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________________________________________________________________

MÍSTO

SVP, VÚ, ubytovna KLíčov
Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek

DEN

4. 2. 2015

PRŮBĚH SETKÁNÍ
Diskuse s klienty trvala cca 1,5 hodiny, přičemž jedna z jejích částí byla věnována kvalitnímu
přehledu pobytových možností a sociálních služeb, které by klienti mohli v případě zájmu
využít bezprostředně po ukončení ústavní výchovy.

________________________________________________________________

MÍSTO

Psychiatrická nemocnice, Horní Beřkovice
Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice

DEN

18.2.2015

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
Setkání bylo zprostředkováno na základě telefonátu se soc. pracovnicí, která vyjádřila
potřebu dozvědět se o organizaci DOM a službách, jež nabízí, konkrétní informace, jež by
mohla během práce se svými klienty využít a případně navázat bližší spolupráci.

________________________________________________________________
©DOM 2015

MÍSTO:

VÚ Obořiště
Obořiště 1

DEN:

2. 3. 2015

PRŮBĚH SETKÁNÍ:
V rámci výjezdu jsem na hromadném setkání všech klientů VÚ, kterých se sešlo ve velkém
sále cca 40, vedla asi hodinovou diskusi směřovanou na uvědomění si rizikových situací, se
kterými se v budoucnu pravděpodobně po skončení ÚV většina z nich setká.
Klienti velmi dobře spolupracovali, odpovídali na mé dotazy a díky tomu jsme společně
mapovali oblasti, které pro ně budou při jejich vstupu do samostatného života nejvíce
rizikové.
V rámci diskuse jsem zároveň klienty seznámila se způsoby, jak se snažit preventivně se
rizikům vyhnout a případně jak se co nejlépe vyrovnat s případnými již vzniklými problémy.
Individuálně jsem mluvila ještě se čtyřmi klienty VÚ, kteří zároveň projevili zájem o zařazení
mezi uchazeče do služby našeho DPC.
___________________________________________________________________________

MÍSTO

VÚ Brandýs nad Orlicí
Komenského 1, Brandýs n/Orlicí

DEN

11.3.2015

PRŮBĚH SETKÁNÍ

©DOM 2015

Ve spolupráci s etopedkou VÚ jsme zorganizovaly akci, které se zúčastnily všech současných
20 klientek a jejímž cílem bylo diskutovat o problémech a rizikových situacích, s nimiž se
většina z nich po svém odchodu z VÚ zřejmě setká.
Mapovali jsme zároveň možnosti, jak těmto rizikům předcházet, popř. kde a jakým
způsobem hledat pomoc ve chvíli, kdy už k nim dojde.
Diskuse probíhala velmi živě, všechny klientky se aktivně zapojovaly do rozhovorů a v závěru
jsem byla požádána čtyřmi z nich, jestli by nemohly absolvovat navíc individuální pohovor,
díky kterému by se mohly zařadit mezi uchazeče o pobyt ve službě našeho DPC.

_____________________________________________________________

MÍSTO

VÚ Pšov
Pšov 1, Podbořany

DEN

1.4.2015

PRŮBĚH SETKÁNÍ
Se soc. pracovnicí VÚ Pšov jsem v kontaktu již několik let, ale poprvé jsem byla vyzvána, zda
–li bych absolvovat výjezd za jejich klienty, které bych v rámci společné diskuse informovala
o tom, s jakým riziky a situacemi se mohou setkat, až budou odcházet z VÚ a budou
vstupovat do samostatného života.

Diskuse proběhla se všemi klienty pobytových částí, tedy cca 35, se kterými jsme mapovali
oblasti a situace, jež by je mohli při vstupu do jejich samostatného života potkat, a které by
bez pomoci z řad odborníků popř. soc. služeb nemuseli zvládnout bez větších komplikací.

