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Stručný obsah projektu: 

Myšlenka vzniku projektu vyšla z celkové potřeby zlepšení stavu péče o osoby 

s duševním onemocněním, potvrzené šetřeními v rámci předchozích projektů. Karlovarský 

kraj byl vybrán, v rámci České republiky, jako region s nejméně rozvinutou sítí zdravotně-

sociálních služeb pro duševně nemocné. Hlavním cílem projektu je snaha o přesun péče ze 

zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí osob s duševním onemocněním, 

tzv. komunitní péče a podpora nejen těchto osob, ale také jejich blízkých. 

 

Fáze projektu: 

Projekt proběhne v několika fázích, které na sebe budou navazovat a budou tak 

vytvářet komplexní celek vedoucí k rozvoji péče o osoby s duševním onemocněním. První 

fází projektu bude detailní zmapování stávajících služeb pro osoby s duševním onemocněním 

na území Karlovarského kraje. Druhou fází projektu bude vytvoření koncepce péče o osoby 

s duševním onemocněním v Karlovarském kraji. Koncepci vytvoří tým odborníků na základě 

výstupů z předchozí fáze mapování. Tato koncepce bude zaměřena zejména na cílovou 

skupinu osob s dlouhodobým duševním onemocněním, včetně osob závislých na návykových 

látkách. Platnost koncepce bude ověřena odborníky z České republiky i ze zahraničí. Na 

základě této koncepce budou vytvořeny ve třetí fázi projektu konkrétní modely čtyř nejvíce 

postrádaných sociálních služeb. Z těchto čtyř budou vytipována dvě zařízení, která jsou 

v regionu nejvíce deficitní. V závěru projektu dojde k zahájení činnosti dvou sociálních služeb, 

do kterých bude vybrán a proškolen tým profesionálů.  

V rámci projektu bude také probíhat vzdělávání zaměstnanců sociálních odborů kraje i 

poskytovatelů sociálních služeb. Vzdělávání bude zaměřeno na psychosociální rehabilitaci 

osob s duševním onemocněním, způsob komunikace s těmito osobami, dále na zásady týmové 

spolupráce při jejich podpoře a multidisciplinární přístup k nim. Cílem těchto vzdělávacích 

akcí je prohloubit znalosti pracovníků, kteří přichází do styku s osobami s duševním 

onemocněním na všech úrovních péče. Současně pro ně budou realizovány stáže v obdobných 

zařízeních v České republice i v zahraničí. V rámci projektu proběhne celostátní Konference 

sociální psychiatrie v Karlových Varech. Nedílnou součástí projektu je také mediální 

destigmatizační kampaň, která bude probíhat po celou dobu trvání projektu ve spolupráci 

s webovým portálem www.stopstigma.cz. V průběhu celého projektu je otevřena sociální 

poradna on-line poradna. K zajištění informovanosti o aktuálním dění v procesu plánování 

sociálních služeb budou sloužit podpůrné pracovní skupiny vytvořené v rámci šesté fáze 

projektu, kterou je komunitní plánování na území Karlovarského kraje.  
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Harmonogram projektu: 
 
Rok 2010 

 

Aktivita 2010 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

1. Mapování                         

2.Koncepce                         

3.Tvorba modelu                         

4.Vzdělávání                          

5.Destigmatizace                         

6.Kom. plánování                         

 
 
Rok 2011 

 

Aktivita 2011 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

1. Mapování                         

2.Koncepce                         

3.Tvorba modelu                         

4.Vzdělávání                          

5.Destigmatizace                         

6.Kom. plánování                         

 
 

 Výstupy projektu: 

Hlavním výstupem projektu bude podrobná analýza stavu sociálních služeb, dále nová 

koncepce péče o osoby s duševním onemocněním pro území Karlovarského kraje a podpora 

její realizace na úrovni vzdělávání zúčastněných subjektů, vlastní realizace nových služeb i 

medializace tématu péče o osoby s duševním onemocním směrem k odborníkům i široké 

veřejnosti. Vznikne bezplatná sociální poradna pro tyto osoby i jejich blízké. Mimo jiné budou 

v rámci projektu vytvořeny a distribuovány vzdělávací brožury, bude přeložena kniha 

SHUNNED (Diskriminace lidí s duševní poruchou) předního evropského psychiatra Prof. 

Grahama Thornicrofta, a bude zajištěna její distribuce v ČR. Výstupem komunitního 

plánování bude zpracování podkladů pro vytvoření Plánu práce na období 2011 – 2012 ke 

„Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v KK na období 2009 – 2013“, který zajistí 

dlouhodobou udržitelnost. 

 

 

Realizátor projektu: 
 

Realizátorem projektu je Karlovarský kraj zastoupený hejtmanem kraje, panem PaedDr. 

Josefem Novotným.  

 

 

Dodavatel projektu: 

 

Dodavatelem projektu je nestátní nezisková organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní 

zdraví, zastoupena ředitelkou Centra, Mgr. Barborou Wenigovou. 
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Subdodavatelé projektu: 
 

Mezi subdodavatele projektu patří RNDr. Tomáš Raiter – Výzkum ve zdravotnictví a 

Občanské sdružení Scan, kteří se podílí na mapování péče. Subdodavateli pro destigmatizační 

a informační kampaň jsou společnosti AMEPRA, s.r.o. a D.D.M., s.r.o. Pro fázi vzdělávání se 

subdodavatelem stalo České centrum pro sanaci rodiny Střep. Komunitní plánování zastřešuje 

subdodávkou Komunitní plánování o.p.s. 
 

Jak nás kontaktovat: 

 

Vedoucí projektu: Mgr. Barbora Wenigová  

mobil:  +420 608 339 848  

e-mail: wenigova@rpkk.cz 

 

Hlavní manažer projektu: Mgr. Zuzana Barešová  

mobil:  +420 606 311 105  

e-mail: baresova@rpkk.cz 
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