
číslo 1 | 28. 10. 2018

Kolibřík

Novinky | Zajímavosti | Rozhovory | Představení služeb

Bulletin pro mezioborovou spolupráci v oblasti duševního zdraví

>> Konference Mezinámi 2018

>> Reforma psychiatrické péče
je již nastartovaná

>> Setkání okolo dítěte

>> Romana Straussová a O.T.A.



3

ÚVODNÍK

Milí čtenáři,

dostává se Vám do rukou 
první číslo odvážného počinu. 
Bulletin pro mezioborovou 
spolupráci. Nazvali jsme ho 
dle loga našeho spolku - tedy 
Kolibřík. Tento plátek bude 
sloužit jako prostor pro sdílení 
informací všem, kteří chtějí 
fungovat v síti zdravotní, 
sociální a pedagogické. 
Kolibřík je určen jak pro 
odborníky pomáhajících 
profesí, tak také pro rodiče 
dětí s postižením, pečující 
osoby a klienty - tedy 
uživatele služeb.

Neskrýváme naše nadšení 
mezioborovou spoluprací 
a rádi bychom k ní inspirovali 
ostatní. Za tímto účelem 
budeme další čísla Kolibříka 
zaměřovat vždy na jednu 
oblast obtíží, kde vnímáme 

multidisciplinaritu jako 
nepostradatelnou. Chystáme 
pro Vás číslo o dítěti ve světě 
rozvodu a následné péče, 
dále také číslo o pervazivních 
poruchách. Tématem prvního 
čísla, které nyní čtete, je 
ohlédnutí za konferencí Mezi 
námi. Byla - a doufáme že 
i v dalších letech bude – 
důkazem zájmu o vzájemnou 
spolupráci sociálních 
pracovníků, zdravotníků, 
pedagogů a rodičů.

V každém čísle naleznete 
rovněž graficky ztvárněné 
pojetí služby. Nyní Vám tímto 
způsobem představíme 
Setkání okolo dítěte, 
a v dalším čísle se můžete 
těšit na desatero dítěte, když 
se rodiče rozejdou. 

Těšíme se na Vaše reakce 
na první číslo a doufáme, 

že si Kolibřík najde místo 
ve Vaší poště. Za spolek Naše 
Rovnováha přejeme příjemné 
čtení.

Jakub Majetny
majetnyjakub@gmail.com

Žaneta Majetna
mdt.rovnovaha@gmail.com
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o spolupráci a jak uvažovat 
o podmínkách týmové spo-
lupráce z pozice hodnotové 
integrity. 
Praktické zkušenosti z terénní 
práce multidisciplinárního týmu 
Jesenicka hovořila Lenka Tur-
ková. Navázala na ni Markéta 
Nováková, která představila 
základy takzvaného Cochem-
ského modelu, což je příklad 
interdisciplinární spolupráce 
odborníků v situaci rozpadu 
rodiny. „Soudci, sociální pra-
covníci, psychologové, advo-
káti, mediátoři, sociální práce 
a psychologie. Ti všichni mají 
rozdílné přístupy a postupy 
v práci, ovšem mají jedno spo-

lečné – zájem o blaho dítěte,“ 
podotkla mimo jiné. Podle ní 
jde především o změnu pří-
stupu a smýšlení a schopnost 
koordinovaně spolupracovat. 
Romana Bélová se ve své 
přednášce zaměřila na pod-
poru rodin s dětmi s postižením 
v rámci životních změn a před-
stavila provázaný systém služeb 
Slezské diakonie, které prová-
zejí člověka s postižením i jeho 
rodinu.
Bogdan Siderek hovořil o mož-
nostech práce týmu okolo 
dítěte. Na závěr konference si 
účastníci mohli vyzkoušet na 
emoce zaměřený workshop 
Jana a Marcely Kubánko-

ANKETA

vých nazvaný Práce s kruhy 
s využitím EFT. „Pomocí kruhů 
je možné přehledně zachytit 
klientovy obtíže, včetně psy-
chosomatických a klientovy 
zdroje, zasadit je do interper-
sonálních situací a zhodnotit 
častost výskytu negativně 
a pozitivně vnímaných situací,“ 
vysvětlili. Zároveň nabídli zku-
šenost s jedním ze způsobů, jak 
pracovat se sny pomocí meto-
diky inspirované Knoblochem 
a Perlsem s využitím psychodra-
matického přehrávání. 
Další přednáška lékaře Jana 
Hálka se týkala vzniku mobil-
ního hospicu a zařazení nové 
služby do stávající sítě.

Zuzana Voznicová, 
dobrovolnice
„Všem kolegům dobrovolníkům, 
přednášejícím, lektorům a také 
všem, kteří se účastnili patří 
mé poděkování za to, že jsem 
mohla být součástí organizační-
ho týmu. Bylo mi ctí a obohatilo 
mne o zkušenost, vědomosti, zá-
žitky a nejedno cenné přátelství.
Divadlo improvizace Odvaz 
bylo opravdu odvázané. Nevím, 
jak ostatní, ale já se tak už 
dlouho nezasmála. A folk rocko-
vá kapela Kofe@vlna nás pěkně 
rozvlnila a rozvolnila.“

Tereza Simperová, studentka
„Jako studentka dvou oborů 
(zdravotně sociální práce a psy-
chologie) jsem tuto konferenci 
velmi přivítala. Ať už je to oblast 
zdravotnictví, sociální práce či 
psychologie, všechny tyto obory 
se v teorii i v praxi prolínají. Jako 
velkou přednost této konferen-
ce považuji zařazení workshopů 
do programu. Workshopy byly 
velmi interaktivní a měla jsem 
možnost vyslechnout si řadu 
profesionálů z praxe. 
Pokud tedy bylo cílem konfe-

rence vybudovat propojenou 
síť odborníků v oblasti duševního 
zdraví v Moravskoslezském kraji, 
věřím že mnoha odborníkům 
a rovněž studentům se naskytl 
mnohem širší pohled na tuto 
problematiku a rovněž tato 
konference poskytla inspiraci ke 
zdokonalování své profese.“

Michal Raszka, přednášející, 
pořadatel
„Konference z mého pohledu 
splnila svůj účel a ten byl, aby 
se pod jednou střechou potkali 
lidi, kteří v regionu pracují v po-
máhajících profesích. Pozitivně 
hodnotím možnost interakcí 
v rámci proběhlých worshopů, 
který byly v mnoha směrech 
inspirující. Vzhledem k tomu, že 
na konferenci bylo relativně 
malé zasotupení zdravotnické-
ho sektoru, budeme se snažit, 
aby program příštích konfe-
rencí byl více atraktivní i pro 
lékaře a zdravotní sestry. Věřím, 
že pomalými kroky v podobě 
jednotlivých setkání jedinců 
bude se rozšiřovat síť pomoci,  
která bude pracovat efektivněji 
v zájmu lidí, kteří se nacházejí 

v různých obtížných životních 
situacích..“

Jakub Majetný, pořadatel
„Jsem nadšený, že akci zatím 
bez tradice, která není pro 
členy asociací či odborných 
společností navštívila více než 
stovka účastníků. A to i přesto, 
že Český Těšín není ani tak velký 
ani ambiciózní jako Ostrava. 
Potěšily mne reakce lidí, kteří 
pozorně poslouchali a diskuto-
vali. I to, že akce oslovila prak-
tické lékaře i psychiatry. 
Těší mne, že se plní vize Naší 
Rovnováhy, která se od pro-
pojení a rozvoje pomáhajících 
pracovníků posouvá k podpoře 
a plnohodnotného zapojení 
rodičů a klientů. Poděková-
ní patří také lidem, jako jsou 
doktor Viliam Kušnír nebo Lenka 
Turková, kteří otevřeně sdílejí své 
mezioborové zkušenosti, které 
vybudovali ve svém volném 
čase a fungují. A nakonec, jsem 
rád, že jsme stvořili akci pro lidi, 
kteří ji přijali za svou a všichni 
by ji doporučili kolegům, drtivá 
většina pak zvažuje účast na 
dalším ročníku.“

Jak hodnotíte konferenci Mezi námi? 
V čem pro vás byla přínosná?

