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Úvod 

Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci s jednotlivými 

subjekty podpůrné sítě. Zabývá se zapojením jednotlivých subjektů do podpůrné sítě a tématy, 

která byla pro vznik a udržení sítě důležitá. Cílem metodiky je poskytnout vodítka, která 

mohou pomoci vytvořit podpůrnou síť pro mladé lidi s duševním onemocněním v jiném 

regionu. Metodika obsahuje také zkušenosti nabyté během praxe, potřebné informace a 

postupy pro replikaci tohoto prvku podpory potřebného pro udržení mladého člověka 

s diagnózou duševní nemoci v procesu vzdělávání.  

 

1. Cíl spolupráce podpůrné sítě 

Cílem spolupráce podpůrné sítě je vytvoření spolupráce institucí a dalších subjektů, která 

bude sloužit k včasnému poskytnutí podpory a pomoci mladému člověku s počínající duševní 

nemocí, tak, aby zvládal problémy plynoucí z postižení, které duševní nemoc způsobuje a 

dostál nárokům školní docházky.  

Klíčovým aspektem je „včasnost“ podpory. Aktivity projektu Podporované vzdělávání jsou 

zaměřeny na prevenci a podporu, tak aby mladý člověk včas dozvěděl o duševním 

onemocnění a získal podporu dostatečně brzy, kdy nejsou symptomy duševního onemocnění 

natolik rozvinuté, aby byla nutná hospitalizace. V případě, že je hospitalizace nutná, tak by 

měla podpora a péče plynule navazovat a být individuální a dostatečně dlouhodobá natolik, 

aby mladý člověk a jeho okolí měly čas se stabilizovat, zorientovat se v nepříznivé situaci, 

naučit se zvládat symptomy duševní nemoci a následky z ní plynoucí (např. negativní 
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příznaky – ztráta motivace, kognitivní dysfunkce, neschopnost plánovat) a opět získat 

motivaci ke studiu. Aby byla podpora dostatečně včasná, tak je nutné mít vytvořenou funkční 

podpůrnou síť, ve které se jednotlivé subjekty a instituce efektivně spolupracují.  

 

 

 

2. Výchozí předpoklady pro vytváření podpůrné sítě 

 

a) Včasná intervence u mladých lidí s diagnózou duševní nemoci – 

výzkumná zjištění 

Zcela logicky by největší objem péče a podpory by měl být zaměřen do období, kdy se nejvíce 

rozhoduje o dalším životním fungování a rozsahu škod. Výzkumy ukazují, že jako určující se ukazuje 

léčba v prodromálním (počátečním) stadium – kdy nemoc teprve začíná. Intervence v tomto období 

snižuje trvání neléčené psychózy, čím kratší doba trvání neléčené psychózy, tím je také vyšší 

prožívaná kvalita života. Snížení relapsů (opakovaných atak) vede ke snížení vlivu onemocnění na 

člověka – na jeho kognitivní funkce, na jeho sociální fungování (Fallon et al., 1996). 

Schizofrenie, psychóza je duševní onemocnění, které vzniká především v mladém věku. 65% lidí 

onemocní ve věkovém rozmezí 20-40 let, z toho 39% onemocní v rozmezí 20-30 let (Hell, Fischer-

Felten, 1997). Prodromy (tedy počáteční stadium) se objevuje již kolem 15 věku života. Prevalence 

nemoci je 1% v komunitě, 80%  osob s první epizodou je hospitalizováno. Hrozí riziko 10 % 

sebevraždy v komunitě lidí s diagnózou schizofrenie, psychóza.  

Dlouhodobá a užší spolupráce s rodinou a dalšími blízkými osobami v komunitě není obvykle 

indikována v nemocničních zařízeních.  
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Opakované projevy nemoci a nutnost hospitalizace vyčleňují mladého člověka z komunity a z jeho 

přirozených aktivit. Zvyšují v něm pocit jinakosti a on/a začíná o sobě uvažovat jako o někom jiném, 

přestává se zapojovat do blízkých sociálních vztahů v komunitě. Pocit jinakosti a zvláštní zážitky, 

které souvisí s projevy schizofrenie a psychóza se ještě více zesilují prostřednictvím procesů 

stigmatizace a selfstigmatizace, kterými se člověk vyděluje ze své komunity (Thornicroft et al, 2010).  

Pro mladý věk je typické, že se člověk teprve orientuje ve světě. Vymezuje si svůj žebříček hodnot, 

buduje si ve společnosti svoje místo, často se připravuje na svou budoucí profesionální kariéru, 

opouští původní rodinu, buduje si svoje intimní vztahy.  

Pokud není podporován a nejsou včas rozpoznány první signály nemoci, často se opakuje pobyt 

v psychiatrických zařízeních, čímž se dostává ze svého přirozeného prostředí a prohlubuje se v něm 

pocit stigmatu, ztrácí sociální dovednosti a kompetence, ztrácí svůj přirozený sociální status a blízké 

vztahy a zvyká si na kariéru chronického pacienta. I tak se může v očích veřejnosti  podporovat obraz 

„nevyléčitelného blázna“.  (Thornicroftet al., 2010) 

Cílem poskytnutí včasné intervence je být k dispozici v době, kdy nemoc začíná, navázat kontakt a 

snažit se zamezit opakovaným hospitalizacím poskytnutím odpovídající sociální intervence, snížit 

stupeň zátěže pro osobu s první epizodou i pro její blízké. Aby bylo však možné takovou intervenci 

poskytnout, tak je nezbytná spolupráce zúčastněných subjektů (např. psychiatrická klinika, terénní 

tým, rodina atp.) Mezi zúčastněnými je třeba vybudovat pocit důvěry.  

Snížení počtu hospitalizací vede zabránění tzv. syndromu hospitalismu, kdy si člověk zvyká na pobyt 

v nemocnici a nemocniční péči a člověk postupně nastupuje kariéru tzv. chronického pacienta s malou 

nadějí na vyléčení či snížení vlivu nemoci.  

Cílem včasné intervence je také zamezit vzniku stigmatizačního procesu, který vzniká právě na 

začátku onemocnění, a tak zabránit vzniku diskriminace prostřednictvím odpovídajících sociálních 

intervencí. Hlavním cílem je tedy podporování a provádění intervencí přímo v komunitě, což není 

možné bez zapojení subjektů a institucí, které se na podpoře podílejí, nebo ji využívají.   
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b) Zkušenosti ze zahraničí  

 

Vytváření podpůrné sítě ve Finsku 

 Zkušenosti ze zahraničí ukazují, jak taková podpůrná síť může fungovat. Ve Finsku, v oblasti 

Kainnu, je mladému člověku s počínající duševním onemocněním zajištěna podpora 

především v komunitě a jsou mu zprostředkovány potřebné prvky podpory tak, aby zvládal 

první ataku duševního onemocnění, případně opakující se projevy duševního onemocnění 

v přirozeném prostředí. V oblasti působí tzv. case-specific týmy, které jsou zaměřené včasnou 

podporu mladého člověka se začínající duševní nemocí. Cílem podpory je zorganizovat 

dostatečně podpůrné prostředí prostřednictvím zapojení osob z okolí tak, aby bylo možné 

počínající duševní onemocnění zvládnout bez hospitalizace nebo s co nejmenší dobou 

hospitalizace, která způsobuje riziko vypadnutí z přirozeného prostředí a zvyšuje tak riziko 

stigmatizace. Pro poskytování takového typu služby je nezbytné vytvořit dostatečně pružnou 

podpůrnou síť, která dovoluje využívat různé prvky podpory. V komunitě musí být přítomni 

odborníci, kteří navzájem spolupracují, jsou spolu pravidelně v kontaktu a efektivně se 

informují. 

