Zavedení programu rehabilitačního bydlení pro osoby
s dlouhodobou duševní nemocí v Hradci Králové: rozšíření
programu do Pardubic a Chrudimi - CZ.11/MGS/009
www.norwaygrants.com

pondělí 19. září 2016
9.00–13.30

sál Jana Kašpara, krajský úřad Pardubického kraje
(budova C, Komenského nám. 120, Pardubice)

Seminář výměny dobré praxe

aneb jak vyladit terénní práci a služby v oblasti bydlení pro lidi s duševními potížemi
Program semináře

9.00—9.30

Registrace účastníků

9.30—9.50

Úvodní slovo (Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje a MUDr. Petr Hejzlar, ředitel Péče o duševní zdraví, z.s.)
Představení projektu, výsledky první fáze projektu, charakteristika bydlení se střední mírou podpory a činnost
flexibilního týmu (Mgr. Martin Halíř, projektový manažer, Péče o duševní zdraví, z.s.)

9.50—11.00

TÉMA I: klient v instituci a jeho příprava na přechod do bydlení s nižší míru podpory: úvod do tématu, představení
kasuistiky, rozdělení do 2-3 pracovních skupin, práce ve skupinách – facilitace Hejzlar a Halíř / Výstupy z pracovních
skupin, společná diskuse

11.00—11.20

Přestávka

11.20—12.15

TÉMA I: podpora klienta mimo instituci – vyvážení rozvoje a rizik: úvod do tématu, představení kasuistiky, rozdělení
do 2–3 pracovních skupin, práce ve skupinách – facilitace Hejzlar a Halíř / Výstupy z pracovních skupin, společná diskuse

12.15—12.45

Oběd

12.45—13.30

Závěrečná diskuse, zakončení semináře

Přehled pozvaných účastníků
Organizace

Kontakt

Počet osob

Péče o duševní zdraví, z.s. zástupci středisek Hradec Králové,
Pardubice a Chrudim; zájemci z dalších středisek PDZ

petra.sprynarova@pdz.cz
vera.pinkasova@pdz.cz
katerina.kolinska@pdz.cz

12–16

Fokus Vysočina

eva.teclova@fokusvysocina.cz

4

Domov na hradě Rychmburk

reditel@rychmburk.cz

4

sturma@fokus-mb.cz

2

Odborní hosté

Fokus Mladá Boleslav – case managementový tým MB
Další pozvaní hosté

Pracovníci odborů sociálních věcí Královéhradeckého kraje, Pardubické kraje, měst Hradec Králové, Pardubice a Chrudim;
sociální pracovníci Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, Charita Polička - Otevřené dveře, CEDR Pardubice, o.p.s.,
Domov u Kostelíčka Pardubice

Od nádraží ČD na místo konání (zastávka MHD „Krajský úřad“) jedou trolejbusy č. 1, 2, 5, 13 a autobusy č. 12, 28.
Auto lze nedaleko místa konání zaparkovat na Tyršově nábřeží nebo v parkovacím domě v ul. Karla IV. 2749.
Drobné občerstvení zajištěno.
PÉČE
O DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ

Na Vaši účast se těší MUDr. Petr Hejzlar / ředitel Péče o duševní zdraví
+420 777 915 740 / petr.hejzlar@pdz.cz
Podpořeno grantem z Norska. / Supported by grant from Norway.

