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Program úvodního setkání

9.00 – 9.20 Základní informace o projektu
9.20 – 9.50 Představení FACT modelu (Flexible Assertive Community
Treatment), vývoj v ČR za poslední 3 roky – J. Stuchlík
9.50 – 10.00 Přestávka
10.00 – 10.55 Vývoj FACT modelu v Holandsku - J. Grand, I. Paepe
10.55 – 11.05 Přestávka
11.05 – 12.00 Představení průběhu auditu - I. Paepe, J. Grand
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 15.00 Práce ve skupinách na téma FACT model a práce s ním



Trvání projektu

Trvání projektu:

24 měsíců

Zahájení projektu:

1.9.2016

Ukončení projektu:

31.8. 2018



Cílová skupina

11 mimopražských poskytovatelů péče o duševní zdraví:
Fokus České Budějovice

Fokus Liberec

Fokus Mladá Boleslav

Fokus Písek

Fokus Tábor

Fokus Vysočina

Ledovec Plzeň

Mana Olomouc 

Péče o duševní zdraví Pardubice

Práh Brno

Psychosociální centrum Přerov

- 26 týmů



Spolupracující subjekty

- MUDr. Jan Stuchlík – odborný garant projektu

- Certification Centre for Act and Flexible ACT) – audity v týmech

- GGZ – tréninkové centrum FIT – academy – proškolení auditorů 
(evaluátorů)



Cíl projektu

- pomocí know-how z Nizozemí identifikovat rozvojový potenciál v 
organizačním modelu 26 týmů 11 mimopražských poskytovatelů služeb 
pro osoby s duševním onemocněním a přispět k jejich zkvalitnění a 
přiblížení se organizačnímu modelu komunitní péče pro vážně duševně 
nemocné – FACT (Flexible Assertive Community Treatment) vyvíjenému 
a zaváděnému převážně v Holandsku

- přispět k rozvoji multidisciplinarity týmů



Klíčové aktivity a harmonogram

KA 1:

Úvodní setkání – představení FACT modelu a průběhu auditu

Říjen 2016



Klíčové aktivity a harmonogram

KA2: 

Příprava hodnocení podle nástroje FACT fidelity scale

A) Stáž pro vybrané evaluátory ve FIT – academy, Holandsko (5 dní)

Leden – únor 2017

B) Překlad FACT manuálu a FACT fidelity scale, rešerše odborné 
literatury na téma FACT

Říjen 2016 – Únor 2017



KA3:

Evaluace týmů podle nástroje FACT fidelity scale

A) stáž CCAF ve 4 vybraných týmech – 2 dny, 4 týmy, forma 
„stínování“

B) evaluce všech týmů zapojených do projektu – 10 týmů - 2 
evaluátoři + expert z CCAF; 16 týmů – 2 evaluátoři

Březen – červen 2017

Klíčové aktivity a harmonogram



KA4:

Tvorba plánu, konzultace, minikonference

A) Plán, jak se přiblížit modelu FACT  - (na dobu 10 měsíců) , kroky k 
přiblížení FACT modelu

B) Individuální konzultace na vytipovaná klíčová témata – 10 hodin 
konzultací/tým

C) Minikonference - 5 minikonferencí a´6 hod. včetně telekonference 
s expertem z FIT –academy, stěžejní témata FACT (peer konzultant, 
multidisciplinarita týmu, FACT board atd….)

Květen 2017 – únor 2018

Klíčové aktivity a harmonogram



KA5:

Opětovná evaluace týmů podle nástroje FACT fidelity scale a vytvoření 
souhrnné zprávy z hodnocení

A) Opětovná evaluace – 2 evaluátoři na tým, 26 týmů

B) Zpracování souhrnné zprávy z evaluací

Únor 2018 – červen 2018

Klíčové aktivity a harmonogram



KA6:

Závěrečné setkání týmů – představení výsledků souhrnné zprávy, , 
prezentace vybraných týmů, nastavení kroků po ukončení projektu

Červenec– srpen 2018

Klíčové aktivity a harmonogram



- Přeložený FACT manuál

- Přeložená hodnotící škála FACT fidelity scale

- Souhrnná zpráva z auditů

- 12 vyškolených evaluátorů

- provedený audit ve 26 týmech

- 26 rozvojových plánů

Výstupy projektu



Děkuji za pozornost a těšíme se na spolupráci