Charakteristické prvky včasné intervence v rámci podpůrné sítě v regionu Kaainu, 

Finsko: 

Způsob organizace prvního kontaktu – člověk, u kterého se vyskytnou příznaky duševního 

onemocnění nebo jeho příbuzní, kteří s ním žijí, kontaktují psychiatrickou kliniku a člověk, který 

vezme telefon je zodpovědný za zorganizování podpory pro volajícího. Tým je schopen vyrazit za 

rodinou do jejich prostředí, spolupracují s praktickými lékaři, s učiteli, se všemi zaangažovanými 

osobami, kterou jsou potřebné pro zvládnutí situace. Během prvního setkání (first initial meeting) se 

diskutují pohledy všech zúčastněných, jak tomu, co se děje u člověka, kdo rozumí a co je třeba dělat 

z úhlu jejich pohledu.  
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Zaměření na sociální síť – do podpory jsou co nejvíce a nejdříve zapojování blízcí lidé a lidé v okolí 

klienta. 

Flexibilita a mobilita – v maximální míře se podpora zaměřuje na potřeby klienta a jeho blízkých, 

dojíždění celého týmu do domu klienta, do míst, které jsou pro klienta důležité.  

Tolerance nejistoty – krizový tým se snaží zorganizovat velký počet setkání na začátku setkávání 

během krize klienta. Není však pevný plán léčby, aby se předešlo předčasnému rozhodnutí. Na 

setkávání se však vždy diskutuje, co se bude zhruba dít a kde a kdy se příště bude konat setkání.  

Medikace se neindikuje na prvním setkání. 

Kontinutita – tým lidí, se kterými se člověk setkal, jej doprovází během poskytování péče.  Když 

podpůrné osoby nabídnou vztah, tak v něm také hodlají setrvat.  Setkávají se s klienty i po delší době, 

jen aby udržovali kontakt. 

Využití prvků case specific týmu při práci v terénu –koordinace spolupráce různých subjektů 

vyžaduje prvky tzv. case – managementu, které efektivně využívají různé formy podpory v dané 

komunitě, organizují pomoc a podporu kolem klienta, zajišťují předávání informaci mezi jednotlivými 

subjekty.  

Spolupráce s psychiatrickým zařízením – V rámci spolupráce je nezbytná spolupráce 

s psychiatrickým zařízením. V našem případě je partnerem projektu Psychiatrická klinika, 

spolupracujeme také s Psychiatrickou léčebnou a spolupráce probíhá také na úrovni ambulantních 

psychiatrů. V rámci této spolupráce je možné usilovat o brzké setkání s mladým člověkem a jeho 

rodinou, aby pracovnice Podporovaného vzdělávání co nejdříve navázali kontakt, zjistili okolnosti, za 

kterých došlo k první atace, podporovali rodinu v porozumění onemocnění, což vede snížení stresu, 

stigmatizaci a snížení nejistoty, kterou rodina během ataky duševního onemocnění zažívá.  

Organizace rehabilitačních zařízení při psychiatrickém zařízení – rehabilitační zařízení jsou 

zařízena tak, aby snižovala riziko izolace jedinců od okolní společnosti a aby naopak podporovala 

sociální začlenění, které vede k udržování a  zlepšování sociálních kompetencí a udržení se 

v dosavadních aktivitách a zvládání školní docházky. Příkladem takového zařízení je rehabilitační 

oddělení pro mladistvé v Kaainu, kde jsou namixovaní dívky i chlapci dohromady. Během pobytu 

absolvují program, který pomáhá udržet jejich dovednosti a schopnosti pro zvládnutí školní docházky. 
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Plánují si svoji činnost, stanovují si úkoly, které ve spolupráci se svými pracovníky plní.  Při práci 

využívají pracovníci oddělení psychoedukaci pro lidi s duševním onemocněním i pro příbuzné. 

Podstatné je, že si mladí lidé mohou dovést kamaráda na návštěvu, volně docházejí a odcházejí a jsou 

ve stálém kontaktu s rodinnými příslušníky, čímž se významně snižuje riziko izolace. Pracovníci na 

oddělení spolupracují jak s pracovníky case-specific týmů, tak se zástupci středních škola a učebních 

oborů.  

 

Vytváření podpůrné sítě v Nizozemí 

Během návštěvy prof. L. Korevaara jsme získali představu, jak funguje spolupráce podpůrné 

sítě v Nizozemí. Prof. L. Korevaar je vedoucím Centra pro výzkum a inovace v rehabilitaci a 

mezinárodním expertem v oblasti Podporovaného vzdělávání lidí s psychiatrickými problémy. 

Podílí se na zavádění prostředků a metod podporovaného vzdělávání do praxe, účastní se 

mezinárodních projektů, vyučuje a prezentuje na mnoha konferencích, jak v Nizozemí, tak v 

zahraničí.  Je autorem řady knih o psychosociální rehabilitaci a řady článků. L. Korevaar 

informoval o projektu Podporovaného vzdělávání v Rotterdamu, v rámci tzv. Community 

College ROC Zadkine, která má 33 000 studentů, 1800 vyučujících a 70 míst, kde výuka 

probíhá. Podmínkou pro přijetí do projektu byl věk 16  let, zkušenost s duševní nemocí 

nejméně 1 rok a účastníci vyjádřili vůli pracovat na svém vzdělávacím plánu. Celkem se 

projektu účastnilo 45 lidí. Účastníci absolvovali tzv. přípravný ročník, v jehož rámci se 

zorientovali v nabídce škol, formulovali si svůj vzdělávací cíl, získávali akademické a sociální 

dovednosti, vytvářeli strategie zvládání situací a budovala se propojená podpůrná síť 

z dostupných zdrojů v komunitě. Na přípravný ročník navázala ambulantní a terénní podpora, 

kde již byla větší úloha poradce- case managera, který koordinoval zdroje podpory v 

komunitě společně s klientem. Výzkum ukázal, že 26 lidí bylo schopno po absolvování 

přípravného ročníku rozhodnout se pro studium a z nich17 lidí díky podpoře po jednom roce 

stále studovalo, což je velký úspěch.  
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Podporované vzdělávání funguje ve 20 nizozemských regionech/městech. Analýza ukázala, 

že projekt Podporovaného vzdělávání tvoří významný most mezi psychiatrickou péčí a 

komunitou, což bývá pro mladého člověka především škola a blízké vztahy s rodinou a 

vrstevníky. Je nezbytná aktivní a efektivní spolupráce se všemi zdroji podpory, což bývají 

především rodina, ambulantní psychiatři, pracovníci školy a další odborníci nebo úředníci. 

Pracovníci Podporovaného vzdělávání jsou důležitým prvkem koordinování této podpory. 

Prof. Korevaar se zabývá vytvářením podpůrné sítě na národní i mezinárodní úrovni, která má 

sloužit k propojení spolupracujících profesionálů a prosazovat potřebnost Podporovaného 

vzdělávání v regionech pro různé cílové skupiny.  

Zkušenosti ze zahraničí přináší různé možnosti vytváření Podpůrné sítě a ukazují způsoby 

spolupráce, která slouží mladému člověku k udržení v běžném životě v procesu vzdělávání. 