TÉMA

Přinesla řadu zajímavých před-
nášek odborníků, společné 
workshopy a diskuse. První 
konference mezioborové spo-
lupráce pro pomáhající profe-
se Moravskoslezského kraje se 
podle jejích účastníků i pořa-
datelů vydařila a přinesla další 
inspiraci pro jejich práci.
„Budu asi mluvit za všechny, 
když vyzdvihnu přednášku 
ředitele psychiatrické léčebny 
Bohnice Martina Hollého, který 
nás seznámil s detaily refor-
my psychiatrické péče. Směr, 
jakým se postupně přístup 
v péči o duševně nemocné 
bude v České republice ubírat, 
vítáme,“ podotkl Jakub Ma-
jetný, předseda spolku Naše 
rovnováha, jeden z hlavních 
organizátorů konference. 
S přednáškou o rodinné terapii 
a osobách s psychózou ji násle-
doval doktor Martin Lečbych, 

který se zaměřil na zpětný 
pohled na hlavní zjištění vý-

zkumů rodinné terapie z konce 
19. století a jejich reflektování 
do současnosti.
O intervenční metodě O.T.A. 
v systému péče o dítě s poru-
chou autistického spektra se 
mohli účastníci konference do-
zvědět díky přednášce Adély 
Stejskalové z Centra Terapie 
Autismu,která se zabývá péčí 
a poradenstvím v oblasti péče 
o děti s PAS. Metodu vyvinula 
lektorka a autorka řady od-
borných publikací Romana 
Straussová (rozhovor s ní najde-
te na str. 14 a 15).
Přínosem pro účastníky konfe-
rence byly diskusní panely, kde 
se mohli setkat s laickou i od-
bornou veřejností a vzájemně si 
vyměňovat zkušenosti z aktivit 
oblasti péče o dítě s pervazivní 
vývojovou poruchou. Druhý 
diskusní panel nabídl nevšední 
pohled do života člověka s psy-
chózou, kde je kvalitní síť služeb 
pro dobrou léčbu nezbytná.

Jakou moc má multidiscipli-
nární tým představila doktor-
ka Bohumila Baštecká, která 
zdůraznila důležitost transdisci-
plinarity. Podotkla, že multidis-
ciplinární týmy jsou aktuálním 
tématem zejména v péči o pa-
cienty s duševními chorobami 
v posledních dvou letech, 
nicméně v zahraničí převládá 
týmová spolupráce odborníků 
jako preferovaný způsob práce 
ve zdravotních službách už od 
šedesátých let minulého století. 
Ve své přednášce se snažila 
představit způsoby, jak se ori-
entovat v týmových dohodách 

Nové způsoby práce s klientem i budování propojené sítě odborníků 
specializujících se na péči o duševní onemocnění. Takový cíl si kladli 
pořadatelé prvního ročníku konference Mezi námi, která se uskutečnila 
na konci září v Českém Těšíně. 

Děkujeme sponzorům 
za podporu 
konference

Konference 
Mezinámi

2018
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novější preparáty a v tomto 
ohledu je na vysoké úrovni. 
Nedokážu pojmenovat jeden 
hlavní problém, spíše je to 
skupina problému, které vzá-
jemně souvisí. Česká psychi-
atrie pracuje v systému, kde 
podstatnou část tvoří velké 
psychiatrické nemocnice, 
které mají velké spádové 
území. Tyto psychiatrické 
nemocnice, dříve nazývané 
léčebny, poskytují komplexní 
léčbu na jednom místě. 
Dalším problémem je dostup-
nost těchto služeb v komuni-
tě, situace je možná o něco 
lepší ve velkých městech, 
kde jsou psychiatrické od-
dělení při všeobecných 
nemocnicích, nebo denní 
stacionáře, větší síť ambu-
lantních psychiatrů.  
Dalším problémem je délka 
hospitalizace, dle zdravot-
ních statistik je průměrná 
doba pobytu pacienta v psy-
chiatrické nemocnici 80 dnů.  
V neposlední řadě je psychi-
atrie z dlouhodobého hledis-
ka investičně zanedbávaná. 

Existují lokality v ČR, které 
jsou na tom z pohledu posky-
tované péče lépe, a které 
naopak velmi špatně?
Lepší je situace ve velkých 
městech, kde je kromě sítě 
psychiatrických služeb po-
měrně dobře zastoupena 
i nabídka služeb následné 
péče. Aby se člověk s dušev-
ní poruchou mohl vrátit do 
své předchozí role v životě, 
včetně společenské a pra-
covní, je potřeba, aby měl 
k dispozici nejen síť psychi-
atrických služeb. A zároveň 
i možnost psychosociální 
rehabilitace, ambulantní psy-
choterapie a dalších služeb, 
které spadají do sociální 
oblasti, nebo jsou často na 
pomezí zdravotně sociální 
péče. 
Toto často absentuje v men-

ších městech, nebo i okres-
ních městech. V regionech, 
které bychom mohli nazvat 
horskými, nebo v pohraničí, 
je situace obdobná a při-
dává se k tomu i obtížná 
dostupnost.  
 
Jak je na tom ČR z pohledu 
poskytované péče pacien-
tům s psychickým onemoc-
něním ve srovnání s ostatními 
zeměmi EU?
Pro psychiatrickou péči 
v ČR je charakteristický 
medicínsky model přístupu, 
který dává důraz na biolo-
gickou léčbu a vztah lékař, 
nebo zdravotník je více 
paternalistický. 
Co se týče léčebných po-
stupů a využívání moderních 
psychofarmak v léčbě duše-
ních poruch jsme na stejné 
úrovni. V západních zemích 
se podobné transformační 
procesy odehrály o několik 
desetiletí dříve. Změna systé-
mu zahrnovala i změny v pří-
stupu a současným trendem 
je zaměřovat se na podporu 
silných stránek, nejenom na 
kontrolu chorobných přízna-
ků. Jinými slovy sledujeme cíl 
zotavení. 
V tomto přístupu se člověk 
se zkušeností s duševní po-
ruchou stává partnerem 
pro spolupráci s odborní-
ky z oboru. Takový proces 
změny je velmi zdlouhavý, 
znamená změnu v postojích, 
v myšlení, v přístupu. 
Naštěstí se ale v posledních 
letech i u nás objevuje snaha 
pracovat s lidmi s duševní 
poruchou tímto způsobem. 
Do popředí se dostává pří-
stup komplexnější, který zahr-
nuje i léčbu psychosociální, 
včetně psychoterapie, pod-
pory rodiny. 
Takto vzniklo několik pra-
covišť v republice a cílem 
reformy je, aby byl vytvořen 
systém poskytující péči v ko-

munitě, tedy blíž pacientům, 
neboli klientům. Tato péče, 
aby byla snáz dostupná. 
Oproti ostatním zemím EU, 
zejména západním, máme 
nedostatečnou síť komunit-
ních služeb. 

Zahrnuje plánovaná reforma 
také další povolání - klinič-
tí psychologové, sociální 
sektor, služby apod.?
V reformě jde o rozvoj kom-
plexních služeb. Aby mohly 
vzniknout a fungovat, vy-
žadují participaci i jiných 
odborníků. S tím souvisí 
i rozvoj a formování multidis-
ciplinárního způsobu práce 
jak v týmech, tak i směrem 
k řešení různých životních 
situací u daného pacienta, 
nebo klienta. 
V této souvislosti je například 
páteří již zmiňovaných center 
duševního zdraví multidiscip-
linární tým, ve kterém spolu-
pracují psychiatr, psycholog, 
psychiatrické sestry, sociální 
pracovníci a peer konzultant, 
případně další odborníci. 
Mám to štěstí, že se v rámci 
reformních změn mohu podí-
let na budování obdobného 
týmu v Opavě. Tým vznikl na 
základě uzavření dohody 
o spolupráci na vybudová-
ní Centra duševního zdraví 
v Opavě mezi Psychiatrickou 
nemocnicí v Opavě a Fo-
kusem Opava. Snažíme se 
v péči o lidi s duševní po-
ruchou propojovat a spo-
lupracovat mezi sociálním 
a zdravotním sektorem. 
Jednou z podstatných změn 
v rámci reformy bude reduk-
ce kapacity psychiatrických 
nemocnic. S tím zákonitě 
souvisí potřeba změn i v po-
skytování sociálních služeb, 
zejména jde o navýšení 
kapacit chráněného bydlení 
a služby podporovaného by-
dlení. To je v současnosti 
prioritou.
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Můžete, prosím, jednoduše 
shrnout, v čem spočívá při-
pravovaná reforma psychia-
trické péče? Proč je ji nutné 
nastartovat? 
Začnu odpovědí na druhou 
otázku. Myslím si, že je již na-
startovaná. Je pravdou, že 
zatím nejsou znát hmatatelné 
dopady v každodenní praxi, 
ale již delší dobu pracuje 
několik pracovních skupin na 
celorepublikové úrovni.
V těchto skupinách jsou 
zástupci nejenom z psychi-
atrické obce, ale i zástupci 
uživatelů, pojišťoven, zástup-
ci ministerstev zdravotnictví 
a práce a sociálních věcí. 
Jejich úkolem je připravit 

a nastartovat systémové 
změny. 