©DOM 2015

MÍSTO

Dětský domov Klánovice
Smržovská 77, Praha 9

DEN

6.5.2015

PRŮBĚH SETKÁNÍ
Ředitelka Dětského domova zkontaktovala naši službu s tím, že bude v následujícím roce
končit pobyt velká část starších klientů a bylo by pro ně přínosné se dozvědět od erudované
osoby o možnostech, které mají v případě, že budou vstupovat do samostatného života bez
podpory někoho z jejich nejbližšího okolí.
Diskuse byla vedena s cca 25 klienty ve věku od 17 let, z nichž mi většina sdělila, že po
odchodu z DD se vrátí domů, čímž jim bude vstup do samostatného života ulehčen tím, že
budou mít možnost neodcházet okamžitě do některé ze sociálních služeb či pobytových
zařízení, která naopak musí využít ti z klientů, kteří nemají možný návrat domů.
Diskuse probíhala velmi živně, klienti reagovali aktivně na mé otázky, kterými jsem si
mapovala jejich představy o tom, jak bude jejich vstup do samostatného života probíhat.
Některé jejich představy byly velmi naivní, ale jiné velmi reálné, byl zde znát velký rozdíl mezi
klienty VÚ a DD, zřejmě se zde v rámci pobytu častěji diskutuje na toto téma.
___________________________________________________________________________

MÍSTO

VÚ Husův Domov
Vrchlického 700, Dvůr králové nad Labem

DEN

29.9.2014

PRŮBĚH SETKÁNÍ

©DOM 2015

Výjezd byl domlouvám a konzultován s ředitelem VÚ, kterého jsem zároveň při osobním
setkání detailně seznámila a informovala o všech formách služeb, jež naše organizace může
poskytnout klientům VÚ po skončení jejich ústavní výchovy. Společně jsme pak diskutovali
nad cílovou skupinou a možnostmi bližší spolupráce.
Individuální rozhovor s klientem, který má trvalé bydliště v Praze, proběhl a klient byl
zařazen mezi uchazeče o pobyt ve službě DPC.
___________________________________________________________________________

MÍSTO

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Opařany 121

DEN

26.10.2015

PRŮBĚH SETKÁNÍ
Výjezd byl zaměřen na nalezení možností spolupráce, vzhledem k tomu, že velká část klientů
DPN Opařany je zároveň s určitým časovým posunem i klienty některé ze služeb naší
organizace DOM.
Rozhovor s paní primářkou byl zaměřen na definování cílové skupiny našich klientů a na
základě shledání podobností nalezení případné bližší spolupráce.
Stěžejním momentem rozhovoru byla informace o tom, že spousta klientů DPN je
hospitalizována z důvodu sociálních problémů v rodině, a krátkodobý pobyt v nemocnici je p.
primářkou vnímán jen jako krizové opatření pro vyřešení náhlé konfliktní rodinné situace.
Pobyt v DPN (často opakovaný) je v takových případech ukončen před zletilostí klienta právě
proto, aby odcházel ještě v době nezletilosti zpátky do původního prostředí (často se jedná
také o nějakou z forem ústavní péče).

©DOM 2015

MÍSTO

Psychiatrická léčebna Bohnice
Ústavní 91, Praha 8

DEN

9.11. 2015

PRŮBĚH SETKÁNÍ
Naše služba byla zkontaktována soc. pracovnicí Oddělení zdravotně –sociální péče (kapacita
46 lůžek), že někteří z klientů mohli být vodnými uchazeči o službu DPC. Rozhovor se soc.
pracovnicí byl přínosný nejen proto, že v kompetenci p. Kůželové je právě snaha o mapování
možných pobytových služeb, jež by mohli využít jejich pacienti po ukončení hospitalizace, ale
především proto, že v rámci definování naší i cílové skupiny zdejšího oddělení jsme se shodly
takřka ve všech bodech.
Je nepochybné, že v budoucnu se mladí dospělí pacienti dozvědí během rozhovoru se soc.
pracovnicí o službách DOMU, jako o jedné z variant, kterou budou moci využít po odchodu
z Psychiatrické nemocnice.

Setkání uskutečnila Mgr. Radka Reischlová
Projekt vedla Ing. Michaela Wicki
Technická spolupráce: Vít Rozkovec a Beat Wicki
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