
Lokální partnerství

aneb síťování



Cíle lokálního partnerství

 Cílem lokálního partnerství je vytvoření efektivního systému, 

který propojí poskytovatele zdravotních, sociálních a dalších 

komunitních služeb. 

 Prostřednictvím funkčního místního partnerství se služby 

stanou lépe dostupné pro klienty z cílové skupiny, a to přímo v 

jejich přirozeném prostředí.



Kdo se zapojil

Pracovníci soc. odborů městských částí Praha 1,2,3,4,10

Úřad práce P10, VFN PK Ke Karlovu, Centrum sociálních 

služeb Praha, Pražská linka důvěry, Intervenční centrum, 

RIAPS, Sananim, Drop In, Farní charita, Židovská obec, 

Bona, DPS Ondřejov, Eset-Help, A Doma, Green Doors, 

Baobab, Armáda Spásy, zdrav.- soc.odd. FN Královské 

Vinohrady

Kdo nám chyběl?

Ambulantní psychiatři, praktičtí lékaři, zástupci IZS, MP, …. 



Čím jsme se zabývali

 Předávání informací o situaci v jednotlivých službách včetně 

aktuálních problémů na které narážejí v oblasti práce s lidmi s 

duševním onemocněním

 Popis stávajícího systému péče v Praze a následně pohled na 

situaci z hlediska jednotlivých typů služeb (formou SWOT 

analýzy)

 Návrh možných změn a kroků ke zlepšení systému péče

 Spolupráce u konkrétních klientů 

 Domlouvání stáží



SWOT Analýzy

Zpracovány pro oblasti:

 Komunitní služby

 Azylové služby

 Nízkoprahové služby

 Služby pro závislé na omamných látkách

 Telefonická krizová intervence

 Krizové centrum RIAPS

 Zdravotně–sociální oddělení nemocnic





Výsledek



Diagram vzájemných závislostí a 

souvislostí

NOSNÁ TÉMATA 

jako hybatelé celkového řešení dané problematiky, u kterých se 

vyplatí investovat čas a prostředky na důsledné řešení. 

1/ SPOLUPRÁCE ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB /10:5/

2/ MÁLO PSYCHIATRŮ (v terénu)/11:1/

3/ SOCIÁLNÍ PRÁCE V NEMOCNICÍCH /7:2/

4/ SPOLUPRÁCE S ODBORY MČ A ÚP S DALŠÍMY SUBJEKTY /9:3/

5/ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V TERÉNU /8:3/



Diagram vzájemných závislostí a 

souvislostí

VÝSLEDKOVÁ TÉMATA

kde naopak lze zdroje a úsilí ušetřit, neboť tato témata budou 

částečně nebo plně vyřešena prací na nosných tématech. 

1/ NEDOSTUPNÁ PÉČE PRO LIDI NA OKRAJI SPOLEČNOSTI /2:9/

2/ IZS /2:5/

3/ AZYLOVÉ SLUŽBY A BYDLENÍ /3:8/

4/ SENIOŘI, DEMENCE, NEMOCI STÁŘÍ /2:6/

5/ RODINA A OKOLÍ KLIENTA /4:9/

6/ PRÁCE S MOTIVACÍ KLIENTA /3:10/



Diagram vzájemných závislostí a 

souvislostí

DALŠÍ TÉMATA

třetí skupinu tvoří témata, u kterých stojí za to zvážit, zda se 

do jejich řešení pustit v závislosti na dostupných finančních a 

časových možnostech.

1/ STIGMATIZACE LIDÍ S DN, ZÁVISLÝCH, BEZ DOMOVA /5:6/

2/ INFORMOVANOST O SLUŽBÁCH /6:4/

3/ KRIZOVÉ SLUŽBY /3:5/



Nápady a možná řešení
 Vzájemné stáže mezi sociálními a zdravotními službami

 Edukace

 Promo akce pro lékaře

 Nabídka praxí pro mediky, zdrav. sestry, psychiatrické sestry

 Sociální pracovníci aktivní na setkáních Purkyňky

 Přednášky/besedy na stř. /zdravotních/ školách

 Zapojení peer pracovníků do edukace

 Připomínkování legislativy Z 96/2011, 108/2006, Zákon o 

sociálním bydlení, úhradová vyhláška, systém posuzování PnP..

 Ocenění/stížnost na jednání konkrétních úředníků ÚP apod.



Ještě jsme neskončili..



Děkuji za pozornost

podskali@fokus-praha.cz



Komunitní tým Podskalí 
(terénní multidisciplinární tým)

• Komunitní služby pro dospělé lidi s dlouhodobým 

duševním onemocněním (SMI)

• Sociální a zdravotní péče poskytovaná dle aktuálních 

potřeb klientů

• Individuální podpora a pomoc při zvládání obtíží života se 

SMI - case management

• Důraz na principy Recovery

• Poskytování služeb od 8:00 do 20:00 ve všední dny     



Spádová oblast

Rozlišujeme dvě úrovně spádové oblasti

• Poskytujeme sociální služby a péči ambulantního psychiatra, 

zdravotní sestry, case management a poradenství lidem z 

Prahy

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15 a 22 

• Poskytujeme intenzivní zdravotní a sociální péči v přirozeném 

prostředí lidem ve těchto čtvrtích města:

Braník, Podolí, Vyšehrad, Nusle, Vršovice, Vinohrady, Nové 

Město, Staré Město, Josefov, Malá Strana



Mapa spádovosti



Personální obsazení

a metody práce

• 3x psychiatr (0,8 úv.) 

• 1x klinický psycholog (0,2 úv.)

• 2x zdravotní sestra (2 úv.)

• 6x sociální pracovník (5,5 úv.)

• 2x peer pracovník (1,25 úv.)

Metody práce

• Case management

• FACT model



Spádovost a forma poskytování

služeb

Ambulantní služby poskytujeme:

 lidem žijícím na Praze 1,2,3,4,10,11,12,15 a 22

 schůzky převážně v kanceláři Centra Podskalí,

 dle potřeb klienta výjimečně i v terénu – doprovody na úřady, 

k lékaři apod.

 služby psychiatrické ambulance

 individuální psychoterapii



Spádovost a forma poskytování

služeb

Terénní služby:

 nabízíme lidem z MČ: Braník, Podolí, Vyšehrad, Nusle, 

Vršovice, Vinohrady, Nové Město, Staré Město, Josefov, Malá 

Strana

 zahrnují komplexní péči zaměřenou na potřeby klienta, 

 podporu při aktivizaci a zapojení do běžné komunity, 

 intenzivní podporu v domácím prostředí, 

 terénní lékařskou péči v době zhoršení zdravotního stavu 

klienta


