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Vážení čtenáři,
držíte v rukou druhé vydání bulletinu,
který je publikován v rámci projektu. V aktuálním
vydání bychom vám rádi blíže představili proces vytváření sítě
projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním
na území Karlovarského kraje.
V každém vydání bulletinu se snažíme vyvrátit jeden mýtus týkající se duševního
onemocnění, nyní vám přinášíme:

Mýtus

Lidé s duševním
onemocněním nemohou
pracovat a studovat.

Pravda

Někteří lidé s duševním onemocněním mohou
mít přechodné potíže s návratem do školy
nebo do zaměstnání, mnozí to však dokáží.

Rozhovor s Mgr. Petrou Lhotákovou
manažerkou Joker o.s.

Joker: „Každý má právo žít normální život
- chodit do práce, vzdělávat se a bavit se…“
Posláním občanského sdružení Joker v Chebu je nabídnout lidem se zdravotním postižením stejné možnosti jako lidem zdravým. Hlavním cílem organizace je podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Můžete nám popsat, čím se sdružení Joker zabývá?
Máme unikátní kombinaci sociální služby a chráněných pracovních míst. V sociálně terapeutických dílnách máme 90% lidí s mentální postižením, také několik s kombinovaným, a
s duševním onemocněním, jen jedna klientka je s tělesným postižením. Tito se učí základní sociální návyky a pracovní dovednosti. Pokud je klient schopný tyto zvládnout, zaměstnáme ho
na chráněném pracovním místě. To se již jedná o řádné zaměstnání na pracovní smlouvu, tedy
s výhodami, ale i povinnostmi pracovního poměru, nicméně stále s podporou odborných pracovníků ze sociální služby. Dalším krokem je zaměstnání bývalých klientů na otevřeném trhu práce.
Snažíme se, aby lidé se zdravotním postižením mohli žít co nejnormálnější život. Vytváříme vzdělávací projekty a organizujeme každoročně například ples Joker pro všechny bez rozdílu.

„Někdo má štěstí a narodí se zdravý. Někdo ale takové štěstí nemá. Proč by tito
lidé neměli mít stejné možnosti prožít
kvalitní a pěkný život? Nesnažíme se vytvářet protekci pro lidi se zdravotním postižením, ale snažíme se, aby všichni měli
stejnou šanci,“ říká Petra Lhotáková

Máte ve vaší organizaci i osoby s duševním onemocněním?
Ano. V současnosti máme v sociálně terapeutických dílnách pět klientů s duševním onemocněním a zaměstnáváme tři další
osoby s tímto onemocněním. Počet lidí s duševním onemocněním se často mění. Záleží na jejich aktuálním zdravotním stavu.
Práce s těmito klienty je pro nás ta nejtěžší. Převážnou dobu se tito lidé chovají jako běžní zaměstnanci (klienti), ale nikdy nevíme, kdy na ně zaútočí další ataka. Z toho důvodu nevíme, kdy se na ně můžeme spolehnout a kdy ne.
Spolupracujete na téma duševních nemocí s nějakým odborníkem?
Do nedávna jsme se snažili o získávání informací, jak pracovat s lidmi s duševním onemocněním např. konzultacemi
s chebskou psychiatričkou MUDr. Zahradníkovou. Ta nám poskytla základní informace o tom, co je to duševní onemocnění, jak
s lidmi s duševním onemocněním pracovat. Konzultovali jsme také některé konkrétní případy. Naštěstí v poslední době se
lidem s duševním onemocněním věnuje v našem kraji více pozornosti. Díky karlovarskému projektu měly naše dvě pracovnice možnost absolvovat odborné vzdělávání u příležitosti aktuálního projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby
pokračování na další straně
s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje.
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Realizátorem projektu je Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz

Informace o projektu naleznete na

www.rpkk.cz

Jakou možnost vidíte ve spolupráci
s Fokusem Mladá Boleslav - Karlovy Vary?
Věříme v dobrou spolupráci s Fokusem, který má bohaté zkušenosti s prací s touto cílovou skupinou. Určitě využijeme jejich poznatků.
V případě problémů s lidmi s duševním onemocněním budeme rádi konzultovat
postup, jak co nejlépe s těmito klienty a zaměstnanci pracovat. Také věříme, že bude
organizováno další školení, semináře, setkávání a vyměňování zkušeností.

