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Závěreční evaluační zpráva 
projektu  

Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Prachaticku a Vimpersku,  
registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007871 

 
V průběhu prvního monitorovacího období jsme v rámci této klíčové aktivity nejprve 

intenzivně hledali vhodného pracovníka na pozici Sociální pracovník SR. Toto se nám, díky 
akutnímu nedostatku odborně vyškolených profesionálů v regionu, podařilo až od 3 měsíci 
realizace projektu. Území části MAS Šumavsko rozprostírající se na většině území ORP Prachatice 
a Vimperk bylo doposud pokryto sociálními službami pro lidi s duševním onemocněním jen řídce. 
Konkrétně Soc. rehabilitace pro tuto cílovou skupinu nebyla před zahájením aktivit projektu 
dlouhodobě poskytována v terénní formě. Díky podpoře z projektu můžeme poskytovat terénní 
formu SR flexibilněji. Můžeme rychleji reagovat na aktuální stav klientů, nebo potencionálních 
klientů. V počáteční fázi projektu jsme se zaměřili na mapování základní sítě poskytovatelů soc. 
služeb odbornými lékaři nebo státní správu a samosprávu na území pokrytém projektem. Se 
všemi byl navázán kontakt a byly jim představeny naše registrované soc. služby. Podařilo se nám 
začít velmi dobře se rozbíhající spolupráci se soc. odborem MěÚ Prachatice, který nám vytipovává 
své klienty, kteří by mohli stát potencionálními účastníky projektu. Tímto způsobem se nám  
v prvotní fázi podařilo zachytit minimálně 3 potencionální klienty a 1 klientku, která již pravidelně 
využívá našich sociálních služeb. Podobný scénář spolupráce probíhá také s odborem soc. věcí a 
zdravotních na MěÚ Vimperk. Zde se nám v počátku projektu podařilo kontaktovat prozatím 1 
klienta, který byl hospitalizován. Dobrá spolupráce byla zahájena také s několika odbornými 
lékaři na území realizace projektu. Ti začali ihned nabízet naše soc. služby svým pacientům. Další 
mapování a kontaktování stále probíhá.  

Na konci prvního monitorovacího období jsme na území ORP Prachatice a ORP Vimperk 
registrovali díky realizaci projektu 5 klientů, kteří mají podepsané náležité dokumenty o 
spolupráci, a aktivně s nimi spolupracujeme. V tomto období žádný nepřekonal hranici bagatelní 
podpory. Potencionálních klientů jsme v tomto období registrovali více než 10. 

 
V průběhu druhého monitorovacího období jsme se již plně věnovali poskytování 

registrované sociální služby sociální rehabilitace lidem s duševním onemocněním na území MAS 
Šumavsko. Díky podpoře z projektu mohl Sociální pracovník SR poskytovat své služby pravidelně 
a v přirozeném prostředí klienta, tak aby byla usnadněna vzájemná komunikace a porozumění. 
Ke schůzkám docházelo např. v parcích, kavárnách nebo přímo v domácnostech klientů. Mezi 
poskytnuté služby patřily hlavně intenzivní individuální konzultace s klienty, navázání vztahu, 
důvěry a následná spolupráce na individuálním plánu, mezi další činnosti patřily doprovody a 
pomoc s komunikací s úřady, doprovody k lékaři, zprostředkování kontaktu s terapeuty nebo 
odbornými lékaři. Sociální pracovník také spolupracoval s pracovním konzultantem organizace a 
pomáhal klientům hledat pracovní uplatnění. Společně s klientem se snažil, buď vytvořit, nebo 
znovu navázat kontakt se svým sociálním prostředím. Výjimkou nebyla ani komunikace s 
rodinnými příslušníky, ve které jsme se snažili zlepšit, nebo udržet klientovo rodinné zázemí. V 
tomto monitorovacím období byla prováděna depistáž, která spočívala v představování aktivit 
projektu a mapování situace. Vše probíhalo ve spolupráci se sociálními odbory MěÚ Prachatice a 
Vimperk, na ORP Prachatice a Vimperk, ve vybraných vesnicích, městech a městysech. Ve většině 
případů se Sociální pracovník SR sešel se starosty. Jednalo se o oblasti, kde jsou sociálním 
odborem či přímo starosty obcí identifikováni potencionální uživatelé naší služby, kteří ne vždy 
dobře spolupracují se svými ošetřujícími lékaři a mají potíže ve více sociálních oblastech. S 
odbornými a všeobecnými lékaři, sociálními odbory MěÚ Prachatice a Vimperk jsme již  navázali 
spolupráci v počáteční fázi projektu, proto jsme mohli společně konzultovat konkrétní klienty, a 
tak jim komplexněji pomoci v řešení jejich tíživé situace. K tomu pomohla i spolupráce s ostatními 
neziskovými organizacemi poskytující sociální služby na území MAS Šumavsko. Ke své práci 
využíval Sociální pracovník SR osobní automobil, tak aby mohl rychleji a flexibilněji reagovat na 
případné změny.  Nejvíce ho však využíval kvůli těžší dostupnosti menších vesnic na území MAS 
Šumavsko, kde je prakticky nemožné bez něj kvalitně fungovat.  
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Ke konci druhého monitorovacího období jsme registrovali 11 nových klientů, kteří mají 
podepsané veškeré potřebné dokumenty, a aktivně s nimi spolupracujeme. U většiny z nich se 
jejich podpora blížila limitu bagatelní podpory. S dalšími minimálně 6 potencionálními klienty 
jsme zatím pracovali v anonymním režimu. Díky intenzivní práci Sociálního pracovníka SR  tomto 
monitorovacím období překročil jeden klient podmínky bagatelní podpory. 