Takže start již máme za 
sebou?
Jsem přesvědčen o tom, že 
ano, protože už byl spuštěn 
projekt Center duševního 
zdraví v takzvané první vlně. 
Prvních pět center začalo 
fungovat v pilotním projektu. 
Zároveň tyto Centra dušev-
ního zdraví jsou asi největší 
novinkou v poskytování psy-
chiatrické péče. Jsou jedním 
ze čtyř pilířů reformy, zbylé 
jsou psychiatrické nemocni-
ce, psychiatrické oddělení 
všeobecných nemocnic 
a psychiatrické ambulance. 
Kdybych měl stručně shrnout 
podstatu reformy, její náplní 
by mělo být vytvořit tako-
vou síť psychiatrické péče 
(nejenom Center duševní-

ho zdraví, ale i psychiatric-
kých oddělení u nemocnic 
a ambulancí), aby byla lépe 
dostupná lidem s duševní-
mi problémy. Aby se zkrá-
tila čekací doba k prvnímu 
vyšetření v psychiatrické 
ambulanci. Aby v přípa-
dě závažných duševních 
poruch nedocházelo k tomu, 
že pacient po ukončení 
hospitalizace přeruší léčbu 
a nepokračuje v ambulantní 
formě léčby.  

Co je v současnosti podle 
vás hlavním problémem 
české psychiatrické péče? 
Začnu pozitivně. Současná 
psychiatrie v České republice 
využívá po stránce možností 
léčby psychofarmaky nej-

ROZHOVOR

Česká republika vstupuje do aktivní části reformy psychiatrické péče. 
Přesněni řečeno reformy péče o duševní zdraví, která by měla především 
přinést kvalitní péči všem lidem s duševním onemocněním. Péči dostupnou 
jak místem, tak rozsahem služeb, péči koordinovanou a komplexně 
pokrývající všechny potřeby pacientů.
O tom, jak by se reforma měla konkrétně dotknout praxe jsme hovořili 
s psychiatrem MUDr. Viliamem Kušnírem.

Reforma 
psychiatrické 
péče je již 

nastartovaná
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Na tyto otázky se snažili odpo-
vědět aktéři diskusního panelu 
konference Mezinámi spolu 
s moderátorkou diskuse Janou 
Macečkovou. 
Její účastníci – rodiče dětí 
s poruchou autistického spekt-
ra a pracovníci z pomáhajících 
profesí, mezi nimiž nechyběli 
lékaři, učitelé základních škol, 
terapeuti, pracovníci v soci-
álních službách, dobrovolníci 
a další se shodli na několika 
bodech. 
Chybí osvěta v této oblasti 
směrem k široké veřejnosti, 
která těžko chápe projevy 
chování a svět klientů s PAS. 
Chybí odlehčovací služby pro 
pečující osoby, které by po-
mohly rodinám s dětmi s per-
vazivní vývojovou poruchou 
zlepšit jejich situaci.
„Dlouhé čekací doby z titulu 
nedostatku psychiatrů a psy-
chologů oddalují stanovení 
kompletní diagnózy o dlouhé 
měsíce, což zhoršuje stav 
a znemožňuje urychlené zahá-
jení podpůrných aktivit,“ ozvalo 
se mimo jiné také z pléna. 
Jako problém se i přes rozsáh-

lou osvětu a zavedení systému 
inkluze do základních škol stále 
ukazuje neochota přijímat 
děti s vývojovými poruchami 
do běžných tříd mateřských 
i základních škol. Vyplývá to 
zřejmě z nedostatku personálu, 
nedostačující informovanosti 
a stejně tak podpory ředitelům 
škol v inkluzivním vzdělávání.
„Zřejmě to vyplývá 
z přetíženosti speciálních 
pedagogů SPC, kteří mají 
školám vytvořit dostatečnou 
oporu a podporu, ale 
bohužel stačí práci škol jen 
kontrolovat, nikoliv je odborně 
vést, vzdělávat a pomáhat,“ 
zaznělo z pléna. Nikoliv jako 
kritika, ale jako konstatování 
stavu. Pedagogové podle 
účastníků diskuse potřebují 
konkrétní informace a vzdělání, 
jak s klienty zacházet a jak 
k nim přistupovat. S ohledem 
na zavádění inkluze by se 
neměli členit na speciální 
a běžné pedagogy, ale 
vzdělání v oblasti speciální 
pedagogiky by měli mít všichni 
pedagogové základních škol.  
Z diskuse zároveň vyplynulo, že 

TÉMA

Co potřebuje dítě s pervazivní vývojovou poruchou v síti služeb? 
Co postrádá rodič, učitel, lékař či sociální pracovník?
Jak vyřešit nedostatky ve službách či v komunikaci?

v regionech chybí terapeuti, 
nabídka volnočasových aktivit 
pro tyto děti, což by přineslo 
odlehčení rodinám i komplexní 
péče o dítě, které jednoho dne 
vyroste v dospělého člověka. 
„Rodiče se nás mnohdy ptají, 
jak bude život jejich potomků 
naplněn? Co s nimi bude, 
až vyrostou,“ podotkla Jana 
Macečková během diskuse.
Jako problém se ukázal také 
samotný složitý systém péče, 
který je podle mnohých nesro-
zumitelný i pro odborníky, natož 
pro laiky a pečující rodiny 
s dětmi, které se jen velmi 
těžce v současném systému 
péče orientují. 
V nejobtížnější situaci jsou pak 
děti s PAS, které nevyrůstají 
v rodině. 
„Jsem ráda, že se účastníci 
konference mohli navzájem 
poznat, a zjistit tak, kdo jaké 
typy služeb nabízí v daném 
kraji, a které z nich by mohli 
využít. Ukázalo se, že některé 
z nich mohou pokrýt prostřed-
nictvím multidisciplinárních 
týmů,“ shrnuje na závěr Jana 
Macečková. 

VÁŠ NÁZOR

Mgr. Zuzana Svobodová, 
předsedkyně Asociace klinických 
psychologů ČR, pobočka Ostrava
V rámci našeho regionu jsme 
navázali kontakt s konzultantkou 
pro reformu Ing. Lenkou Holkovou. 
Ujasnili jsme rámec našeho 
oboru, kompetence klinického 
psychologa jako samostatně 
existující odbornosti. Diskutovali 
jsme spolu o hranicích, možnostech 
a naší otevřenosti ke spolupráci. 
Aktuálně zprostředkováváme 
informace o tom, v jaké formě 
pečují naši kolegové o pacienty 
se závažnými psychickými 
obtížemi (dle současného fokusu 
reformy). Naším záměrem je, aby 
reforma využila forem již existující 
funkční spolupráce odborností, 
z nich pak mohla vyplynout 
inspirace pro spolupráci v rámci 
regionu. V rámci republiky má 
Asociace klinických psychologů 
ČR zájem o zapojení a aktivní 
účast klinických psychologů 
do tvorby reformy při deklaraci 
multioborové spolupráce. Z tohoto 
hlediska je dle našeho názoru 
vhodnější pracovat s termínem: 
Reforma péče o duševní zdraví. 
Aktuálně čekáme na reakci na 
naše připomínky k připravovaným 
novým formám zařízení.

Mgr. et Ing. Romana Bélová, 
náměstkyně pro sociální práci 
Slezské diakonie
Jako poskytovatele sociálních 
služeb vnímáme pozitivně, 
že se otevřely možnosti pro 
reformní kroky v psychiatrické 
péči, které se zaměřují na 
budování sítě komunitní podpory. 
V Moravskoslezském kraji můžeme 
částečně stavět na zkušenostech 
z transformace pobytových 
služeb pro osoby se zdravotním 
postižením, kde se podařilo vytvořit 
provázanou a funkční komunitní 
podporu. Nejde to bez kontinuální 
komunikace a spolupráce. 
Reforma psychiatrické péče má 
svá specifika a vyžaduje rozhodné 
systémové a legislativní kroky, které 
následně umožní poskytovatelům 
sociálních a zdravotních služeb 
rozvinout adekvátní podpůrné 
mechanismy. Neobejde se to bez 
úzké spolupráce a provázanosti 
obou sektorů a to od národní 
úrovně, až po úroveň místní. 

