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Mobilní pomoc je v Péči o duševní zdraví priorita
Cílem organizace Péče o duševní zdraví je být co nejvíce mobilní, aby mohla poskytovat lidem
s duševním onemocněním podporu v místě jejich bydliště a tam, kde to zrovna potřebují.
Pracovníci tráví s klienty až 70% času v terénu.
V jičínském středisku Péče o duševní zdraví (PDZ) poskytují služby nejen ambulantně, tedy v místě
střediska na adrese 17. listopadu 1074, ale hlavně v terénu. Svůj pracovní den sociální pracovníci PDZ
tráví především jízdami po jičínském okrese za lidmi, kteří ztratili kvůli duševní nemoci práci, rozpadly
se jim vztahy, přišli o peníze, rodinné zázemí či domov anebo nemohou trávit volný čas tak, jak by
chtěli. Pracovníci pomáhají klientům řešit sociální potíže, radí jim, jak zvládat projevy nemoci v
běžném životě a podporují je na cestě k zotavení z nemoci. „Hledáme potenciál a silné stránky
klientů. Snažíme se je podpořit, aby mohli převzít co nejvíc praktické zodpovědnosti za vlastní život a
žili co nejvíce samostatně. A to se dělá nejlépe, když máme mobilní a flexibilní služby, které jdou za
klientem všude, kde potřebuje podpořit,“ říká odborný ředitel PDZ Mgr. Martin Halíř.
Při práci terénních pracovníků je velkým a důležitým pomocníkem automobil. Pomáhá pracovníkům
obsloužit i klienty bydlící v menších a hůře dostupných obcích na Jičínsku. Díky autu se ke klientům
dostanou rychleji a zvládnou být v kontaktu s více lidmi než při jízdách hromadnou dopravou. „Auto
je u nás využíváno nepřetržitě a je opravdu potřebné. Za našimi klienty jezdíme mnoho kilometrů, a to
i do míst, kde je veřejnou dopravou složité se dostat. Bez automobilu by takové cesty byly často
komplikované. Auto nám tedy na cestách za klienty ušetří mnoho času,” komentuje práci v terénu
vedoucí jičínského střediska PDZ Mgr. Veronika Stříbrná.
Organizaci se nyní podařilo mobilitu sociálních pracovníků ještě více podpořit, a to díky zapojení se
do projektu a výzvy Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska, který umožnil pro jičínské
středisko nakoupit další služební automobil. Sociální tým střediska má tak nyní pro svou práci v
terénu, která je financována v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI., k
dispozici dva automobily. „Další automobil je pro nás obrovským pomocníkem. Náš tým, který čítá 8
pracovníků, je nyní ještě více mobilní a klientům se tak dostává včasné a vhodné pomoci,” doplňuje
Veronika Stříbrná.