 
V průběhu třetího monitorovacího období došlo ke změně sociálního pracovníka a to od 

1.7.2019. Během následujících 3 měsíců byl pracovník ve zkušební době tudíž pracoval pouze pod 
odborným dohledem vedoucího sociálního pracovníka. V tomto období došlo i k zaškolování 
nového pracovníka v oblasti psychiatrie. Služby byly poskytovány pravidelně a převážně v 
přirozeném prostředí klienta, kterým byl byt, kavárna, park, okolí bydliště klientů apod.. 
Poskytované služby byly zejména – doprovod (úřad, lékař, nákup), pomoc v komunikaci s úřady, 
individuální konzultace (terénní i ambulantní formou), individuální plánování – pokračování v 
naplnění cíle individuálního plánu, zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím (výlety, 
výstavy apod.), spolupráce s rodinnými příslušníky klienta, pomoc při zprostředkování 
zaměstnání, jednání s úřady v zájmu klienta a spolupráce s ostatními organizacemi. Předmětem 
přímé, individuální práce s klienty byly především osobní konzultace na předem domluveném 
místě a čase, který si vybíral klient. Místo bylo obvykle prostředí, ve kterém se klient cítil nejlépe. 
U některých to bylo u sebe doma, kde se cítí bezpečně, jiní zase preferovali veřejné prostředí, jako 
jsou například kavárny. V konzultacích jsme se pohybovali v tématech, které máme stanovené v 
individuálním plánu. Individuální plán je součástí složky klienta, stejně jako popis jednotlivých 
kroků a spolupráce, tzv. asociované služby, které jsou v tištěné podobě součástí spisu klienta a v 
elektronické vedené v systému Highlander. (viz. STANDARD Č.5 PLÁNOVÁNÍ O PRŮBĚHU 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Metodika: Individuální plánování, verze č.2 Sociální rehabilitace). V 
individuálním plánu jsou uvedeny citlivé a intimní údaje, které lze poskytnout k nahlédnutí jen se 
souhlasem klienta. 