Půjde to? Jsem optimistkou 
a zahraniční zkušenost ukazuje, 

že to opravdu jde a funguje. Jsme 
připraveni být aktivním článkem 
v mozaice (nejen) sociálně-
zdravotní spolupráce, která umožní 
lidem s duševním onemocněním 
a jejich blízkým žít co nejkvalitnější, 
bezpečný a nadějeplný život. 

Ing. Simona Sztulova, CNS-
CENTRUM TŘINEC s.r.o.
CNS-CENTRUM TŘINEC s.r.o. se 
na reformu psychiatrie dívá 
velmi pozitivně. Vnímá to tak, 
že v psychiatrii je v ČR zapotřebí 
mnoha změn. Od destigmatizace, 
přes mimooborovou spolupráci 
až po zvýšení počtu lůžek akutní 
péče. Laická veřejnost nerozlišuje 
rozdíly mezi akutní a následnou 
psychiatrickou péčí. Lidé vnímají 
psychiatrické léčebny jako ústavy, 
kam je zapotřebí zavřít pacienty 
s duševními nemocemi. Takto to 
však zdaleka není. Je zapotřebí 
zvýšit informovanost veřejnosti 
o tom, jaká a jak je psychiatrická 
péče v ČR poskytována. Zařízení 
akutní péče jsou většinou lůžková 
oddělení běžných nemocnic. 
Zde se léčí ten nejakutnější stav 
klienta, toho zde většinou přiváží 
RZS, nešťastná rodina, popřípadě 
policie. Úkolem těchto akutních 
oddělení je zvládnout stav klienta 
tak, aby nebyl nebezpečný sobě 
nebo okolí, vyšetřit ho a nastavit 
léčbu tak, aby došlo co nejrychleji 
ke kompenzaci akutního stavu. 
Z hlediska zdravotních pojišťoven 
by se toto mělo podařit zhruba 
do 2–4 týdnů od přijetí (záleží dle 
dané diagnózy a individuálního 
stavu klienta). Poté je klient 
přesouván k následné dlouhodobé 
léčbě, a to buď do ambulantní 
péče psychiatra, nebo do 
psychiatrické nemocnice (dříve 
psychiatrické léčebny), kde je 
na klienta podstatně více času, 
jsou zde případně i aktivity typu 
muzikoterapie, psychoterapie, 
ergoterapie aj. Pomáhá se zde 
klientům také se začleněním zpět 
do běžného života.
Co však v ČR chybí, je dostatečná 
síť komunitních center, chybí 
multidisciplinární týmy pro práci 
s klientem v terénu. Z tohoto 
důvodu v rámci reformy 
psychiatrické péče začínají 
vznikat ve větších městech tzv. 
CDZ - Centra duševního zdraví. 
Jejich pracovníci se budou snažit 
navštěvovat část klientů v jejich 

domácím prostředí. Budou 
zde vytvořeny krizové centra, 
multidisciplinární týmy skládající 
se nejen z  lékaře psychiatra, ale 
také psychologa, psychiatrické 
sestry, sociálního pracovníka, popř.
peer konzultanta budou mapovat 
situaci a stav klienta ještě před 
propuknutím jeho příp.další ataky 
onemocnění. V případě zhoršení 
stavu mohou přímo dojednat jeho 
další léčbu. Včasným zásahem 
tak dojde k zajištění co nejrychlejší 
odborné péče a nastavení 
léčby, čímž se markantně může 
zkrátit délka hospitalizace na 
psychiatrii. Tento krok vnímáme 
jako velmi pozitivní a přínosný 
nejen pro pacienty, ale také pro 
celý zdravotní systém. V rámci 
reformy také velmi přivítáme 
zlepšení spolupráce jednotlivých 
specialistů v péči o pacienta, 
kdy dojde k včasné výměně 
důležitých informací týkajících 
se jeho zdravotního stavu. (např. 
spolupráce s praktickým lékařem 
klienta, z jeho psychologem apod.) 
Společná péče a léčba má vždy 
z našeho pohledu větší efekt. Jako 
první vlaštovku vidíme výbornou 
spolupráci našich lékařů s jedním 
z průkopníků multidisciplinární 
péče v našem regionu, Jakubem 
Majetným.
Bohužel reforma je však hlavně 
o tom, že budeme mít dostatek 
pracovníků, kteří budou mít 
chuť ji „dělat“. Jelikož v oboru 
psychiatrie celorepublikově chybí 
lékaři, psychiatrické sestry i kliničtí 
psychologové, naše chuť něco 
měnit nestačí. Musíme začít tím, 
že zvýšíme zájem absolventů 
lékařských fakult o tento obor, 
stejně tak tomu je u zdravotních 
sester. Tomuto oboru je zapotřebí 
vrátit prestiž, aby společnost 
a mnohdy právě ta odborná brala 
psychiatra se stejnou důležitostí 
jako třeba neurochirurga. Toto 
vnímáme jako velmi důležité. Na 
reformě psychiatrie se aktivně 
podílíme díky nasazení našich 
pracovníků, kteří mají zájem něco 
změnit, přestože jsou mnohdy velmi 
přetíženi. Věříme tak, že drobnými 
krůčky se nakonec dostaneme 
do cílové rovinky a psychiatrickou 
péči v našem regionu rozšíříme 
tak, aby byla pro klienty dostupná 
rychleji – bez čekacích lhůt.

Reforma psychiatrické péče – jak ji vnímají 
odborníci z Moravskoslezského kraje?
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Setkání okolo dítěte je kon-
krétní nástroj mezioborové 
spolupráce. Vychází z meto-
diky Týmu okolo dítěte z Velké 
Británie (TAC - Team Around 
the Child). Autorem metody 
je Peter Limbrick. TAC se 
využívá především v oblasti 
rané péče, tedy v péči o děti 
s handicapem v raném věku. 
TAC je postavený na hod-
notách rodinné atmosféry, 
respektu, čestnosti, empatie 
a důvěry. Důležitou osobou je 
klíčový pracovník, který do-
chází do rodiny dítěte a spo-
lečně s rodiči plánuje, koho 
na tým pozvat. Tým pracuje 
v horizontální rovině, což 
znamená, že všichni členové 
jsou si rovni, každý má stejné 
slovo. V ČR tímto způsobem 
pracuje Středisko rané péče 
EDUCO Zlín, z.s.
Na rozdíl od britského modelu 
nabízí Setkání okolo dítěte 
spolupráci nad dětmi libovol-
ného věku, tedy i nad rámec 
rané péče, a to napříč libo-
volným diagnostickým spek-
trem. O organizaci si může 
zažádat každý rodič dítěte 

nebo odborník. Užitečné jsou 
tato setkání tam, kde rodina 
potřebuje pro dobrou kom-
penzaci dítěte zapojit více 
služeb a využít jejich efektivní 
integraci. S organizací týmu 
pomáhá rodině koordinátor, 
samotné setkání pak vede 
takzvaný facilitátor, který je 
zodpovědný za užitečnost 
komunikace a srozumitel-
nost pro všechny účastníky. 
Rodiče jsou rovnocennými 
členy týmu. Na týmech se 
tak potkávají s rodiči lékaři, 
fyzioterapeuté, sociální pra-
covníci, poradci rané péče, 
psychologové, pedagogové, 
asistenti, ale např. i duchovní 
nebo širší rodina (babičky, 
dědečkové), hrající v životě 
dítěte důležitou roli.
Kromě klasického propoje-
ní spolupráce všech, kteří 
s dítětem pracují, se tento 
model zaměřuje na šetrnost 
v množství nabízené péče. 
Jeden z odborníků je pro 
rodinu a dítě stěžejní, s ostat-
ními kolegy sdílí pozorování, 
zkušenosti a je otevřen mezio-
borové diskusi a doporuče-

ním. Důležitý je rovněž respekt 
k jedinečnosti každého dítěte 
a každé rodiny. Od diagnóz 
a hypotéz se tým pohybu-
je k hledání individuálních 
potřeb nejen dítěte, ale také 
celé rodiny.
Se setkáním okolo dítěte 
máme rovněž dobrou 
praxi i v prostředí dětského 
domova. Aktuálně probíhají 
týmy okolo dětí s psychózou, 
ADHD, autismem, dysfázií, 
poruchami chování, emoč-
ními poruchami, sebepo-
škozováním, kombinovaným 
smyslovým, intelektovým 
a pohybovým postižením 
a rovněž u dětí v porozvo-
dových sporech. Organizaci 
i facilitaci setkání poskyje 
zdarma spolek Naše Rovno-
váha, a to v Moravskoslez-
ském a Olomouckém Kraji.