 

 

 

Situace v České republice 

 

V České republice se taková forma spolupráce teprve vytváří. Jednotlivé prvky péče jsou poskytovány 

odděleně, zvlášť zdravotnické, zvlášť sociální. Na mnoha místech probíhá spolupráce neziskových 

organizací se zdravotnickými zařízeními. Chybí však dosud taková propojenost zdravotních a 

sociálních služeb, která by je umožňovala poskytovat zároveň, flexibilně a kontinuálně, tak jak se to 

děje v zahraničí a jak by to člověk, který má potíže v obou oblastech potřeboval. 

Problémem také je, že stranou zůstává péče o vzdělávání. Duševní zdraví není častým tématem 

primární prevence, na školách zatím působí velmi málo školních psychologů a výchovní poradci 

potřebují informace a podporu ke zvládnutí náročných situací spojených s projevy duševního 

onemocnění. Učitelé také nebývají zapojeni do problematické situace, přesto musí pracovat s žákem, 

který se v rámci třídy projevuje nevhodně, nedisciplinovaně, nepřiměřeně či nesrozumitelně.  



	  

Tento	  projekt	  -	  Podporované	  vzdělávání	  pro	  žáky	  s	  duševním	  onemocněním	  -	  pilotní	  projekt	  v	  
brněnském	  regionu	  je	  financován	  z	  Evropského	  sociálního	  fondu	  prostřednictvím	  Operačního	  

programu	  Vzdělávání	  pro	  konkurenceschopnost	  
	  
	  

V případě proškolení mohou učitelé nabýt větší jistoty při jednání s takto disponovaným žákem. 

Jednorázové školení však často nestačí a je potřeba dlouhodobější podpora učitele, aby situaci zvládal. 

Pokud učitel nedostává podporu, tak ji často nemůže dát ani žákovi ani svojí třídě. Unikátním 

propojením je pak propojení zdravotnických pracovišť a školních pracovišť za účelem poskytování 

dlouhodobé podpory při zvládání školní docházky. Zaangažovaný učitel lépe rozumí potřebám žáka 

s duševní nemocí a dokáže na něj lépe reagovat.  

Projekt partnerské organizace Ledovec (Podporované vzdělávání, www.ledovec.cz) funguje 

v Plzeňském kraji, kde podporuje mladé lidi od 15ti let. Jejich dosavadní zkušenosti ukazují důležitost 

vytváření podpůrné sítě jak v rámci Plzně, kde vybudovali úzkou spolupráci s některými výchovnými 

poradci ze středních škol a spolupracují s Psychiatrickou klinikou. Podstatná je také jejich podpora 

vytváření podpůrné sítě v celém regionu, zvláště v takových místech, která jsou nedostatečně 

zasíťovaná zdravotnickými a sociálními službami. Učitelům zde chybí adekvátní odborná pomoc a 

podpora, která by jim pomáhala zvládnout případné duševní onemocnění jejich žáka a exkluze ze 

systému vzdělávání hrozí v mnohem větší míře. Poskytnutí možnosti setkávat se buduje potřebnou síť 

kontaktů a je zdrojem pro mladého člověka a jeho rodinu.  

Mezi další projekty, které se snaží budovat podpůrnou síť (v tomto případně nejde jen o podporované 

vzdělávání) sloužící k začlenění lidí s duševní nemocí je projekt Centra pro rozvoj péče o duševní 

zdraví v Karlovarském kraji (www.rpkk.cz).  Tento projekt směřuje k vytvoření komunitní péče 

v oblasti, která má velký nedostatek zdravotnických zařízení a nefungovali zde žádné služby 

podporující lidi s duševní nemocí. Cílem projektu je vytvořit spolupracující síť, která zabrání sociální 

izolaci lidí s duševním onemocněním.  

V rámci našeho projektu Podporovaného vzdělávání se navázala úzká spolupráce s několika subjekty 

ve městě Brně, která je popsána v navazující kapitole. Uskutečnily se dvě setkání členů sítě a 

spolupráce bude pokračovat i po skončení projektu. Mezi partnery sítě patří všechny důležité instituce 

– psychiatrická klinika, psychiatrická léčebna, zástupci škol, pedagogicko-psychologická poradna, 

pracoviště pracující s lidmi s drogovou závislostí atp. V rámci další podpory by bylo třeba rozvíjet 

spolupráci se subjekty v brněnském okolí, neboť mnozí studující dojíždí do Brna za studiem, případně 

jsou hospitalizování na Psychiatrické klinice a v Psychiatrické léčebně, ale jejich zdroje podpory sídlí 

mimo Brno. 
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3.	  Průběh	  a	  zapojení	  jednotlivých	  subjektů	  do	  

Podpůrné	  sítě	  v	  Brně	  

Setkávání podpůrné sítě slouží k vzájemnému informování a posílení účasti na podpůrné síti. 

Setkání tváří v tvář různými odborníkům podporuje pocit spoluúčasti na komplexním řešení 

oblasti duševního zdraví u mladých lidí s duševní nemocí. Cílem setkávání je vybudování 

osobně-profesionálních vztahů, které vedou k vyšší míře zaangažovanosti. 

a) Struktura setkání sítě a úloha moderátora 
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1) Úvod – na začátku má hlavní slovo moderátor, který představí sebe a cíl setkání, sdělí 

časový rámec (cca 2- 3 hodiny podle počtu účastníků a témat) a zmíní hlavní body jednání (na 

prvním setkání to bývá představení sebe a svojí organizace či instituce, způsob zapojení do 

podpůrné sítě atp.). Poté setkání moderuje. Úlohou moderátora je hlídat čas, tak aby diskusi 

obohatilo více příspěvků, komentování názorů a informací a zasazování je do kontextu 

v oblasti duševního zdraví v místním regionu.  

Nároky na úlohu moderátora setkávání sítě: Moderátor by měl mít přehled o aktuálním dění 

v oblasti duševního zdraví v ČR a v zahraničí, měl by mít fundovaný přehled o dění 

v místním regionu, být komunikativní a umět pracovat se skupinou. 

2) Hlavní předmět jednání – moderátor dbá na délku monologu, případně dialogu. Podporuje 

a rozvíjí diskusi na témata, která se týkají propojování partnerů sítě a spolupráci. Projednávají 

se, jak nastíněné body, případně další potřeby účastníků setkání. Moderátor se také snaží dělat 

závěry, které směřují ke konkrétním akcím či výstupům. 

3) Závěr – Moderátor shrne práci účastníků sítě, vyzdvihne hlavní body, vyjmenuje úkoly, 

které ze setkávání vyplývají (pokud nějaké vzniknou), ocení účast a aktivitu účastníků 

setkání. Orientačně nebo pevně se domluví termín dalšího setkání.  

Během setkání se vytváří zápis ze setkání, který se rozešle účastníkům setkání. Důležitý je 

také seznam kontaktů, jak emailových, tak telefonních, který by měl být k dispozici všem 

účastníkům, aby spolu mohli pokračovat v komunikaci. 

 

 

b) Charakteristické prvky Podpůrné sítě 

Provázanost - zástupci jednotlivých institucí o sobě vědí, mají na sebe přímé kontakty a 

mohou se bez prodlev kontaktovat. 
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Adekvátnost –  partneři podpůrné sítě hrají důležitou roli v oblasti podpory duševního zdraví 

a vzdělávání. 

Kontinuita – v rámci sítě se setkávají takoví zástupci sítě, jejichž podpora na sebe navazuje. 