Dodavatelem je Centrum pro rozvoj
péče o duševní zdraví

www.cmhcd.cz

(red/zkr)

Občanské sdružení Joker spolupracuje s Vyšší odbornou
školou Cheb, například při pořádání „Jarmarků radosti“

V sociálně terapeutických dílnách Joker v Chebu probíhá
nácvik pracovních dovedností

Foto: zdroj Joker

Foto: zdroj Joker

• Vytváříme krajskou síť služeb péče o osoby s duševním onemocněním
Péče o osoby s duševním onemocněním přináší v praxi mnohdy obtížné situace, které je potřeba řešit napříč nejen
sociálními, ale i zdravotními či jinými složkami (policie, hasiči, pojišťovny, školy, aj.) péče o tyto osoby. Z tohoto důvodu nyní
vytváříme v rámci projektu krajský koordinační tým a multidisciplinární týmy pro okresy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb.
Multidisciplinární tým bude složen z vybraných pracovníků Fokus Mladá Boleslav v daném okrese, dalších spolupracujících zdravotnických pracovníků a zástupců různých profesí v přímé péči o osoby s duševním onemocněním.
Týmy budou řešit konkrétní případy z praxe pomocí tzv. případových konferencí, které slouží k hledání optimálního
postupu pro podporu konkrétního klienta (případu) k návratu do běžného života.
Krajský koordinační tým bude tvořen především zástupci organizací a místní správy zasahující do péče o osoby
s duševním onemocněním, ale nevykonávající přímou péči o tyto osoby. Hlavním úkolem koordinačního týmu bude
naučit se pracovat s dostupnými zdroji pomoci pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji.
Krajský koordinační tým a okresní multidisciplinární týmy budou vzájemně provázány. Z řešení konkrétních případů
vyplynou zajisté slabá, ale i silná místa v péči o osoby s duševním onemocněním, které koordinační tým vezme jako doporučení pro další koncepční práci v problematice péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji. Koordinační tým
má navrhovat cílenou péči o osoby s duševním onemocněním tak, aby fungovala napříč profesemi. Jde o cílenou vzájemnou
komunikaci, na jejímž konci bude klient či pacient, který bude odborně zabezpečen z hlediska jeho aktuální potřeby.
Na téma tvorby sítě se uskuteční dne 6. února 2013, ve 12:30 hod. ve společenském sále Krajské knihovny
Karlovarského kraje 1. workshop. Více informací naleznete na rpkk.cz v sekci Aktuality.
Chcete-li se zapojit v rámci vaší profese do některého z našich týmů, či máte námět, jak pomoci
k větší efektivitě péče o osoby s duševním onemocněním, kontaktujte projektovou manažerku
Lenku Vagnerovou, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, e-mail: vagnerova@cmhcd.cz .
• V souvislosti s projektem vzniknou v okresech Sokolov a Cheb dva týmy sociální rehabilitace pracující s cílovou skupinou
lidí s duševním onemocněním. Budou používat stejné metody práce a stejné pracovní postupy jako týmy pracující v rámci
organizace Fokus Mladá Boleslav - Karlovy Vary, zejména pak metodu case managementu. S ohledem na charakter území,
kde je většina služeb soustředěna do větších měst a méně osídlené oblasti jsou špatně dopravně dostupné, se plánuje větší
ﬂexibilita služeb sociální rehabilitace. Ve vybraných menších obcích budou připraveny prostory, jakési „kluby“ s docházkovým programem pro klienty, pro které je neschůdné dojíždět do sociálně terapeutických dílen FOKUSu v Karlových Varech,
nebo i do Sokolova a Chebu, kde pro ně budou zajišťovány programy připravované dle jejich potřeb a přání.
Se vznikem nových pracovních týmů v Sokolově a Chebu, budeme v nejbližších měsících hledat nové zaměstnance do
nově zřizovaných sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním. Jedná se o pracovníky v sociálních službách a
sociální pracovníky. Pracovní místa budou inzerována na stránkách www.rpkk.cz. Předpokladem je min. SŠ vzdělání.
Výhodou je vzdělání v oborech požadovaných dle § 110 a § 116 zákona o sociálních službách nebo vzdělání v oboru
zdravotní sestra, psychiatrická sestra, ergoterapeut. V případě vašeho zájmu, můžete kontaktovat projektovou manažerkou již nyní, a to na mail: vagnerova@cmhcd.cz.

Bulletin ke stažení na www.rpkk.cz a www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/socialni/seznam/IP_ODO.htm

Aktuality

Projekt je ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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