NOVÁ SLUŽBA

Setkání okolo dítěte

,,Tam, kde narážíme na limity jednotlivých služeb,
začínají možnosti mezioborové spolupráce.“



VÁŠ NÁZOR

Zkušenost rodičů se službou setkání okolo dítěte
Jako rodiče postiženého dítěte se každý den setkáváme 
s celou řadou drobných potíží. S mnohými z nich si můžeme 
pomoci sami, ale často nám už každodenní rutina bránila 
po dlouhé období vidět dál či přemýšlet nad novými 
způsoby, jak našemu dítěti pomoci.
V tom spatřujeme největší výhodu společného 
setkávání se s odborníky. Nejsme na naše problémy 
sami, dostaneme zpětnou vazbu a získáme nový pohled 
na jejich řešení. Skupina složená z odborníků specialistů 
dobře zná naše dítě už od malička, tým je na nás dobře 
připraven a je plně profesionální. Proto dokáže navrhnout 
konkrétní řešení a víc nových podnětů, jak pomoci dítěti 
v dalším rozvoji.
Dagmara Wojoczek Krzemień, matka

Setkání okolo dítěte jsou přínosem i pro odborníky
Každé Setkání okolo dítěte, které jsem měla možnost absolvovat, 

lze hodnotit jinak. U rodičů, kteří mají sami zájem na setkání 
odborníků pečujících o jeho dítě, je přínos pro všechny 

pozitivní. Všichni účastníci setkání mají dostatečný prostor 
prezentovat svůj názor, či pohled na problém a vzájemně 
si vyměnit zkušenosti s péčí o dítě. Na jednom ze setkání 
se dokonce všichni shodli na jednotném řešení bez 
ohledu na to, z jakého oboru byli.
Jako druhý pozitivní postřeh vnímám fakt, že se 
vzájemně setkáme i my odborníci, kteří máme dítě 
dlouhodobě či krátkodobě v péči. Zjednoduší se tím 

komunikace mezi námi a rodičem i mezi námi navzájem.
Neméně důležitá je zpětná vazba, kterou od ostatních 

účastníků setkání získáváme, a to včetně rodičů, kteří jsou 
partnerem celého procesu.

MUDr. Halina Saranová, praktický lékař pro děti a dorost

Nedostatečná informovanost o službách a jejich dostupnost 
O existenci „týmů okolo dítěte“ jsme neměli ani tušení. Ostatně ani o řadě dalších služeb, které jsou 
pro děti s autismem či jiným obdobným postižením dostupné. A to i přesto, že patříme k aktivním 
uživatelům internetu a čtenářům místního tisku a nebojíme se zeptat.
Myslíme si, že pokud se v daném regionu vyskytne nová služba, která má pomoci rodičům a dětem 
s postižením, neměla by opomíjet stránku propagace a spolupráce s dalšími institucemi. Jelikož 
je rodič nejčastěji v kontaktu se školou a případně asistenty pedagogů, měli by oni být první, kteří 
budou o takové službě informováni. Zvýší se tak šance, že se včas dostane k rodičům a najde si tak 
rychle své klienty.
Není to ale jediný problém. Řada v současnosti nabízených služeb je již zcela naplněných a nové 
klienty nepřijímá, respektive přijímá ve velmi dlouhých časových intervalech, což rovněž nepřináší 
dostatečné odlehčení a pomoc, kterou rodiče dětí potřebují.
Proč tedy nabízet službu, která je prakticky nedostupná? Respektive je dostupná pouze uzavřené 
komunitě lidí. Otázkou tedy zůstává, jestli připravovaná reforma psychiatrické péče dokáže pokrýt 
široké pole potřeb a uspokojit tak velké množství požadavků zejména na odlehčující, terapeutické 
a rozvíjející aktivity, které děti s různým postižením, potažmo jejich rodiče tolik postrádají. 
Rodiče dítěte, Třinec
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péče, které nejsou primárně 
zaměřené na smyslové poruchy, 
začínají v posledních letech pře-
važovat rodiny dětí s PAS, tato 
služba je pro rodiny zdarma, 
ale poradenství v podobě 
návštěvy v rodině 1x za měsíc je 
především v rodinách dětí s ne-
adaptabilním chováním v pod-
statě nedostatečné. Poradci 
vnímají zátěž, kterou autismus 
do rodiny přináší (z hlediska 
rodičovského stresu jde o pro-
kazatelně nejtěžší rodičovství, 
žádná jiná obvyklá porucha, 
ani smyslová, mentální, tělesná, 
ani ADHD není pro rodiče tak 
vyčerpávající), a jsou obvykle 
při tomto typu služby bezmocní, 
ohroženi syndromem vyhoření.

Co byste doporučila rodině, 
která pečuje o dítě s autismem 
či aspergerovým syndromem, 
které organizace v ČR dnes 
skutečně na odborné úrovni 
umí pomoci s terapií, péčí, 
diagnostikou obecně ... odleh-
čením? Existuje vůbec dostatek 
takových organizací?
Otázka se dotýká více oblastí. 
S dětmi s Aspergerovým syndro-
mem neumí pracovat každý, 

ale odborníků proškolených 
v KBT je v ČR dostatek a pově-
domí o PAS tito lidé také mají. 
Z organizací, které mne napa-
dají se dá doporučit APLA Jižní 
Čechy, APLA Jižní Morava, CTA 
v Havlíčkově Brodě, Ostravě 
i Praze, Lentilka v Pardubicích 
má odborníky proškolené v KBT 
i PAS, terapeutické centrum 
Řípská v Praze, ale také Lira v Li-
berci, Auticentrum v Českých 
Budějovicích, EDUCO Zlín nebo 
organizace ADAM, především 
psychoterapeut P. Mikoláš. 
Dlouhodobě se na skupinovou 
práci s dětmi s Aspergerovým 
syndromem úspěšně zaměřuje 
NAUTIS v Praze. Ale jsou i další 
organizace ať z oblasti zdravot-
ní, sociální anebo školské, psy-
chologové, psychiatři, speciální 
pedagogové.
Naopak odborníků na práci 
s dětmi s dětským autismem 
je především mezi speciálními 
pedagogy poměrně hodně, 
ovšem nabídka služeb pro tyto 
děti není dostatečná a nemá 
často dostatečný přesah do 
dalších prostředí. Orientuje se 
převážně na vedení dítěte ve 
speciálním školském zařízení, 

kde je takový odborník plně 
vytížen. A pokud bychom mluvili 
o potřebě intenzivní práce na 
chování dítěte, kterou musí rodi-
čům pomoci nastavit terapeut, 
nabídka je ještě skromnější. Tady 
mohu jmenovat středisko Lydie 
Český Těšín, Salome Bohumín, 
Na Sioně v Kutné Hoře, Světlo 
Vrchlabí a další už výše jmeno-
vané organizace.
Stejně tak nabídka odlehčova-
cích služeb pro děti s autismem 
je nedostatečná. Organizace, 
které na tento záměr např. i zís-
kaly finanční prostředky, přesto 
často nedokáží službu zajistit 
kapacitně. Práce s dětmi s auti-
smem, bývá natolik náročná, že 
není dost lidí, kteří se jí zvládnou 
dlouhodobě věnovat. 

Co dělá Romana Straussová, 
pokud zrovna nepracuje? :) 
Pracuje. (Nicméně do práce se 
daří často jezdit na kole, což je 
40 km). Anebo hlídá vnoučata, 
už jich bude letos v listopadu 
pět.

www.autismus-screening.eu
www.facebook.com/
TerapieAutismu, www.cta.cz

Intervenční metoda O.T.A. u dětí s PAS raného věku
Intervenční metoda O.T.A. u dětí s PAS raného věku vznikla v rámci longitudinální studie, 
prováděné R. Straussovou, Ph.D. pod vedením prof. PhDr. RNDr. M. Vágnerové, CSc., na 
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v letech 2011–2016. 

