
  

  

SPOLEČNĚ: Komplexní program podpory mladých dospělých s duševním onemocněním při 
odchodu z dětského domova 
 
Projekt SPOLEČNĚ se zaměřuje na zavedení nového programu podpory mladých dospělých s 
duševním onemocněním při odchodu z dětského domova. Cílem projektu je podrobně zmapovat 
situaci cílové skupiny a vytvořit takový program podpory, aby odpovídal specifickým potřebám 
mladých lidí s duševním onemocněním, kteří žijí v dětských domovech a zvýšila se tak šance na 
jejich úspěch při zapojování se do běžného života. 
 
Aktivity projektu:  
Nákup 2 automobilů pro realizaci projektu (Fokus Tábor, Fokus České Budějovice).  
Specifikace cílové skupiny (Analýza) a úprava Operačních manuálů u realizátora i partnera projektu 
Práce se školní třídou - vrstevnickou skupinou – konkrétně školní třídou klienta a dalšími spolužáky 
v ročníku.  Pro tuto aktivitu využijeme program Blázníš? No a!,  
Práce s klientem v době, kdy se připravuje na odchod z Dětského domova – součástí aktivity je 
navázání spolupráce s vychovateli a sociální/m pracovnicí/kem OSPOD, pravidelné návštěvy klienta 
v době, kdy se s ním vyjednává o tom, jak si představuje svůj život po odchodu s Dětského domova. 
Sestavní plánu spolupráce a realizace těch kroků plánu, které je možné udělat před odchodem z 
Dětského domova. 
Práce s klientem po jeho odchodu z Dětského domova - Case manager bude v roli průvodce při 
přechodu mladého dospělého s duševním onemocněním z Dětského domova do běžného života. 
 
Výsledkem projektu je zejména zvýšení úspěšnosti mladých dospělých s duševním onemocněním 
při odchodu z dětského domova a také zpracování podrobné analýzy, která bude celý problém 
popisovat. Jak vyplývá ze zahraničních zkušeností, systematická práce Komunitního týmu s 
klientem v jeho přirozeném prostředí snižuje významně riziko hospitalizace, případně její délku. 
 
číslo projektu CZ.11/MGS/051 program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví 
Termín realizace: 1. 5. 2015 -30. 4. 2016 
Projektová manažerka: Zdeňka Kuviková, z.kuvikova@fokus-cb.cz, 774 893 657 
Realizátor projektu FOKUS Tábor, Mostecká 2087, www.fokustabor.cz  
Partner projektu FOKUS České Budějovice, Bezdrevská 1118/1,  www.fokus-cb.cz  
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