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Návrh doplnění plánu práce na roky 2011 - 2012:
Koncepční řešení rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním
na území Karlovarského kraje
Vzhledem ke skutečnosti, že aktualizace Plánu práce na rok 2011 - 2012 byla provedena již v
letních měsících roku 2011, kdy ještě nebyly k dispozici veškeré odsouhlasené podkladové materiály,
doporučujeme doplnit plán práce pouze na rok 2012 a zohlednit celé koncepční řešení stávající
situace v novém Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji.

Stávající stav:

V současné době jsou sociální služby pro osoby s duševním onemocněním k dispozici
v krajském městě a to díky projektovým aktivitám. Je naprosto nezbytné jejich rozšíření v budoucnu
i na území okresů Sokolov a Cheb. Minimální potřebou je poskytování odborného sociálního
poradenství v každém okrese.
Stávající služby poskytované formou jednak terénní služby a dále připravované formy
pracovní rehabilitace na území města Karlovy Vary a okrese Karlovy Vary začínají sublimovat nejen
známou, ale i skrytou klientelu.
Z informací od poskytovatelů sociálních služeb je zřejmé, že dlouhodobě neřešený problém
osob s duševním onemocněním vyprodukoval v populaci určitou rezistenci a toleranci k příznakům
duševního onemocnění. Obyvatelé si navykli tyto problémy neřešit, duševní onemocnění
nedetekovat a nehledat pomoc. Již z prvotních informací je pro poskytovatele sociálních služeb
velmi přínosné vytvoření speciální služby, která tuto problematiku řeší. Ohlasy byly patrné zejména
při poslední aktivitě projektu z hlediska práce podpůrných pracovních skupin a to bylo při Dnu
otevřených dveří pracoviště Fokus v Karlových Varech. Z informací od poskytovatelů sociálních
služeb bylo jasně patrné, že na takovou službu dlouho čekali.
Proto je stávající stav nutno označit za počátek systematického řešení celé problematiky v
rámci Karlovarského kraje.

Doporučení k zapracování do SPRSS (eventuálně doplnění Plánu práce na rok 2012):
Velmi významným a důležitým prvkem prevence i poskytování kvalitní sociální služby pro
osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje bude zřízení mobilního týmu, který
zajistí jednak depistáž ohrožených jedinců, ale především intenzivní a uživatelsky příjemnou pomoc i

podporu klientům v jejich domácím prostředí. Zde je velmi zřetelný průsečík zejména s dlouhodobě
a kvalitně fungujícími pečovatelskými službami na území Karlovarského kraje.
Doplňkovou službou by měla být informační či poradenská telefonická a internetová linka.
Toto by bylo velkým přínosem a pomocí zainteresovaným subjektům či samotným rodinným
příslušníkům, kteří se s danou problematikou potýkají.
Toto je také chybějí část služeb – služby a
podpora pro pečující osoby, které nemají dostatek informací, nemohou sdílet své zkušenosti.
Vhodné by byly i svépomocné podpůrné skupiny pro pečující osoby.
Pozornost je třeba věnovat systematickému a opakovanému vzdělávání sociálních
pracovníků v této problematice. Mělo by se týkat zejména pracovníků úřadů, neziskových organizací
a případných dalších vytipovaných skupin.

Z výsledků realizovaných aktivit v této části projektu tedy doporučujeme mimo další oblasti,
které obsáhly ostatní projektové aktivity, zapracovat do plánu rozvoje sociálních služeb a dalších
rozvojových materiálů Karlovarského kraje toto:
1. Vytvoření kapacitně dostačující ambulance, zařízení, poskytující dočasný záchyt
(2 – 4 dny) a pobytové zařízení pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním.
2. Vytvořit zařízení, které by pracovalo s rodinnými příslušníky osob s duševním
onemocněním a ošetřilo je v jejich potřebách.
3. Podporovat zvýšení počtu a kapacitu klinických psychologů.
4. Iniciovat vznik odborné psychiatrické kliniky.
5. Sestavit a uvést v činnost stálý „Intervenční tým“ odborníků pro řešení běžných akutních
situací, prevenci a destigmatizaci osob s duševním onemocněním.
6. Vyřešit systémově používání restriktivních opatření jako podporu poskytovatelů sociálních
služeb v pobytových zařízeních.
7. Nevyvádět osoby s osob s duševním onemocněním rovnou z pobytových zařízení, ale
zajistit odborně profilovaný mezistupeň.
8. Řešit systém financování těchto služeb a zajistit tak uvedené potřeby.
9. Zajistit další kontinuální vzdělávání pracovníků v sociální oblasti z úřadů a nestátních
neziskových organizací k této problematice.
10. Iniciovat změnu zákona v oblasti zdravotnictví a to doplněním o povinnost léčit se pro
osoby s duševním onemocněním.

Věříme, že i tyto náměty přispějí k lepšímu standardu komplexní péče o osoby s duševním
onemocněním v Karlovarském kraji.

