
 

 

 

DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ CÍLE  

 

 

 I. DLOUHODOBÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2017 - 2019 

 

1. Podílení se na reformě psychiatrické péče v České republice 

- způsob: pokračování v získávání poznatků vztahujících se k reformě psychiatrické péče a 

jejich uplatňování v praxi, příprava podkladů a spolupráce v rámci CDZ 

- termín: 2017 - 2019 

- odpovědná osoba: předsedkyně správní rady, ředitelka organizace 

 

 

2. Práce s uživateli služby v jejich přirozeném prostředí  

- způsob realizace: rozvoj ambulantní služby (nabídka nových aktivit), rozvoj terénní sociální 

služby v rámci CDZ 

- termín: průběžně 

- odpovědná osoba: ředitelka organizace 

 

 

3. Rozšíření týmu, prohloubení odbornosti pracovníků 

- způsob: postupné přijetí nových sociálních pracovníků (až do počtu 9,0 úvazku), proškolení 

pracovníků v oblasti duševních onemocnění, zajištění stáží v zařízeních psychiatrické péče 

- termín: každoroční postupný nárůst v závislosti na schválení úvazků v přímé péči KÚOK 

- odpovědná osoba: ředitelka organizace 

 

 

II. KRÁTKODOBÉ CÍLE – (1 – 12 / 2017) 

 

1. Realizace 1 rekondičního pobytu pro uživatele služby 

- způsob: zajištění rekondičního pobytu pro minimálně 12 uživatelů služby 

- termín: září 2017 

- odpovědná osob: sociální pracovnice 

 

 

2. Podpora sociálních kontaktů  

- způsob: realizace minimálně 150 skupinových aktivit, minimálně 15 společenských akcí 

(akce, výlety, společná návštěva kulturních a sportovních zařízení) 



 

 

- termín: do konce roku 2017 

- odpovědná osoba: sociální pracovnice 

 

 

3. Spolupráce s Psychosociálním centrem v přípravě a realizaci reformy psychiatrie - 

rozpracováno  

- způsob: pravidelná jednání s primářem Psychosociálního centra Přerov zaměřená na 

koordinaci spolupráce, porady multidisciplinárního týmu, zahájení činnosti CDZ Přerov 

- termín: 1-12/2017 

- odpovědná osoba: předsedkyně správní rady, ředitelka organizace 

 

 

4. Centrum duševního zdraví Přerov 

- způsob: zahájení činnosti odděleného pracoviště, rozšíření terénního týmu sociálních 

pracovníků 

- termín: 1-12/2017 

- odpovědná osoba: předsedkyně správní rady, ředitelka organizace 

 

 

5. Destigmatizace osob se zkušeností s duševním onemocněním 

- způsob: 

  I) realizace 1 akce zaměřené na osvětu veřejnosti o problematice osob s duševním 

onemocněním (Den pro duševní zdraví) 

- termín: říjen 2017 

 II) navázání spolupráce s minimálně 2 jinými neziskovými subjekty a prezentace činnosti 

organizace a problematiky osob s duševním onemocněním při předání výrobků aktivizačních 

dílen pro neziskové účely  

 - termín: do konce roku 2017 

lll) prezentace organizace u odborné veřejnosti 

- termín: průběh roku 2017 

- odpovědná osoba: předsedkyně správní rady, sociální pracovnice 

- odpovědná osoba: ředitelka organizace 

 

 

 

 

V Přerově dne 15.5.2017 