V tomto monitorovacím období probíhala depistáž společně za pomoci pracovníků 
sociálního odboru MěÚ Prachatice, převážně vedoucí oddělení sociální ochrany paní Ivany 
Voráčkové. Místem dopadu pak byly jednotlivé obce a města na území ORP Prachatice. Vždy byly 
sjednávány osobní schůzky nejlépe se starosty obcí a měst. Depistážní činnost probíhala nejčastěji 
v Netolicích, Lhenicích, Vlachově Březí, Husinci, Dubu, Ktiši, Zbytinách, Chrobolech, Malovicích, 
Hracholuskách, Strunkovicích nad Blanicí, Želnavě, Stožci a Lenoře. Cílem depistážní činnosti bylo 
informovat obce a města o službách, které jsou provozovány v ORP Prachatice. Vždy byla odborně 
popsána naše sociální služba a představen pracovník, který působí na ORP. V osobních schůzkách 
jsme pak hovořili o potencionálních klientech služby. Jednotlivé schůzky měli převážně pozitivní 
výsledek směřující k nastavení nové spolupráce. Časová náročnost výkonu sociální služby 
vycházela především z potřeby dopravy za klientem, hlavně přeprava mezi jednotlivými obcemi 
a městy. Průběžná depistážní činnost s cílem představování našich služeb byla také prováděla v 
případě změny sociálního pracovníka, nebo pracovníka MěÚ. S psychiatry sociální pracovník 
spolupracoval osobně, kdy po předchozí telefonické domluvě navštívil ordinaci a psychiatr na něj 
měl vymezený čas. Na schůzce sociální pracovník společně s psychiatrem probírali klienty, se 
kterými již pracovník spolupracoval, ale momentálně se nacházeli v krizové situaci, nebo klienti u 
kterých se psychiatr domnívá, že by bylo pro ně vhodné využívat službu. V takovém případě měl 
lékař od klienta souhlas, že může předat kontakt sociálnímu pracovníkovi a pracovník klienta poté 
kontaktoval. Sociální  pracovník a psychiatr měli vždy souhlas klienta se sdílením informací 
ohledně služby, který se v praxi, zejména v krizových situacích, osvědčil. Spolupráce probíhala 
nejen s místními psychiatry ve spádové oblasti, ale i psychiatry, kteří mají naše klienty, se kterými 
spolupracujeme, v péči. V ordinacích psychiatrů byly k dispozici propagační letáky projektu, které 
pracovník na místo každý měsíc dodával. Zároveň lékaři potvrzovali, zda jejich pacienti s 
duševním onemocněním spadají do cílové skupiny naší služby a poskytovali případné telefonické 
konzultace v přítomnosti klienta. Další činností ve spolupráci s lékaři byla také opakovaná 
edukace o cílové skupině. Se všeobecnými lékaři sociální pracovník spolupracoval především ve 
chvíli, kdy klient zatím neměl ambulantního psychiatra a potřeboval potvrzení, zda může využívat 
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služby projektu. V ordinacích všeobecných lékařů byly také k dispozici propagační letáky 
projektu, které pracovník na místo každý měsíc dodával. 

 
V průběhu čtvrtého monitorovacího období došlo k opětovné změně sociálního pracovníka. 

Nastoupil ode dne 15. 10. 2019. Tento pracovník byl na počátku projektu, takže nebylo potřeba 
zaškolování. Nicméně bylo potřeba změnu oznámit ve spolupracujících organizacích a odborech. 
Na poskytování služeb to dopad nemělo, byly poskytovány obvyklým způsobem, a to pravidelně 
a převážně v přirozeném prostředí klienta (byt, kavárna, parky apod.), pomoc v komunikaci s 
úřady, individuální konzultace (terénní i ambulantní formou), individuální plánování – vedlo k 
naplnění individuálního cíle. Dále to byla spolupráce s rodinnými příslušníky klienta, pomoc při 
hledání zaměstnání, doprovody a jednání s úřady a ostatními organizacemi v zájmu klienta. 
Předmětem přímé, individuální práce s klienty byla i v tomto monitorovacím období především 
osobní konzultace na předem domluveném místě a čase, který si vybírá klient. Pokud jsou to 
pravidelné schůzky na úřadech mohl sociální pracovník znát termíny dopředu. Termíny si hlídal 
klient sám, ale mohl požádat o připomenutí termínu sociálním pracovníkem. Takto domluvená 
spolupráce se nezakládala na pravidelných schůzkách, ale podle toho, jaké byly termíny na 
úřadech, nebo jak byl doprovod potřeba. Pracovník byl k dispozici na telefonu (v pracovní době) 
a jestli se klient necítil dobře, mohl si se sociálním pracovníkem domluvit schůzku, na které řešili 
aktuální situaci a rozpoložení klienta.  

Díky depistážní činnosti, která se povedla zejména v rámci dobré spolupráce s MěÚ 
Prachatice a Vimperk, jsme na konci tohoto monitorovacího období evidovali dalších 10 klientů, 
se kterými byla uzavřená smlouva o spolupráci, a dále jsme evidovali v anonymním režimu 
potenciální zájemce o službu. Spolupráce byla nastavena i s Centrum duševního zdraví Strakonice. 
Klienty i zájemce o službu byla možnost si předávat během pravidelných porad, na které chodili 
vedoucí služeb. Bylo možné předat klienta i mimo pravidelné porady, a to v tom případě, že 
klientův stav byl dekompenzovaný. Předávání klienta bylo i ze strany CDZ, jestliže byl jeho stav 
kompenzovaný, předával se zpět do služeb sociální rehabilitace. Užší spolupráce byla navázána 
také s ÚP Prachatice s odborným poradcem OZP v projektu „Rozvoj systému podpory 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)“, který telefonicky 
kontaktoval sociálního pracovníka a domlouval schůzku společně s klientem, který chtěl využívat 
služeb. Tento odborný poradce fungoval i na ÚP Vimperk, spolupráce byla obdobná.  Ke konci 
tohoto monitorovacího období jsme evidovali 12 klientů se splněnou bagatelní podporou. Další 3 
klienti ji pak překročili v nejbližších měsících. 