V jejím průběhu byla metodika práce optimalizována a upravována. Práce Stimulace sdílené 
pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17–30 měsíců za využití evidence-based 
metody Videotrénink pozitivních interakcí VTI (v zahraničí VIG) přinesla pozitivní výsledky a jejím 
výstupem byla kreslená metodika „Kroky a stručný postup pro každodenní práci rodičů“, která byla 
jako brožura vytištěna pro smluvní praktické lékaře VZP pro děti a dorost a prostřednictvím VZP i v 
rámci krajských managementů SPLDD a PLDD těmto lékařům distribuována.

Intervenční metoda O.T.A. vznikla pro děti raného věku, které selhávají v klíčových dovednostech 
směrodatných pro autismus. Metodika je vhodná nejen pro děti ohrožené autismem nebo děti 
raného věku. Její využití je mnohem širší, prospěch z ní může mít každé, i mnohem starší dítě, dítě 
s problémy v komunikaci, dítě hyperaktivní, ale také například dítě v náhradní rodinné péči.
Metodika obsahuje souhrn cvičení – jednoduchých interakcí rodič–dítě, ověřených v rámci výše 
uvedené longitudinální studie, které jsou běžně v rodinách přítomné, ale které u dítěte s autismem 
ubývají a postupně vymizí. Cvičení interakcí pozitivně ovlivňuje další vývoj dětí ohrožených PAS.

Více zde: https://www.autismus-screening.eu/metodika-prace-s-detmi-s-podezrenim-na-pas/
1716

Jste autorkou intervenční 
metody O.T.A. Jak se ji daří 
aplikovat u dětí s PAS v České 
republice? Je již dostatečně 
rozšířena, aby pomohla dětem 
a jejich rodinám?
Mnohaleté zkušenosti při práci 
s různými druhy postižení, při 
práci v rodinách těchto dětí, 
při přímé práci s dětmi s logo-
pedickými vadami, vadami 
sluchu na úrovni zbytků sluchu 
i hluchoty, mnohaletá práce 
u stovek dětí s autismem, zkuše-
nosti videotrenéra i zkušenosti 
získané při péči o mé čtvrté dítě, 
které jsme přijali v jeho necelých 
3 letech jako dítě týrané a už 
dvakrát odmítnuté, vykrystalizo-
valy v komplexní terapeutickou 
metodu, která reflektuje rozdíly 
mezi dětmi, rozdíly v symptoma-
tice poruchy, rozdílnou potřebu 
podpory u jejich rodin. 
Cílem této metody je pomoc 
dětem s PAS formou práce 
s celým rodinným systémem, 
nejen se samotným dítětem. 
Tedy přímá práce s dítětem je 
jen součástí komplexu péče. 
A k tomu patří edukovaný rodič 
jako hlavní terapeut v systému 
péče o dítě, kam patří lékař, 
především psychiatr, psycholog, 
logoped, škola i terapeut.
Od roku 2013 pracuji na proško-

lení nezávislých organizací 
v ČR, především raných 

péčí, které se rozhodly nabízet 
terapii O.T.A. svým rodinám. Te-
rapeutická práce s takto závaž-
ným postižením není snadná. 
Proto mohou být proškoleni 
jen lidé, kteří se takové práce 
nebojí a mají motivaci se do ní 
pustit. 
Ne každý, kdo byl proškolen 
a začal práci zkoušet ji nadále 
dělá. V České republice se 
poskytuje terapie O.T.A. v sou-
časné době ve všech krajích, 
kromě Plzeňského, Jihomo-
ravského a Olomouckého. 
Terapeutů přibývá, nicméně 
na problematiku dostupnosti 
terapie je třeba pohlížet nejen 
z hlediska místní dostupnosti, 
ale také z hlediska financová-
ní. V této chvíli si terapie hradí 
rodina, a to je pro mnohé 
rodiče velký problém. O mož-
nosti financování ze strany státu 
se stále jedná. 
Ve spolupráci s odbornými 
společnostmi ČLK JEP byla 
sestavena skupina odborní-
ků, kteří pracovali na návrhu 
změny zákona, kterou inicioval 
dnes bohužel již zesnulý senátor 
Vladimír Plaček. Probíhají i další 
jednání, tento týden jsme se 
účastnili schůzky na ministerstvu 
zdravotnictví. Jednat přišli sená-
toři, zástupci odborných spo-
lečností, terapeutů, celkem 9 
lidí. Myslím, že je velmi nadějnou 

skutečností, jak velký je počet 
odborníků, kteří věnují svůj volný 
čas a bez nároku na odměnu 
se berou za zájmy dětí s PAS 
a neurovývojovým postižením 
a jejich rodin.

Jak vy osobně vnímáte v ČR 
síť služeb zaměřených na děti 
s PAS, jejichž počet se v po-
sledních letech zvýšil, zřejmě 
kvůli lepší diagnostice. nicméně 
případů přibývá. umí se s tím 
systém sociální a zdravotní 
péče „poprat“? 
Jako v mnoha dalších zemích 
to není ani u nás růžové. Volání 
rodičů po narovnání situace je 
do značné míry oprávněné. Od-
borníků, kteří s touto poruchou 
pracují a problematice dobře 
rozumí stále obrovský nedosta-
tek. Všechny sociální služby rané 
péče zaznamenaly obrovský 
nárůst dětí s touto diagnózou, 
a i kdyby nebyla každá diagnó-
za dobře zařazena, a ne každé 
dítě s dg F84.0 mělo autismus, 
rozhodně půjde o děti s neu-
rovývojovým postižením, které 
vyžadují péči odborníků často 
obdobnou jako děti s PAS. 
S nedostatkem kapacity se 
potýká jak diagnostika, tak te-
rapie nebo odlehčovací a po-
bytové sociální služby. Problém 
dopadá ve velké míře také 
na školství. Ve střediscích rané 

ROZHOVOR

Romana Straussová: 
Odborníků je stále obrovský nedostatek

Mgr. Romana Straussová, Ph.D. se řadu let věnuje práci s autistickými 
dětmi. Založila Centrum terapie autismu, kde efektivně pracují s dětmi 
s PAS a neurovývojovými poruchami. Je také lektorkou a autorkou mnoha 
publikací. V následujícím rozhovoru s ní hovoříme o metodě O.T.A. i o tom, 
jak se v České republice daří péči o autistické děti.
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bou Sociální kliniky jsou krátko-
dobé terapie v rozsahu až 12 
sezení v průběhu 6 – 9 měsíců 
za drobný poplatek dle indi-
viduálních možností klientů, 
přijímání osob na základě 
podrobného mapovacího roz-
hovoru (případně doporučení 
jiné vhodné služby) a respekt 
k důležitosti terapeutického 
vztahu (vybírání terapeutů na 
míru dle individuálních potřeb 
klienta). Velmi často klien-
ti dostanou kontakt z jiných 
služeb, a vzniká tak zajímavé 
propojení skrz mezioborovou 
spolupráci. Nejčastějším té-
matem vhodným do Sociální 
kliniky jsou aktuální vztahové, 
rodinné či pracovní problémy, 
potíže s dětmi, náhlá bolestná 
událost v životě nebo inten-
zivní potřeba změny. Naopak 
služby kliniky tak nejsou 
vhodné pro klienty s rozsáhlou 
zakázkou, příkladem závaž-
né traumatické zázemí, která 
vyžaduje kontinuální dlou-
hodobou péči nebo pro lidi 
s problémem pro okamžitou 
krizovou intervenci.
V současnosti Sociální klinika 
poskytuje psychoterapeu-
tickou péči prostřednictvím 
přibližně 80 terapeutů a te-
rapeutek cirka 120 klientům 
ročně, a to v 5 krajích ČR – 
Středočeském a v Praze, Jiho-

Institut se inspiroval činností 
spřátelených zahraničních 
institutů biosyntézy (biosyntéza 
je jeden z nejnovějších přístu-
pů v somatické psychotera-
pii), kterým se podařilo sociální 
kliniky vybudovat, a ročně 
tak pomáhat stovkám klientů. 
V našich podmínkách vznik-
la Sociální klinika na základě 
zhodnocení okolností v České 
republice, kdy psychoterapie 
placená ze zdravotního pojiš-
tění není dostupná v potřebné 
míře (průměrná čekací doba 
je 6 měsíců) a lidé v tíživé 
životní situaci si placenou 
terapeutickou pomoc často 
nemohou z finančních důvodů 
dovolit.
Základními principy, resp. služ-

českém, Jihomoravském (vč. 
kraje Vysočina) a nejnověji 
i v Moravskoslezském, který 
pod sebe vzal také prozatím-
ní záštitu rovněž nad krajem 
Olomouckým a Zlínským. Te-
rapeutům pak Sociální klinika 
zdarma poskytuje odbornou 
podporu formou supervizí 
(individuálních a skupinových) 
a dalšího vzdělávání. 
Předností Sociální kliniky je pře-
devším zvýšení časové, místní 
a finanční dostupnosti terape-
utické péče. Rozvíjení a usku-
tečnění myšlenek „služby ze 
srdce“ (zapojení terapeuti 
pracují jako dobrovolníci), 
a přesvědčení, že v životě je 
důležitá rovnováha toho, co 
dáváme a co dostáváme.

