sociálních služeb na našem území (silné stránky/slabé 

stránky/příležitosti/hrozby)? 

 V čem vidíte problémy při poskytování SS a co je dle Vašeho názoru potřeba udělat 

k jejich eliminaci? Jaké jsou příčiny a důsledky těchto problémů? 

 Jaké možnosti vidíte v propojení registrovaných a neregistrovaných (doprovodných) SS 

(silné stránky/slabé stránky/příležitosti/hrozby)? 

 

5) Diskuze 

Výsledky diskuze ve skupinách:  

 Dostupnost sociálních služeb na našem území (silné stránky/slabé 

stránky/příležitosti/hrozby)? 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

 

Nedostatek SS 

v oblasti duševního 

zdraví. 

Slabé stránky jsou 

zároveň příležitosti. 
Finance. 

 

Chybí krizová SS, 

poradna – krizové 

centrum, chybí krizová 

lůžka. 

Reforma duševního 

zdraví. 
 

 

Chybí SS pro lidi 

s kombinovanou 

diagnózou (duš. zdraví 

+ závislost). 

Zvýšení role 

praktických lékařů, 

kteří nasměřují klienta 

na správnou SS. 

 

 
Chybí SS pro duševně 

nemocné do 18 let. 

Prevence a osvěta – 

Sdílený psycholog a 

sociální pracovník na 

školách – monitoring a 

odhalování problémů. 

 

 
Chybí adiktolog 

v regionu. 

Školy – výukové bloky 

o duševním zdraví. 
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Nedostatečná terénní 

služba (zdravotník, 

lékař, sociální 

pracovník, psychiatr, 

psycholog..). 

Propojení SS 

s integrovaným 

záchranným 

systémem. 

 

 

Město neví nebo 

nevidí problém 

s drogovou závislostí. 

  

 

Chybí následná péče 

po propuštění 

z psychiatrie – 

bydlení, poradna, 

terénní tým. 

  

 
Chybí individuální a 

sociální bydlení. 
  

 

 V čem vidíte problémy při poskytování SS a co je dle Vašeho názoru potřeba udělat 

k jejich eliminaci? Jaké jsou příčiny a důsledky těchto problémů? 

 

Problém Příčina Důsledek 

Psychologické poradenství pro 

dospělé a hlavně děti 

nedostatek klinických 

psychologů, psychoterapeutů.  

Nejsou pobídky ze strany 

města, nabídka bydlení a také 

pojišťovny nehradí služby. 

Zároveň není dostatek 

certifikovaných psychologů. 

Prohloubení psychických 

problémů, hospitalizace. 

Nedostatečná terénní služba 

(zdravotník, lékař, sociální 

pracovník, psychiatr, 

psycholog..) – není prozatím 

kvalifikovaný tým, sociální 

bydlení. 

Legislativa, nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků. 

Uzavřenost klientů, 

hospitalizace. 

Chybí asistovaná pomoc 

rodinám. 
Nedostatečná kapacita služby.  Snížení kvality života.  

Systém nevytváří podmínky 

pro spolupráci mezi ZS a SS a 

případové řešení. 

Není systémová komunikace ze 

sociální a zdravotní složkou.  

Nemožnost poskytnout 

komplexní služby.  

Osvěta problematiky duševního 

zdraví. 

Lidé se za psychické problémy 

stydí a nechtějí o nich mluvit. 

Prohlubování psychických 

problémů.  
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Drogová problematika – 

statisticky v regionu roste počet 

závislých osob.  

Nedostatečný systém prevence.  Nárůst drogově závislých.  

 

 Jaké možnosti vidíte v propojení registrovaných a neregistrovaných (doprovodných) SS 

(silné stránky/slabé stránky/příležitosti/hrozby)? 

Silné stránky Slabé stránky Příležitostí Hrozby 

Dobrá spolupráce 

s Odborem sociálních 

věcí MěÚ Pelhřimov. 

Informovanost, osvěta. 
Celebrita bloguje o 

problémech. 

Nemocný dospělý 

člověk, mládež i dítě 

nezařaditelný do SS 

kvůli kombinované 

diagnóze. 

 
Nefunguje spolupráce 

a partnerství. 

Anonymní 

Facebooková poradna. 
 

  

Trouble zpovědnice – 

fyzické místo, kde se 

děti mohou poradit. 

 

  

Sdílený psycholog a 

sociální pracovník na 

školách – monitoring a 

odhalování problémů. 

 

  

Fungující preventivní 

programy na školách – 

workshopy, přednášky 

– spolupráce 

dlouhodobého 

charakteru (nikoliv 

jednorázové). 
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6) Možnosti témat vzdělávání (workshopů) 

Na závěr jednání byl každý člen pracovní skupiny požádán, aby z nabídky vzdělávacích 

workshopů vybral témata, která by ho zajímala.  

Počet zájemců o jednotlivé workshopy:  

- GDPR + směrnice, předpisy a pravidla  1 

- Prevence a řešení konfliktů 1 

- Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány SS 0 

- Etika v práci pracovníka sociálních služeb 3 

- Trénink paměti 2 

- Poruchy chování dítěte 1 

- Znakový jazyk pro začátečníky 0 

- Poruchy autistického spektra 0 

- Specifika práce s dětmi 0 

- Specifika práce se seniory 0 

- Komunikace 2 

- Multidisciplinární týmy – trendy ze zahraničí 2 

- Senioři - psychický stav seniorů, agrese u seniorů, paliativní péče, syndrom vyhoření 1 

- Reforma péče o duševně nemocné 2  

 

7) Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 11:55.  

 

Kontakt:  

Místní akční skupina Šipka 

Myslotínská 1786 

393 01 Pelhřimov 

 

Koordinátor projektu: Michaela Zelenková 

E-mail: zelenkova@massipka.cz  

Tel:      731 577 252 

 

Přílohy  

Prezenční listina  

 

mailto:zelenkova@massipka.cz