Zodpovědnost za koordinaci – je ustanovena jedna osoba nebo subjekt, který nese 

zodpovědnost za koordinaci setkávání a stará se, aby témata, která řeší podpůrná síť byla 

dostatečně závažná pro všechny partnery sítě.  

 

c) Průběh vytvoření Podpůrné sítě v Brně 

Vytvoření sítě proběhlo prostřednictvím několika kroků. Prvním krokem bylo získání partnera 

projektu, který byl podstatný pro spolupráci v oblasti zdravotnictví. Tento partner se stal základním 

prvkem sítě, se kterým probíhala největší spolupráce z již dříve zmíněných důvodů. Na konferenci 

Podporovaného vzdělávání proběhlo první setkání členů podpůrné sítě, kteří již byli předem 

vytipování a na konferenci s tímto záměrem pozváni. Během prvního setkání byly sděleny potřeby a 

očekávání od jednotlivých partnerů sítě. Během dalšího setkání se pojmenovaly potřebné oblasti 

směřování v oblasti duševního zdraví. 

 Popis jednotlivých partnerů byl vydán také v Příručce podporovaného vzdělávání (příloha Metodiky 

spolupráce podpůrné sítě). V rámci Metodiky spolupráce Podpůrné sítě představujeme zapojení 

jednotlivých subjektů a institucí. 

1. setkání  

Během prvního setkání byli přítomni zástupci relevantních subjektů tj. zástupci projektu 

Podporované vzdělávání, partneři projektu Psychiatrická klinika, zástupci škol, poradenských 

center, pedagogicko-psychologických poraden, pracoviště primární prevence, zástupci 

ambulantních psychiatrů, zástupci jiných neziskových organizací.  

Na začátku projektu byl představen projekt a domluvili jsme se na bodech spolupráce. Cílem 

bylo hledání transparentního a aktuálního způsobu kontaktování, který povede ke konkrétním 
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řešení v rámci projektu. Cílem je propojit jednotlivé zainteresované subjekty tj. vytvořit 

adresář, který by poskytoval přehled doporučených pracovišť. Jako nejhodnotnější se však 

ukazuje možnost přímého kontaktu a doporučení na konkrétního odborníka. Ukazuje se 

důležité mít jedni kontaktní osoba, která je k dispozici v rámci podpůrné sítě a koordinuje 

podporu v konkrétní situaci. 

Je tedy zřejmé, že poradce case manager je nezbytným prvkem péči, neboť může jednotlivé 

prvky podpory propojovat a koordinovat. 

Příklad: Ozve se zástupce školy, který zjistí, že ve třídě je mladý člověk, na kterém je znát, 

že se mění jeho psychický stav, nezvládá školní docházku, projevuje se ve třídě nepřiměřeně. 

Potřebuje situaci zkonzultovat. Pracovnice projektu mu pomůže zhodnotit situaci a doporučí 

různé formy intervence. V první řadě následuje rozhovor se žákem, poté s rodiči a společně 

zhodnotí, jestli je třeba návštěva jiného odborníka (obvodního lékaře, psychologa, psychiatra). 

Dále navazuje spolupráce poradcem-case managerem, který ve spolupráci se 

zainteresovanými osobami (žák, jeho rodiče, učitel) a ostatními odborníky, může stanovovat 

cíle spolupráce a jednotlivé kroky, jak cíle naplňovat. 

 

 

2. setkání  

Cílem setkání je reflexe stávajících zkušeností a další propojování mezi jednotlivými 

účastníky. Ukazuje se, že spolupráce probíhá spíše skrz službu Podporovaného vzdělávání, 

než mezi odborníky samotnými. Potřeba jsou také edukační materiály, které by přibližovaly 

problematiku duševního zdraví a destigmatizovaly by mladé lidi s duševním onemocněním. 

Duševní zdraví je stále na okraji zájmu oproti např. drogovým závislostem, které jsou ve 

společnosti více tematizovány. Diskuse se vede o zaměření na destigmatizační akce, které by 

se věnovaly tematice duševního zdraví. Jednotlivý partneři diskutují o tom, co mohou udělat 

jako jednotlivé subjekty Podpůrné sítě - více tematizovat problematiku duševní nemoci, 
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snižovat stigmatizaci, měnit mediálně skandalizovaný negativní obraz člověka s duševní 

nemocí a přinášet pozitivní příběhy, jak lidé s duševní nemocí zažívají svět a překonávají 

symptomy duševního onemocnění. Příběhy jsou také formou prevence a předáním poselství, 

které vede k včasné intervenci u mladého člověka, u kterého se duševní nemoc teprve rozvíjí. 

V rámci projektu Podporovaného vzdělávání pracovnice projektu Podporovaného vzdělávání 

prezentují v rámci workshopu „Boření mýtů“, který se zaměřuje na „mýty“ o duševním zdraví 

a nemoci.  

Další směřování spolupráce sítě bude tematizovat potřeby jednotlivých partnerů a věnovat se 

udržení a rozvíjení komunikace mezi jednotlivými účastníky. 

 

d) Zapojení jednotlivých partnerů Podpůrné sítě 

 

Zapojení Psychiatrické kliniky  

V rámci spolupráce probíhalo pravidelné setkávání (1,5 – 2 měsíční intervaly) s psycholožkami a 

psychiatry Psychiatrické kliniky (PK), které vedly k navázání a upevňování spolupráce. Pracovnice 

projektu Podporované vzdělávání vedly skupinu Tréninku kognitivních funkcí, která umožňovala 

setkání s potenciálními klienty projektu Podporovaného vzdělávání, zároveň to umožňovalo 

pravidelné setkávání s prostředím Psychiatrické kliniky.  Propojování obou forem podpory (zdravotní i 

sociální) vedlo k efektivnější podpoře klienta, což si uvědomili i lékaři Psychiatrické kliniky, kteří při 

ukončování projektu navrhli jako podstatný prvek léčby zaangažování pracovnic přímo v rámci léčby 

na oddělení. Oddělenost obou forem podpory vedla totiž k tomu, že psychiatr na oddělení dříve 

doporučil služby, které by mohly podpořit mladého člověka v jeho přirozeném prostředí, ten však další 

často služby nevyužil, protože nebyl na pokračování spolupráce navázán, neuvědomoval si, co jej čeká 

v jeho domácím prostředí, přeceňoval svoje síly. Docházelo tak k narušení kontinuity spolupráce a 

mnohem více klientů vypadávalo ze školního procesu. Společným kontaktem již oddělení docházelo 

k vytvoření vazby a formy spolupráce, která poté mohla být přenesena i mimo prostředí PK. Jako další 

formy spolupráce mezi projektem Podporovaného vzdělávání a lékaři a psychology PK lze uvést účast 
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na společných seminářích, ať už v rámci Psychiatrické kliniky nebo v rámci akcí projektu 

Podporovaného vzdělávání. Vzájemné sdělování odborných informací a zkušeností vede k posílení 

profesionality u obou skupin spolupracujících. 

  

 

Zapojení Psychiatrické léčebny 

Spolupráce s psychiatrickou léčebnou je nezbytná, neboť je záchytným pracovištěm pro celou 

spádovou oblast Jihomoravského kraje. Je největším poskytovatelem psychiatrické péče 

v dané oblasti. V rámci budování a udržování podpůrné sítě probíhala spolupráce s psychiatry 

během setkání 1x měsíčně. Během setkání se předávaly informace o stávajícím běhu projektu, 

probíhala depistáž vhodných klientů, kteří by mohli být zapojeni do projektu a předávaly se 

informace o dalších navazujících službách, které by byly užitečné pro efektivní péči o 

mladého člověka s diagnózou duševního onemocnění. Byla využita také odborná znalost 

problematiky duševního onemocnění, tak že byly konzultovány některé symptomy duševního 

onemocnění, rozlišovány jednotlivé typy diagnóz (např. schizofrenie x porucha osobnosti).  