NOVÁ SLUŽBA

Sociální klinika ČR funguje rovněž 
v Moravskoslezském kraji!

Kontakty:
Praha 

socialniklinika@socialniklinika.cz

Středočeský kraj 
strednicechy@socialniklinika.cz

Jihočeský kraj 
cb@socialniklinika.cz

Jihomoravský kraj 
brno@socialniklinika.cz

Moravskoslezský kraj 
ostrava@socialniklinika.cz

Plzeňský kraj 
plzen@socialniklinika.cz

PhDr. Tereza 
Kimplová, 
Ph.D. pracuje 
jako vedoucí 
katedry 
pedagogické 
a školní psychologie 
na pedagogické  
fakultě Ostravské univerzity. 
V Sociální klinice působí 
jako koordinátor pro 
Moravskoslezský kraj.

V roce 2014 byla v Praze Českým institutem biosyntézy založena 
Sociální klinika, a vznikl tak unikátní projekt, který se v současnosti 

rozšiřuje i do jednotlivých krajů ČR. 

Terapeutická komunita EXIT 
se v současné době nachází 
v Komorní Lhotce v Morav-
skoslezském kraji a je určena 
chlapcům a dívkám ve věku 
14 – 19 let, kteří se ocitli v ne-
příznivé životní situaci v dů-
sledku závislostního chování 
(nejčastěji se jedná o důsledek 
škodlivého užívání drog a alko-
holu). Komunita je v provozu 
od února roku 2018 a jejím 
provozovatelem je Slezská 
diakonie. Jedná se o jediné 
zařízení svého druhu v České 
republice.
Nabízíme tří- až šestiměsíční 
intenzivní pobyt se strukturo-
vaným terapeutickým progra-
mem, jehož cílem je podpořit 
nezletilé a mladé dospělé ve 

změně životního stylu, pře-
vzetí zodpovědnosti za vlastní 
jednání a návratu do běžného 
života bez závislostního chová-
ní. Intenzivně se také věnuje-
me rodinnému systému klienta
Vzhledem k tomu, že terapeu-
tická komunita je sociální služ-
bou, klientela je dobrovolná 
a motivovaná k absolvování 
programu. Podmínkou přijetí 
do služby je motivace k léčbě, 
dobrovolný vstup a abstinen-
ce od všech návykových látek 
včetně alkoholu. 
Zařízení je určeno pro dvanáct 

klientů, kterým se intenzivně 
věnuje multidisciplinární od-
borný tým přítomný v zaříze-
ní 24 hodin denně. V rámci 
strukturovaného léčebného 
programu klienti plní řadu 
aktivit a to vždy v přítomnosti 
pracovníků odborného týmu 
(pracovní terapie, školní a stu-
dijní příprava, individuální 
a skupinová terapie, rodinné 
poradenství apod.).
Projekt je výsledkem žádosti 
měst v severomoravském kraji 
o zřízení této služby (Havířov, 
Karviná, Orlová, Český Těšín).

NOVÁ SLUŽBA

,,Vím, že venku to nedám, 
nejsem na to připravená. 
Tady o tom můžu mluvit, 

a nikdo mě nesoudí.“ 
(klientka, 14 let)

,,Když mě sem máma 
dávala, byl jsem naštvaný, 

nechtěl jsem se léčit.
Teď vím, že tady je mi 

nejlíp, můžu tu přemýšlet 
a jednají se mnou jako 

s dospělým.“ 
(klient, 16 let)

Terapeutická komunita EXIT 

komunita pro nezletilé a mladé dospělé 
v Moravskoslezském kraji
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Z monstrózních, do jisté míry 
anonymních ústavů, se dnes 
díky například deinstitucio-
nalizaci služeb pro duševně 
nemocné klade důraz na 
komunitní způsob péče. S tím 
samozřejmě souvisí i změna pří-
stupu lékařů, sociálních pra-
covníků k samotným klientům 
(všimněme si, že ne k dřívějším 
pacientům), kdy se studium, 
ale i příprava na tato povolání 
stávají spíše multidisciplinárním 
projektem než jako dříve jen 
úzce zaměřeným oborem.

V sociální sféře si můžeme 
vzpomenout na tak hojně 
diskutované téma veřejně 
prospěšných prací pro dlou-
hodobě nezaměstnané či 
prakticky nezaměstnavatelné, 
které měly v dnešní ČR jeden, 
hlavní cíl - zapojit dlouhodobě 
nezaměstnané do pracovního 
procesu, získat pocit potřeb-
nosti pro společnost. Za první 
republiky dle litery domovské-
ho práva byla obec nucena 
se postarat například o tuláka 
či právě z vězení propuš-
těného občana, kteří byly 
postrkem od jedné četnické 
stanice k druhé posláni na ná-
klady rodné obce domů, kde 
jim byla poskytnuta základ-
ní sociální jistota, k pramalé 
radosti představených dané 
obce. Srovnáme-li sociální 

jistoty v roce 1918 a v roce 
2018, zjistíme, že nyní je přeci 
jen situace daleko lepší v dů-
sledku nejen politiky sociálního 
smíru, ale i postupného vývoje 
v předchozích desetiletích.

V dnešní době jsme svědky 
rozmachu vědních oborů 
jakými jsou psychologie, 
psychiatrie a na ně dále 
navazující obory příbuzné či 
nějak související. Byť je někde 
a někdy služba těchto spe-
cialistů nedostačující, resp. 
kapacitně nevyhovující, ve 
srovnání se situací za první re-
publiky, kdy si tuto službu mohli 
dovolit jen ti bohatší (ať již ze 
skutečných důvodů, či jen 
jako jeden z módních výstřel-
ků dané doby), má současný 
občan ČR i díky postupně se 
rozrůstající komunitní péče 
možnost lepší a dostatečné 
péče.

Pokud bychom měli k dispozici 
stroj času, nestačili bychom 
se divit, jak například vypadal 
tehdejší ústav v Dobřanech či 
v Bohnicích a srovnali s dneš-
ním stavem (viz například fes-
tival Mezi ploty či Léčebenské 
slavnosti v psychiatrické léčeb-
ně ve Šternberku). Dříve os-
trakizovaní občané jsou dnes 
prezentováni jako součást 

společnosti, kterým je nutno 
adekvátně pomáhat. Pokud 
bychom navštívili některou 
z dělnických kolonií ve větších 
městech ve dvacátých a ještě 
lépe ve třicátých letech 20. 
století a srovnali životní a so-
ciální jistoty tehdejších oby-
vatel s obyvateli nynější ČR, 
opět bychom byli překvapeni, 
v jakých podmínkách byli 
nuceni někteří lidé žít, bez 
naděje na zlepšení. V součas-
nosti je přeci jen sociální síť 
rozvinutější, efektivnější, právě 
i díky rozvíjející se občanské 
společnosti a komunitní péče.

Zdravotnictví, sociální sféra, 
vzdělávání a další pomáha-
jící profese v dnešní ČR ve 
srovnání se stavem před sto, 
osmdesáti lety, jsou na úrovni 
moderního sociálního státu. Je 
však závazkem pro každého 
z nás v rámci svých možností 
přispět k rozvíjení občanské, 
odpovědné společnosti, která 
je schopna a ochotna pomoci 
svým nějak znevýhodněným 
občanům.

Mgr. Jaroslav Franc, Ph.D.,
vystudoval historii na Univerzitě 
Palackého v Olomouci se 
zaměřením na středověké 
dějiny. Působí v oblasti 
vzdělávání.

