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Pracovní skupina duševní zdraví 

  

Zápis z druhého jednání pracovní skupiny 

24. 5. 2022 

1) Představení hlavních výstupů z proběhlých šesti pracovních skupin – Sociálně nepříznivé události a 

jevy, které služby řeší s klienty (nejčastěji se objevovalo zadlužení, bydlení, nízké příjmy nebo 

úmrtí blízkého). Na jednání PS senioři byla doplněna hiearchie potřeb o spiritualitu. 

 

2) Požadavkem klientů je žít „běžný život“, zároveň se jedná o termín ze zákona o sociálních službách 

– zákon hovoří o běžném životě klientů srovnatelným se životem jejich vrstevníků – diskuse, co 

znamená běžný život. 

 

- Režim dne, rituály, 

- Přiměřené podněty (bohatá nabídka) – existence a následky využití, 

- Jistota ve stereotypu, 

- Zázemí (ideálně vlastní bydlení), 

- Vztahy, sociální vazby, 

- Práce/škola, 

- Právo na riziko (v činnosti, ale i v každodenním životě), 

- Bezpečné prostředí, 

- Plnit si svá přání, 

- Omezení svéprávnosti vnímáno jako ochrana, ne represe (jejich ochrana vůči společnosti, 

nikoliv naopak), 

- Zažívat povinnosti jako jejich vrstevníci (pracovní povinnosti, povinnosti vůči dětem), 

- Povinnost dbát na svůj zdravotní stav,  

- Sex, 

- Možnost finančního příjmu, 

- Možnost volnočasových aktivit, 

- Cestování, 

- Rodinný život (svatba, děti), 

- Právo na odlišnost, respekt, individualitu  

 

 

3) Pracovní list – mezioborová spolupráce, case management - vyplněn individuálně za služby, výstup 

bude zpracován do komunitního plánu souhrnně ze všech PS. 



 

4) Fokus má s jinými organizacemi uzavřeny smlouvy o spolupráci a tím odpadá bariéra GDPR, 

další bariérou jsou však technikálie – různé pracovní doby u různých typů služeb, střídání 

personálu,… 

 

5) Problematika sběru dat – KISSOS X OK systém. V minulosti prováděla ekonomická fakulta 

TUL ve spolupráci s ASZ sběr sociodemografických dat. 

 

6) Fokusní skupiny – klienti Tulipanu a Fokusu (poslat dotazník mailem p. Machartové a p. 

Horákové), pečující by pak mohli vyplnit on-line dotazník, svůj názor by také mohli vyjádřit i 

členové Asociace poskytovatelů SS LK (přes p. Gabriela). 


