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Terénní týmy Brno
Terénní týmy Brno vznikly v rámci projektu Vytvoření
komplexního programu zdravotně sociálních služeb
vedoucí k prevenci dlouhodobé hospitalizace lidí se
závažným duševním onemocněním, úzká spolupráce s
Psychiatrickou klinikou FN Brno
Navazující projekt: Síťování služeb v Brně – propojení s
Psychiatrickou nemocnicí, vybranými ambulancemi,
městskou policií a úředníky

Propojování aktivit Sdružení Práh a
Psychiatrické kliniky
Rok 0

„víme o sobě“, docházíme na oddělení za klienty

2011

Organizace skupin na oddělení - trénink
kognitivních funkcí a sociální dovednosti

2013

2 case managerky na oddělení PK, účast na poradách

2015

Projekt NF – Terénní tým, úzká spolupráce TT a oddělení

2016

Vzájemné stáže, společné vzdělávání, další
projekty – CDZ, navazující NF

Spolupráce i s dalšími lůžkovými psychiatrickými zařízeními v Brně
• Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice - 1 x týdně účast na komunitě, oslovení
vytipovaných pacientů, odborné soc. poradenství
• Psychiatrická nemocnice Brno – úzká spolupráce v rámci projektu – dva psychiatři a
dvě psychiatrické sestry – rámcově zmapují situaci u hospitalizovaných pacientů a
dle situace je propojí s pracovníky jednotlivých služeb
• Pracovníci TT pak kontaktují pacienty na oddělení již během hospitalizace,
podrobněji zmapují jejich situaci a nabídnou následnou péči a podporu při jejich
návratu domů.

…a s ambulantními psychiatry – kontaktují nás na pohotovostní telefon

• Pracujeme na provázanosti s pracovníky samosprávy – osobní
představení služby úředníkům odboru sociální péče pracovníkům OSPODu, sociálním kurátorům
• Síťování služeb v rámci setkávání brněnských neziskových
organizací, které využívají jako způsob práce case management,
spolupráce s organizacemi pracující s lidmi s DD
• Tendence zprostředkovat informace o vhodném přístupu i
městské a státní policii a zdravotnické záchranné službě

Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje
• Navázán kontakt s náměstkyní pro krizovou připravenost a vzdělávání
• Proběhla přednáška pro pracovníky ZZS s psychiatrem terénního
týmu, psychiatrickou sestrou a peer konzultantem
• Pokud voláme RZP – domluva na podání zpětné vazby o zásahu- různé
zkušenosti…

Městská a státní policie
• První představení služby terénního týmu- léto 2015 v rámci
projektu na Brno- střed- pouze nejvyšší nadřízení
• Nedošlo ke kontaktování a výměně informací
• První workshop pro policii- na základě toho nás kontaktovali
policisté z jiných okrsků
• Lepší provázanost a spolupráce na menších městech
(Hustopeče, Břeclav)
• V rámci doplňkové aktivity představení služby MP - větší
provázanost
• Podzim 2016 – workshop, kterého se účastnili policisté,
strážníci, úředníci, lékaři lůžkové psychiatrie a soudkyně
Městského soudu, která řeší detence

Ušijeme pomoc na míru…v brněnské síti