 

 

 

Zapojení Psychiatrického oddělení ve Vojenské nemocnici 

Psychiatři z Vojenské nemocnice byli zapojeni do projektu prostřednictvím kontaktu 

koordinátorky projektu PV a navštívili Sdružení Práh společně s vrchním zdravotníkem a 

ošetřovatelkou. Prohlédli si Sdružení Práh a domluvili jsme spolupráci v rámci ambulance i 

lůžkového zařízení. Další spolupráce probíhala prostřednictvím vzájemných kontaktů mezi 

pracovnicí uživatele a konkrétním ambulantním psychiatrem. Došlo také k navázání užších 

styků s Psychiatrickým oddělením, které dále pokračují a vedou k propojování Podpůrné sítě.  
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Zapojení ambulantních psychiatrů 

Ambulantní psychiatři fungují buď jako první konzultanti počínajícího duševního onemocnění 

nebo jako následná péče po ukončení hospitalizace. Jsou nebytnými partnery v podpoře 

člověka s duševním onemocněním. Prostřednictvím medikace ovlivňují pozitivní i negativní 

symptomy, stavy únavy, které jsou důležité pro zvládání školní docházky. Většinou však 

nekomunikují přímo s učitelem, spíše s rodiči mladého člověka s duševním onemocněním, 

pokud je nezletilý. Považujeme za důležité společné schůzky jak s ambulantním psychiatrem, 

tak s učitelem i rodiči dohromady. Problémem však bývá nalezení společného času na takové 

setkání. Jako nezbytným prvkem se tak jeví koordinace podpory poradcem-case managerem, 

který organizuje předávání potřebných a nezbytných informací mezi jednotlivými subjekty. 

Ambulantní psychiatři také fungují jako kontaktní osoby, které zprostředkovávají člověku 

kontakt se službou Podporované vzdělávání, je nezbytné je vybavit přehledem kontaktů, který 

usnadní kontakt s pracovníky projektu, případně dalšími spolupracujícími subjekty a 

institucemi. Udržování kontaktu s ambulantním psychiatrem se děje skrz spolupráci s klienty 

prostřednictvím telefonického a především osobního kontaktu. Ambulantní psychiatr si může 

vykázat čas strávený s pracovníkem na pojišťovnu, pokud hovoří jak s klientem, tak 

s pracovníkem zároveň. Proto jsou důležité společné schůzky, které vedou k efektivní 

komunikaci mezi jednotlivými účastníky a zároveň to nebývá ztracený čas pro ambulantního 

psychiatra. 

 

 

Zapojení poradenských center při vysokých školách 

Někteří žáci s duševním onemocněním odchází ze středních škol na vysoké školy, aby se dále 

vzdělávali a zvyšovali svoji kvalifikaci potřebnou pro zlepšení svého uplatnění na otevřeném 

trhu práce. Opouští tedy svoje známé prostředí a čeká je prostředí nové, méně strukturované, 
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s novými nároky a potřebami. Jako podstatný se zde zdá být proces orientace v novém 

prostředí, vytvoření individuálních podmínek pro zvládnutí nároků učiva vysoké školy 

(způsob přípravy, zkoušení, způsob hodnocení) a spolupráce s dostupnými prvky podpory na 

vysokých školách. Příkladem takové podpůrného prvku jsou poradenská centra zřízená jak na 

Masarykově univerzitě, tak i na VUT. S poradnou VUT jsme spolupracovali na jejich příručce 

pro učitele.  

Poradce-case manager zajišťuje kontinuální podporu při přechodu ze střední školy na vysokou 

školu, dodává pocit známosti mladému člověku a vytvořený podpůrný vztah pomáhá 

zvládnout šok z nového prostředí a nároků.  

 

Zapojení střediska Teiresiás 

Specifickým příkladem aktivit začleňování žáků se specifickými potřebami je Teiresiás – 

středisko Masarykovy univerzity, které se věnuje studujícím s různými formami postižení. 

Mezi činnosti střediska patří vypracování  individuálního studijního plánu, zajištění 

případných technických pomůcek, zajištění možnosti vykonat zkoušky (i přijímačky) u nich 

v centru (více času, menší stres, méně lidí), pomoc při výběru vhodného studijního oboru, 

seznámení s nároky oboru, vyjednání konkrétní podoby studijního plánu i na fakultě 

s pedagogy – MU je uznává, jsou zařazeni přímo do studijního řádu.  

Zde probíhala spolupráce na základě výměny informací a při vytváření individuálních plánů. 

Pracovnice Teiresiásu velmi aktivně spolupracovala s poradkyněmi-case manažerkami. 

Společné schůzky obou pracovnic a klienta významně snižovaly stres z neznámého prostředí 

a posilovaly podpůrné mechanismy vedoucí ke zvládnutí přechodu na VŠ. 

 

Zapojení škol  
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Školy jsou prvkem podpůrné sítě, který potřebuje dostatečnou podporu pro svoje učitele tak, 

byli schopni podporovat svoje žáky. V sítí byli zapojeni jako místa, kde probíhali preventivní 

přednášky pro jejich žáky a také byli podpořeni prostřednictvím proškolení svých učitelů, 

kteří získali informace o duševním onemocnění a jak se žáky s takovým postižením zacházet. 

V rámci sítě využívali informace od odborných pracovníků podpůrné sítě, získávali orientaci 

pro další směr spolupráce a navazovali potřebné kontakty s ostatními spolupracujícími 

subjekty podpůrné sítě. 

 

Zapojení dalších projektů a neziskových organizací  

V rámci sítě spolupracovaly také další neziskové organizace a projekty. Liga vozíčkářů 

poskytuje služby lidem s mnoha různými zdravotními postiženími, včetně i toho duševního. 

Vzhledem k tomu, že nemají jasně vymezenou cílovou skupinu, tak disponují širším záběrem, 

ovšem v rámci užší formy podpory. Na Ligu vozíčkářů byli odkazováni mladí lidé, kteří 

neměli diagnostikovanou duševní nemoc typu schizofrenie, psychóza, ale jejichž potíže byli 

spíše neurotického charakteru nebo měli poruchu osobnosti. Projekt Dotyk buduje asistenční 

centrum pro mladé lidi s duševní nemocí, jejich cílem je poskytnout podporu člověku 

s duševní nemocí člověkem s podobnou zkušeností, který však bude adekvátně vzdělaný 

v různých formách podpory. V rámci projektu Dotyk mají tak lidé možnost sdílet svoji 

zkušenost, dostávají podporu od člověka, který jim rozumí na základě vlastních zážitků a 

mohou si být vzájemně podporou.  

 

Poradenství pro rodiče 

Pro rodiče je situace, kdy jejich dítě onemocnění duševní nemocí velkou zátěží (viz kapitola 

Rodina jako prvek podpůrné sítě), která ohrožuje partnerské spolužití. Mnohé páry se spojí a 

čelí nemoci společně. V případě krize, kdy jsou oba partneři již vyčerpaní soustavnou péčí o 

mladého člověka s duševní nemocí, nebo pokud zátěž způsobí (případně odhalí) partnerský 
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nesoulad, tak bývá užitečné vyhledat podporu pro sebe a pro partnerský vztah. Poradny 

zaměřené na manželství a rodinu poskytují poradenství zdarma a anonymně. Umožňují 

partnerům prodiskutovat svoje potřeby, umožní také poznat potřebnou psychohygienu pro 

pečovatele a může jim také pomoci stanovit hranice a pravidla potřebná pro společné soužití.  