Psychiatrická léčebna Bohnice

Z HISTORIE

Dostupnost, respektive šíře po-
máhajících profesí v nově za-
ložené republice před sto lety 
odrážela celkový stav společ-
ností oné doby. Dřívější mono-
pol církve například v oblasti 
zdravotnictví, sociální sféry či 
vzdělávání převzal zejména 
z dob tereziánských a josefín-
ských reforem v 18. století stát. 
Stále však platí, že v duchu 
křesťanské caritas, je například 
hospicová péče spíše v rukou 
církve, stejně tak jako je na-
příklad rodná obec povinna 
postarat se o svého příslušníka 
v duchu domovského práva, 
kdy mu byla garantována 
základní sociální jistota. 
Z literatury a z filmů si určitě 

vzpomeneme na pojmy 
jako pastouška či zaměst-

nání pro obec, jimiž byli třeba 
ponocní či pasáčci. V oblasti 
zdravotnictví platilo, že kvalitní 
zdravotní péče byla dostupná 
pro ty, co si ji mohli dovolit. 
Církevní ústavy, ať již vzdělá-
vací či pro nějak zdravotně 
znevýhodněné občany, sice 
stát podporoval, ale nejchudší 
sociální vrstvy byly nuceny se 
spolehnout na lidové léčitel-
ství, svépomoc či právě na 
dobročinnost církve.

V nynější době takzvaného 
sociálního státu, kdy každý 
občan má garantovánu nejen 
základní sociální jistotu, ale 
dostupnost zdravotní péče, 
by se zdálo, že nastal pomy-
slný ideální stav či zlatý věk. 
Svůj díl viny na nynějším stavu 

“vše pro všechny” má éra 
sociálního inženýrství jménem 
komunismus realizovaná 
v předchozích dekádách, kdy 
se na jedné straně něco se-
bralo, aby se na straně druhé 
dostalo na jiné. Pravda je však 
taková, že kvalita zdravotnic-
tví, sociálních služeb, respekti-
ve pomáhajících profesí, která 
byla za komunismu na nízké 
úrovni, se postupně zvyšuje 
tak, jak se na moderní evrop-
ský stát sluší a patří.

Jistě zajímavé srovnání by 
snesla i například návštěva 
různých ústavů, ať již pro zdra-
votně znevýhodněné či pře-
stárlé a “nepotřebné” občany 
v době první republiky, v době 
komunismu, a v době nynější. 

Krátký exkurs 
do dějin 

pomáhajících profesí 
na našem území

V současné ČR jsme nyní svědky poměrně velkého rozmachu služeb, které 
jsou spojeny s pomáhajícími profesemi, jakými jsou například ve zdravotnictví 
psychologie, psychiatrie, ale i sociální sféra. Bylo by zajímavé srovnat, jak 
vypadaly pomáhající profese, a jaká byla jejich dostupnost například v době 
založení československé republiky a nyní, sto let poté.
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Aby se čtenáři lépe 
orientovali ve složité spleti 
pojmů a názvů, přinášíme 
popis vybraných výrazů 
a pojmenování činností 
nově vzniklých v oblasti 
péče o duševní zdraví  

a v sociální oblasti. 

Rodinná konference
Rodinné konference jsou 
v ČR novým přístupem v práci 
s ohroženou rodinou.  Ro-
dinná konference vychází 
z principu ponechání odpo-
vědnosti za vlastní situaci na 
rodině jako takové – metoda 
přináší pouze postupy, které 
umožňují aktivizovat vlastní 
rozhodování a zdroje vedoucí 
k řešení, podporuje a zplno-
mocňuje rodinu (nukleární 
i širší) v tom, aby si v první 
fázi řešení svého problému 
uměla pomoci sama a využila 
k tomu to nejpřirozenější – sílu, 
možnosti a zdroje celé rodiny 
a širšího okolí, využívá tak při-
rozených vazeb komunity.
Každá rodinná konference 
je jedinečná, protože jsou 
to lidé – děti, rodiče, praro-
diče, další příbuzní, přátelé, 
sousedé, spolužáci, důležití 
známí tvořící širší rodinu kolem 
dítěte, kteří pomáhají rodině 
při rozhodnutí, jak chce svou 
momentální situaci řešit. 
Charakteristika rodinné 
konference:
1. jde o rozhodovací model 
(cílem je najít řešení pro dítě 
v nějak pro něj nevhodné 
situaci)
2. začíná otevřenou, jasně 
zformulovanou otázkou, která 
postrádá náznak řešení (tuto 
otázku klade rodině sociální 
pracovník dítěte z OSPOD 
– oddělení sociálně právní 

ochrany dítěte)
3. vlastníkem konferen-

ce je rodina a její síť (rodina 
má své členy, zvyky, kulturu, 
místo, čas, prostor a plán)
4. konferenci pomáhá do-
mlouvat a připravovat 
a organizovat nezávislý 
a nezaujatý koordinátor (v 
metodě a postupech proško-
lený laik)
5. rodina má právo na infor-
mace, soukromý čas a bez-
podmínečné přijetí svého 
plánu (pokud je pro dítě bez-
pečný a právně v pořádku)
Zdroj: Informační kampaň 
Právo na dětství, http://www.
pravonadetstvi.cz/

Multidisciplinární tým
Jedná se o spolupráci od-
borníků z různých oborů nad 
klientem nebo tématem 
v libovolné podobě. Tyto 
týmy sdružují a propojují zdra-
votníky, sociální pracovníky, 
učitele, duchovní a klienty 
daných služeb. Mezioborová 
spolupráce nabízí komplex-
nost a efektivní využití služeb 
oproti nekoordinované péči, 
kde se člověk často ocitá 
v protichůdných očekává-
ních a požadavcích.  Tým se 
může setkat kvůli dospělému 
klientovi nebo kvůli dítěti. 
Mezi nejznámější koncep-
ce patří Tým okolo dítěte 
(Peter Limbrick), Otevřený 
dialog (Jaakko Seikkula), 
Anticipační rozhovory (Erik 
Arnkil). Multidisciplinární týmy 
v ČR využívá např. Zahra-
da 2000 v Jeseníku (terénní 

SLOVNÍČEK POJMŮ
tým), Domov Sue Ryder nebo 
hospic Mobilní hospic Ondrá-
šek o.p.s a další služby. Mezio-
borová spolupráce je rovněž 
podporovaná Reformou 
psychiatrické péče v ČR.

Případová konference
Případová konference je od-
borná diskuze zainteresova-
ných subjektů nad konkrétním 
případem ohroženého dítěte 
nebo jeho rodiny. Účelem 
případové konference je 
úplné a rychlé vyhodnocení 
případu klienta, s cílem najít 
optimální řešení. V praxi se 
realizuje zejména v přípa-
dech, kdy vývoj či život dítěte 
ohrožují rodiče nebo jiní lidé 
v jeho okolí svým neadekvát-
ním chováním či jednáním 
(např. drogové závislosti, 
alkohol, promiskuita, apod.). 
V praxi tedy dochází k tomu, 
že úkoly jsou kladeny na okolí 
dítěte (zejména rodiče, zá-
konné zástupce) než na dítě 
samotné. Případové konfe-
rence svolává OSPOD, který 
tak garantuje ze zákona 
dohled nad ohroženými 
dětmi. Uplatňuje se tak hierar-
chický princip, zainteresovaní 
jsou často v podřízené roli; je 
možnost neplnění úkolů vyža-
dovat i pod peněžitou sankcí 
nebo i odnětím svobody.

Mgr. František Zakopal, psycholog 
ve zdravotnictví, facilitátor 

Setkání okolo dítěte, moderátor 
případových konferencí 

Pro koho pracujeme a komu naše služby nabízíme?  

Jednotlivým pracovníkům i týmům sociálních pracovníků, zdravotníků 

(praktických lékařů, pediatrů, psychiatrů, neurologů, klinických psychologů, 

fyzioterapeutů a všech dalších lékařských i nelékařských profesí) 

a pedagogů.

K naší činnosti patří organizace a propagace 

multidisciplinárních týmů, vzdělávací programy, pořádání 

konference Mezinámi a podpora rodičů a dětí 

s libovolným typem hendikepu.

www.naserovnovaha.cz

Naše
rovnováha

z.s.
PODPORA RODIN A DĚTÍ
S HENDIKEPEM

Proč jsme vznikli?

Jsme lidé z různých oborů, jejichž společným polem je 

pomáhání a rozvoj.

Mezi hodnoty, kterých si vážíme a které chceme činností 

předávat, je spolupráce, profesní pokora a hledání nových možností 

vedení případu, vzdělávání, léčby a celkové péče o lidi s duševními nebo 

sociálními problémy.

Podpořili nás

... podpořili konferenci Mezinámi 2018
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