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Podklady pro tvorbu koncepce –
šetření potřebnosti služeb
• Šetření projektu WHO – 2009
• Šetření vlastního projektu – 2010
• Připomínky 20 odborníků k šetření

Struktura koncepce
•
•
•
•

Obecný charakter služeb
Služby v resortu zdravotnictví
Služby v resortu sociálních věcí
Služby překrývající resort zdravotnictví a
sociálních věcí
• Služby v resortu školství

Implementace:
Horizonty: 2012 – 2015 - 2020

Obecný charakter služeb
• Informovanost
– Destigmatizační kampaň
» Průběžně od roku 2010

– Zřízení informačního centra
• Úřad; stávající nezisková organizace, VIDA
» Rok 2012

• Provázanost služeb
– Koordinační tým
» Rok 2011

• Mobilita a preventivní charakter služeb
• Volba typů navrhovaných služeb

Služby v resortu zdravotnictví
Denní stacionáře a psychoterapeutické programy
Potřeba: 3450 pacientů ročně, plán < ½ potřeby

Druh programu

Kapacita

Časový plán

Denní stacionář - psychózy

45 míst
1 – 2 zařízení

+ 18 míst od 2012
+ 27 míst od 2015

Denní stacionář – úzkostné
poruchy

25 míst
1 zařízení

+ 15 míst od 2012

Denní stacionář – doléčovací
pro závislé
Denní stacionář – organické p.
/demence/
Psychoterapeutické středisko
- děti

25 míst
1 zařízení

+ 25 míst od 2015

35 míst
1 zařízení

+ 35 míst od 2015

20 míst
1 zařízení

+ 20 míst od 2012

Služby v resortu zdravotnictví
Ambulantní odborná péče
Potřeba: + 17% stávající kapacity, i závislost, sexuologie, psychoterapie

Druh ambulanční péče

Počet
Časový
úvazků plán

Ambulantní psychiatr – dospělí

+2

2012, 2015

Ambulantní psychiatr – děti

+1

2012

Ambulance pro léčbu závislostí

+1

2012

Ambulance sexuologická

+1

2015

Ambulance psychoterapeutická
(psychiatr)
Klinický psycholog

+1

2015

+2

2012, 2015

Služby v resortu sociálních věcí
Rezidenční komunitní služby, pobyty, terapeutické
komunity
Potřeba: 1000 klientů ročně v rezid.kom.službách

Typ rezidenční komunitní
služby

Lůžka/ Časový plán
zařízení

Komunitní bydlení – psychózy

+ 80/4

Tréninkové byty – psychózy

+ 30/10

Pobyty – děti a adolescenti

+ 20/1

2012 (1), 2015
(1), 2020 (2)
2012 (10), 2015
(10), 2020 (10)
2012 (20)

Terapeutická komunita – závislí
Terapeutická komunita – poruchy
osobnosti

+ 30/1
+ 30/1

2012
2015

Služby v resortu sociálních věcí
Služby pracovní rehabilitace
Potřeba: 1450 klientů ročně, plán: část požadavku

Typ pracovní
rehabilitace

Pracovníci Časový plán
/ zařízení

Chráněné dílny - psychózy + 30/5

2012 (6), 2015 (12),
2020 (12)

Přechodné zaměstnávání

+ 20/5

2012 (5), 2015 (5),
2020 (10)

Podporované zaměstnání

+ 20/5

2012 (5), 2015 (5),
2020 (10)

Specializované poradenství pro duševně nemocné
Potřeba: 1900 klientů ročně, plán:7,5 úvazku
2012 (2), 2015 (2), 2020 (3,5)

Služby v resortu sociálních věcí
Svépomocné a aktivizační programy
Potřeba: 850 klientů ročně, plán: část požadavku

Typ programu

Počet
zařízení

Časový plán

Centra denních aktivit – psychózy + 3
Denní centra – demence
+2

2011, 2015, 2020
2012, 2015

Uživatelské organizace

+1

2012

Nízkoprahová centra – závislí
Střediska rané péče

+1
+1

2012
2015

Centra – autistické děti

+1

2015

Služby z více resortů
Případové vedení
Potřeba: 1800 klientů / pacientů ročně, plán: 2/3 požadavku

Typ případového
vedení

Resort

Počet Časový plán
úvazků

Komunitní
psychiatrické sestry

Zdravotnický + 9

2012 (2), 2015
(3), 2020 (4)

Sociální pracovníci –
CM
Adiktolog – CM

Sociální

Asistenti (děti
adolescenti)

Sociální

Gerontologické sestry

Zdravotnický + 5

2012 (2), 2015
(1)
2012 (3), 2015
(1)
2012 (3), 2015
(3), 2020 (4)
2012 (2), 2015
(3)

+3

Protidrogový + 3
+ 10

Služby z resortu školství
• Speciální třídy pro děti se specifickými
poruchami
• ADHD, autistické děti

• Speciální mateřské školy
• ADHD, autistické děti, kombinovaná postižení

• Prázdninové pobyty
• ADHD, autistické děti

Analýza rizik koncepce
• Postup
– FG s vedoucími regionálních komunitních služeb (Praha 11,
Jesenicko, Vysočina, Mladá Boleslav, Pardubice)
– Dotazníkové šetření

• Výsledky
– Finanční rizika
» Nesystémové financování sociálních služeb
» Pokračování zdrojů EU
» Zdravotní pojišťovny neuzavřou nové smlouvy na ZZ

– Organizační a koordinační rizika
»
»
»
»

Osobní vlivy při komunitním plánování
Změna koncepce při změně vedení kraje
Nevyjasněnost právní subjektivity nových sociálních služeb
Nepropojenost zdravotní a sociální péče

Analýza rizik koncepce
– Zapojení cílových skupin
» Nepřiznání příspěvků na péči pro DN (platby služeb)
» Zaplnění služeb méně potřebnými klienty

– Zapojení lidských zdrojů
– Postoje veřejnosti

Zodpovězené a nezodpovězené
otázky
• Zodpovězené
–
–
–
–

Co?
Pro koho?
Kdy je potřeba?
Za kolik ?

• Nezodpovězené
– Kdo?
– Za co?