 

Zapojení akademických pracovišť do podpůrné sítě  

Humanitně zaměřená akademická pracoviště vzdělávají budoucí pedagogy, poradce a další, 

kteří se budou věnovat práci s lidmi. Je důležité je zapojovat do sítě a společně tematizovat 

způsoby, jak zpřístupňovat duševní onemocnění odborné a širší veřejnosti. Zapojení může 

proběhnout jak školením, tak prostřednictvím společných projektů v rámci destigmatizace 

nebo případně prostřednictvím stáží, exkurzí či dobrovolnictví ve službách pro lidi 

s duševním onemocněním, kdy prostřednictvím vlastního zážitku mohou studující získat 

zkušenost, která vede k hlubšímu pochopení člověka se závažnými psychickými problémy. 

 

Zapojení pracovišť primární prevence a služeb věnujícím se drogové závislosti. 

U mladých lidí narůstá konzumace tzv. měkkých drog, především marihuany, zvyšuje se 

počet experimentů i s tvrdými drogami jako je pervitin, halucinogeny. Mladí lidé si však 

neuvědomují, že užívání drog však může spouštět latentně přítomnou duševní nemoc. Mladí 

lidé si také často nespojují počátek duševního onemocnění s užíváním drog nebo nedokážou 

ani po první atace duševního onemocnění s užíváním drog přestat. Lidi, kteří mají problémy 

v oblasti závislosti i v oblasti duševního  zdraví nazýváme lidi s duální diagnózou. V důsledku 

kombinace těchto diagnóz mají tito lidé nakumulované potíže v sociální oblasti (dluhy, sociální 

izolace, nedostatečné sociální dovednosti, schopnosti a návyky, rizikový životní styl, snížená 

motivace) i zdravotní oblasti (syndrom závislosti, přestávání užívání medikace, relaps – další ataka, 

období zhoršeného zdravotního stavu, fyziologické obtíže), které jsou kvalitně řešitelné pouze týmově 

ve spolupráci sociálních a zdravotních pracovníků. Protože však takové týmy, které by propojovaly 
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zdravotní a sociální oblast, málokdy existují, tak je nutné vytvářet spolupráci mimo rámec jednoho 

zařízení. Obě diagnózy významně zhoršují schopnosti uživatele, jedna diagnóza negativně ovlivňuje 

druhou a potencuje její dopady a znemožňuje jejich pokračování ve školní docházce a následně 

začlenění na otevřený trh práce. Jako nezbytná se zde jeví spolupráce s pracovišti primární prevence a 

službami, které se věnují drogové závislosti.  Pracoviště primární prevence poskytují také poradenství 

v oblasti drogové závislosti. Mohou poskytnout adekvátní informace týkající se škodlivosti drog a 

způsobů zbavení se závislosti. Mohou také pracovat s rodinou, která potřebuje informace vedoucí ke 

zvládnutí situace. Služby věnující se závislostem poskytují služby, které snižují riziko užívání drog, 

vedou k abstinenci a podporují klienta v léčbě. Tyto služby však potřebují informace o duševní 

nemoci. Klienti s duální diagnózou často z jejich služeb vypadávají, protože jim chybí dostatečná 

motivace potřebná k získání a udržení abstinence. Nedovedou si také poradit s pozitivními a 

negativními symptomy duševního onemocnění a přenechávají iniciativu na klientovi, který však může 

důsledky duševní nemoci ve svém životě popírat a svoje problémy si spojovat se svými osobnostními 

vlastnostmi nebo s užíváním drogy.  

Příklad: Mladý člověk v důsledku dlouhodobého a pravidelného užívání marihuany a halucinogenů 

musel být hospitalizován na Psychiatrické klinice, protože ztrácel kontakt s realitou. Po hospitalizace 

si vrátil zpátky domů k rodině. S užíváním drog však nepřestal a po obnově docházek s užíváním 

marihuany opět začal. Nedokázal si propojit užívání drog s propuknutím duševní nemoci a dopady 

užívání drog i symptomů duševní nemoci popíral. Spolupráce služeb věnujícím se závislostem a služeb 

zaměřených na duševní zdraví je zde nezbytná. Poskytnutí adekvátních informací od odborníků včetně 

řešení problémů vedoucích k užívání drog vede ke stabilizaci klienta. Práce na náhledu vůči projevům 

duševního onemocnění zase vede k reorientaci klienta v jeho dosavadním životě, zlepšení zvládacích 

mechanismů a prevenci relapsu.   

 

Cílem dalšího setkávání sítě je hledání dalších návazných služeb, které by bylo potřebné do 

Podpůrné sítě zapojit.  
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4. Úloha podpůrné sítě v destigmatizaci mladých lidí 

s duševním onemocněním  

Vytváření podpůrné sítě hraje důležitou roli v oblasti snižování stigmatu duševního onemocnění, které 

se ukázalo jedním z témat setkání podpůrné sítě. Proto považujeme za důležité se na téma stigmatizace 

zaměřit. Bylo zjištěno (Thornicroft et al, 2010), že stigma duševního onemocnění zabraňuje využívat 

adekvátní prvky podpory a zvyšuje dobu mezi objevením se příznaků duševního onemocnění a 

využitím nějaké pomoci. Následující materiál lze využít i jako edukační materiál pro partnery 

Podpůrné sítě. 

Stigmatizace a destigmatizační akce 

Stigma se dá volně přeložit jako označení, znamení. V nynější době se stigma používá pro vydělení, 

oddělení, “jiných” lidí od “nás”.  Člověk, který se nachází v neobvyklém vztahu ke světu, bývá často 

stigmatizován, jsou mu přisuzovány jisté vlastnosti a způsoby chování. V očích ostatních lidí je 

degradován, je nahlížen jako nekompetentní, jako “degenerovaný”. Stigma souvisí s tzv. stereotypy a 

předsudky1. Rozlišujeme autostereotypy a heterostereotypy. Autostereotypy jsou  představy a mínění, 

která mají příslušníci určité skupiny o sobě samých (např. psychicky nemocní o sobě přemýšlí jako o 

psychicky nemocných a chovají se podle daných vzorů a vzorců ve společnosti). Heterostereotypy 

jsou představy o členech skupin jiných (tzv. zdravých a o psychicky nemocných). Pomocí stereotypů 

bývají určité skupiny posuzovány zjednodušeně a iracionálně. Podstatou jsou historicky vleklé 

předsudky a tradiční interpretace. Předsudek má v sobě silnou emoční komponentu posilovanou 

společností a kulturou, která usnadňuje  rychlé prosazení důsledků předsudku do chování lidí. 

Stigmatizace se může manifestovat jak pocitem méněcennosti nositele, tak znehodnocujícím 

přístupem okolí. Duševní porucha patří mezi stigmata působící hlavně v situacích úzkého 

interpersonálního kontaktu, jako jsou rodina a pracoviště. (Praško, 2001)Ačkoliv za nemoc není 

nositel činěn odpovědným, pro historicky stigmatizované nemoci (lepra, tuberkulóza, pohlavní 

choroby, psychické poruchy) to neplatí. Stigmatizace může způsobit různé změny jak v prožívání, tak 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Stereotypy jsou rigidní, pasivně přijímané způsoby posuzování určitých skupin lidí na základě tradic a 
předsudků (Hyhlík a Nakonečný, 1977). Stereotypy v posuzování se týkají skupin lidí, tříd nebo určitých 
představitelů obyvatel (dělník, intelektuál, duševně nemocný, psychoanalytik),případně celých národů a ras 
(černoch, Cikán apod.). 
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v chování stigmatizovaného. Často dochází k tzv. “selfstigmatizaci”, kdy se člověk diagnostikovaný 

cítí jako méněcenný, má tendenci se podceňovat, má pocit, že se nehodí do okolního světa (Jarolímek, 

2002): 

- člověk mění obraz o sobě samém a své chování pod vlivem “nálepky”, nebo aby se jí zbavil, 

- ve své historii hledá podporující důkazy pro své nové “stigma” důkazy pro svou novou          

   identitu (ukotvuje se) 

- člověk je redukován na svůj “soubor symptomů”, okolí mu přisuzuje atributy nové role 

Stigmatizace duševně nemocných znamená, že je větší část společnosti vnímá jako víceméně 

homogenní skupina v dimenzích méněcenností, duševní zaostalosti, nebezpečí. Mediální obraz 

"nebezpečného šílence uprchlého z léčebny" je dostatečně znám. Stigmatizace způsobuje sociální 

exkluzi, izolaci, předsudky mohou také bránit vytvoření některých druhů pomoci. Libiger (2001) 

shrnuje nejobecnější mýty: 

“Schizofrenie je nevyléčitelné onemocnění”. Výsledky ukazují na možnost změnu stavu člověka, která 

závisí na mnoha různých okolnostech (intenzita, rozsah symptomů, diagnostické omyly, nesprávná 

léčba, rodinné a sociální prostředí) 

“Pacienti se schizofrenií mají většinou sklon k násilí a jsou nebezpeční”. Většina pacientů s duševní 

poruchou nikdy nespáchá násilný trestný čin. I když je u nemocných se schizofrenií mírně zvýšený 

počet násilných trestných činů, je to většinou u nemocných, kteří nejsou léčeni nebo nejsou léčeni 

správně. Tito lidé bývají také často oběťmi trestných činů 

“Lidé se schizofrenií jsou nespolehliví a nemohou soustavně pracovat”. Pracovní výkon a způsobilost 

nesouvisí přímo s intenzitou psychopatologie. Více jak polovina nemocných se schizofrenním 

onemocněním je s podporou způsobilá získat a udržet pracovní místo na volném pracovním trhu 

(Swanson a spol., 1970). 

“Schizofrenie je druh trvalé duševní zaostalosti.” Lidé diagnostikovaní jako “schizofrenici” se ukazují 

v IQ testech měřících výkonnost jako “slabší”, to však nedokazuje jejich “zaostalost”. Často prokazují 

větší fantazii, přináší neobvyklé pohledy na problémy a jejich řešení.  
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Stigmatizace je velmi negativní jev, který udržuje člověka v sociální izolaci. Stigmatizaci se dá bránit 

zvyšováním informovanosti veřejnosti buď veřejnými akcemi (přednášky, vystoupení) nebo 

prostřednictvím medií (reklama, film, dokument, články), případně integrací prostřednictvím 

tréninkových pracovišť. V současnosti probíhá projekt Změna, který se zaměřuje na destigmatizační 

kampaň mnoha duševních onemocnění (www.stopstigma.cz) 

Proti stigmatizaci rodinnými příslušníky se ukazuje jako vhodná psychoedukace rodiných příslušníků. 

Rodinná psychoedukace  má významné výsledky pro příbuzné duševně nemocných, snižuje se riziko 

relapsů, redukují se psychotické symptomy, dochází ke zvýšení tzv. self efficacy (chápání sebe jako 

schopné osoby) u rodinných příslušníků. Informovanost pomáhá lépe zacházet s člověkem s duševním 

onemocněním, příbuzní mají větší vhled do potíží.  

 Pomáhá především takové setkávání, kdy jedinec přestává být vnímán jen skrze svoje onemocnění, 

ale může prokázat svoje schopnosti a dovednosti.  

K pochopení stigmatu mohou pomoci také různé zážitkové workshopy. Pracovnice projektu 

Podporované vzdělávání se zapojily do workshopu Boření mýtů, během kterého si člověk mohl 

vyzkoušet jaké to je získat diagnózu, ocitnout se v léčebně a postupně se vracet do společnosti.  

           

5.	  Rodina	  jako	  prvek	  podpůrné	  sítě	  	  

Rodina hraje zásadní roli při podpoře mladého člověka s duševní nemocí. Způsob překonání a 

zpracování prvotního šoku rodičů ze zážitku, že se jejich dítěti něco děje hraje významnou 

roli při vytváření atmosféry v rodině. Na začátku setkání rodiny s duševní nemocí se rodiče 

zaměřují především na příznaky duševní nemoci. V podpůrných skupinách pro příbuzné často 

rodiče řeší, jak nemoc poznat a jak se chovat k člověku, u kterého se potíže objeví. Toto téma 

bývá spojeno s pocity viny. Stává se, že si rodiče také vyčítají, že navštívili odborníka příliš 

pozdě. Zabývají se také tím, jestli udělali dobře, pokud nechali dospívajícího člena rodiny 

hospitalizovat. Někdy se nedobrovolná hospitalizace může stát překážkou ve vztazích členů 

rodiny, někdy může prospět zlepšení stavu a později i vzájemným vztahům.  Neexistuje jediné 

správné chování, které by platilo pro jakoukoliv situaci. Je třeba se chovat ke každému trochu 
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jinak a způsob optimálního chování se může měnit. Důležité je naladit se na potřeby člověka 

s duševní nemocí a opravdu mu naslouchat. 

Po stanovení diagnózy se členové rodiny mohou potýkat s různými pocity dle škály Kübler – 
Rossové:  

1) popření 

2) zlost 

3) smlouvání 

4) deprese 

5) přijetí nového stavu 

Z hlediska člověka s duševní nemocí a jeho příbuzných lze rozeznat určité klíčové situace. 

Patří mezi ně hospitalizace a reakce člověka na ni, návrat domů a komunikace o nemoci, 

reakce okolí na člověka s diagnózou duševní nemoci. Mezi další patří obava z relapsu, což je 

návrat ataky. Rodiče i člověk s diagnózou hledají způsob, jak zabránit, aby se nemoc vrátila. 

Pro zabránění relapsu je důležité si všímat znovuobjevení stresových situací a případných 

neobvyklých změn chování, které mohou předcházet objevení se nové ataky. Člověk 

s diagnózou by se měl zaměřit na předcházení stresovým událostem, případně je řešit a 

zvyšovat si odolnost vůči stresu, pokud je to možné.  

Pro rodinu může být důležité zvládnout komunikaci a podporu člověka po odeznění akutních 

příznaků nemoci. Obecně lze říci, že je důležité podporovat silné stránky člověka s diagnózou 

duševní nemoci, zaměřit se na respektující a pozitivní komunikaci, rozvíjet jeho zájmy a 

podporovat jej v zapojení do předchozích aktivit. Může se stát, že člověk po atace duševní 

nemocí může mít změněný pohled na sebe a svoje okolí. Může se také klást otázky, proč se to 

stalo zrovna jemu a jaký jeho život bude dál. Pro pochopení je důležitá empatie, zkusit si 

představit svět očima člověka s duševní nemocí.  

Propuknutí nemoci může také změnit rodinnou atmosféru, rodiče mohou mít potíže s tím, jak 

se mají k člověku s diagnózou duševní nemoci chovat, jak na něj mluvit. Je důležité, aby si o 

takových věcech mohli s někým promluvit, ať už s odborníkem nebo s lidmi s podobnými 
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zkušenostmi. Rodiče by se měli vyhnout dvěma extrémům – přehnané péči a přehnaného 

kriticismu. Přehnaná péče může snižovat zapojení člověka do přirozených činností péče o 

sebe a svoje okolí (např. hygiena, úklid, vaření). Kriticismus může snižovat sebevědomí. 

Rodiče by neměli mít přehnané nároky a v komunikaci by se měli zaměřit na, otevřenost a 

jasnost. 

Důležité také je, aby se o sebe dokázali starat také rodiče, kteří v některých okamžicích 

poskytují 24hodinovou péči. Měli by odpočívat, hledat kvalitní prožití volného času, tak, aby 

získávali sílu k další podpoře člověka s potížemi. Podstatné také je udržovat si rovnováhu 

mezi fyzickými i duševními aktivitami – zaměřit se na zdravý pohyb, svoje koníčky a zájmy, 

které budí pohodu a radost. Důležitá je také informovanost o nemoci, která může snižovat 

úzkostnost rodiče. 

Abychom zjistili názory rodičů na formu poskytování podpory a také jejich spokojenost, tak 

byl vytvořen dotazník pro osoby blízké, v jehož rámci se mohli vyjádřit k poskytování 

podpory jejich dětem. Zpětná vazba přinesla zprávu o tom, že rodiče jsou spokojeni a váží si 

podpory pracovnic Podporovaného vzdělávání (viz příloha Zpětná vazba osob blízkých na 

službu Podporovaného vzdělávání). Z analýzy dotazníku pro osoby blízké vyplývá, že rodiče 

také chtějí informace o možnostech podpory pro sebe.  Zpětná vazba přináší také konkrétní 

informace o potřebě setkávání a formách spolupráce.  

Během projektu Podporovaného vzdělávání jsme spolupracovali také krátce se sdružením 

Amicus, což je sdružení příbuzných lidí s diagnostikovanou duševní nemocí. Amicus hájí 

práva lidí s duševním onemocněním, zaměřuje se na změnu a výklad zákonů týkajících se 

práce s lidmi s duševním onemocněním ať už v oblasti zdravotní či sociální. 

V rámci sítě tvoří rodiče důležitý hlas, který je nutné zohledňovat a spolupracovat s nimi na 

podpoře jejich dítěte. Zároveň je třeba mít na paměti, že hlavním cílem podpory je mladý 

člověk s duševní nemocí.  
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6.	  Úloha	  poradce-case	  managera	  v	  podpůrné	  síti	  	  

	  

a)	  Co	  je	  case	  management	  

Jako nejvhodnější způsob práce s mladým člověkem s diagnózou duševní nemoci v rámci 

podpůrné sítě se ukazuje tzv. case-management. Case management je dlouhodobá intenzívní a 

koordinovaná podpora, která potencuje schopnost řešit komplexní problémy klienta v rámci 

systému různých prvků podpory.  

Case manager je (mimo jiné) průvodcem člověka systémem dostupných služeb, forem péče a 

podpory. 

Case management lze rozdělit na dva typy. V rámci tzv. intenzívního case managementu 

(ICM)  case manager poskytuje část služeb a vyhledává další služby. Poměr klientů na 

jednoho pracovníka je ideálně kolem 1:10. 

Asertivní komunitní péče má podobný model jako ICM, s tím rozdílem, že dostupnost týmu je 

7 dní v týdnu, 24 hodin. Práce s klienty je sdílena multidisciplinárním týmem, poměr klientů 

na pracovníka je  1:8-1:10.  Důraz se klade na týmový přístup, služba se nikdy neukončuje, a 

je kladen také větší důraz na asertivní vyhledávání klientů. Součástí asertivních komunitních 

týmů, které poskytují podporu v určitém vymezeném regionu, bývá zdravotnický personál 

jako psychiatr či terénní psychiatrická sestra.  

Vzhledem k možnostem projektu bylo možné zvolit pouze některé prvky case-managementu 

jako je nízký počet klientů na pracovníka (aby byla zajištěna individuálnost a kvalita 

spolupráce) a poskytování části služeb (mapování, plánování atp.) a vyhledávání a spolupráce 

s dalšími subjekty podpory jako jsou zdravotnická zařízení (PK, ambulantní psychiatři) a 

poradenská centra, případně další organizace věnující se lidem s duševním onemocněním. 

Zásady case-managementu: 
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1) Podpora je individuální, „ušitá“ klientovi na míru.  

2) Zaměřuje se na zdravé stránky klienta více, než na psychopatologii 

3) Flexibilita – dlouhodobost, práce v terénu, intenzita dle potřeb klienta 

4) Intervence jsou založeny na klientově rozhodnutí a souhlasu 

5) Asertivita – kontaktují se i lidé, kteří by sami nepřišli nebo nemají motivaci 

6) Práce se sociálním okolím klienta, aktivní vyhledávání zdrojů podpory 

 

b) Co dělá poradce- case manager?  

Buduje vztah s klientem, mapuje a plánuje, zaměřuje se na budování vazeb, pracuje s rodinou, 

trénuje s klientem dovednosti, poskytuje krizovou intervenci.V rámci podpůrné sítě působí 

poradce-case manager jako propojující prvek mezi jednotlivými prvky podpory. Úlohou case 

managera je v rámci rodiny je pomoci rodině zorientovat se v situaci a doporučit další služby 

(další úlohy case managera viz další kapitola), včetně služeb pro rodiče samotné (viz zapojení 

poradenství pro rodiče). Case-manager spolupracuje se všemi členy rodiny na snížení 

negativně vyjadřovaných emocí, zlepšení atmosféry v rodině, což přispívá k stabilizaci stavu 

mladého člověka s diagnózou duševního onemocnění (více viz metodika spolupráce 

s rodinou). 

Case manager doprovází klienta na jeho cestě skrz systém vzdělávání, systém zdravotních a 

sociálních služeb. Informuje klienta o dostupných prvcích podpory, vyhledává je, v terénu 

pracuje s učitelem, spolužáky, ambulantním psychiatrem, poradenskými pracovníky.2 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  (zpracováno na základě Stuchlík, 2009) 
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6) Závěr 

Projekt Podporovaného vzdělávání se ukázal jako nezbytný z hlediska vytvoření a udržování 

podpůrné sítě, propojování a koordinování spolupráce jednotlivých subjektů. Specializace 

každé instituce vytváří úzký fokus zaměřující se pouze na část života klienta. Podpůrná síť 

Podporované vzdělávání se podstatou svojí spolupráce stávají prvkem, který propojuje 

jednotlivé, dosud izolované, oblasti a vytváří prostředí, které vede k efektivnějšímu využívání 

různých služeb.  

Hlavní roli v ní plní poradce-case manager, který jednotlivé prvky sítě propojuje, ať už nad 

prací s klientem nebo při kontaktování jednotlivých členů sítě a zapojování je do dalších 

aktivit a dále další prvky jako je pravidelné setkávání členů podpůrné sítě, webové stránky 

atp. 

Během projektu se nám podařilo zapojit mnoho důležitých partnerů, ať už z řad 

pedagogických či zdravotnických institucí. Vytvořená síť bude dále fungovat, tak, jak jsem se 

zavázali v projektu.  
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