 
Na začátku pátého monitorovacího období byl vyhlášen nouzový stav v souvislosti 

s koronavirovou epidemií, při kterém bylo potřeba klienty informovat o situaci, nastavit 
spolupráci při tomto stavu. Na poskytování služeb to dopad nemělo, spíše se změnila forma 
služeb, více se komunikovalo přes telefon, a jiné komunikační kanály. Návštěvy v domácnosti se 
omezily, ale postupně byla možnost se s klienty více scházet venku za dodržování zvýšených 
hygienických opatření. Pro klienty to byla určitá změna, kterou někteří vítali, jiní byli rádi, když 
se vše následně vrátilo zpátky a sociální pracovník opět mohl navštěvovat klienty i v jejich 
domácnosti. Klienti v této době hlavně oceňovali, že služby nebyly přerušeny, pomohli jsme jim 
zorientovat se v těžké době, informovali o aktuální situaci a zajistili jsme jim i na začátku ochranné 
pomůcky. Naplánované doprovody na úřady a do ostatních organizací se přesunuly na jiné možné 
termíny, při neodkladném jednání byly dodržovány přísná hygienická opatření. Po skončení 
nouzového stavu se přímá péče vrátila do běžného provozu. 

Nově jsme v tomto monitorovacím období evidovali další 2 klienty, kteří měli uzavřenou 
smlouvu o spolupráci a dále jsme evidovali v anonymním režimu potenciální zájemce o službu. 
Vzhledem ke koronavirové situaci se neuskutečnila fyzická část depistážní činnost naplánovaná 
na ORP Vimperk, ORP Prachatice a Volarech. Tyto depistáže byly stále v plánu. Nezbytnou součástí 
vyhledávání nových klientů a spolupracujících organizací bylo prezentování a nabídka sociální 
služby pro danou cílovou skupinu v regionu. Sociální pracovník si s lékaři, sociálními odbory a 
dalšími organizacemi sjednával telefonicky osobní schůzky, na kterých se řešila situace 
stávajících, potažmo potencionálních klientů. Během tohoto monitorovacího období jsme do 
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Centra duševního zdraví předali 3 klienty ze sociálního rehabilitace, protože jejich stav se začínal 
dekompenzovat. Předávání proběhlo během pravidelné společné porady mezi týmem CDZ a 
týmem SR, protože jejich stav zatím nebyl akutní. Vždy o všem věděli klienti a souhlasili, že během 
své krize chtějí využívat služby Centra duševního zdraví, aby bylo možno včas předejít případné 
hospitalizaci. Sjednala se i společná schůzka u klienta, kde byl přítomen jak pracovník sociální 
rehabilitace, tak pracovník Centra duševního zdraví. Také se podařilo předat klienta z Centra 
duševního zdraví zpátky do sociálního rehabilitace z důvodu, že jeho stav je již stabilizovaný a 
dále není za potřebí, aby využíval služby Centra duševního zdraví. Opět proběhla společná 
schůzka u klienta. Takto nastavená spolupráce se v praxi osvědčila. V léčebnách se sociální 
pracovník účastnil pravidelných schůzek multidisciplinárního týmu. 

Ke konci tohoto monitorovacího období jsme evidovali 16 klientů se splněnou bagatelní 
podporou. Další 4 klienti ji pak překročili v nejbližších měsících. 

 
V průběhu šestého monitorovacího období byl opět vyhlášen nouzový stav a lockdown v 

souvislosti s koronavirovou epidemií. Spolupráce s klienty byla nastavena již při předchozím 
vyhlášení nouzového stavu, toto opatření pokračovalo nadále. Na poskytování služeb nemělo toto 
opatření dopad, více se využívala forma služby přes telefon a jiné komunikační kanály. Konzultace 
v domácnosti klienta se opět omezily, využívaly se konzultace venku v případě dodržení 
zvýšených hygienických opatření. Pro klienty to změna nebyla, na situaci se adaptovali již v 
předchozím období. Nicméně na začátku klienti vyjadřovaly obavy, zda se někdy situace vrátí do 
běžného fungování, což bylo i předmětem některých konzultací. Klientům jsme zajistili ochranné 
pomůcky, což velmi ocenili, vzhledem k potřebnému počtu a jejich ceně. S ochrannými pomůckami 
se distribuovaly i desinfekční prostředky. Po domluvě bylo možné je klientovi za zvýšených 
hygienických opatření dovézt, jinak byly k dispozici na pobočce. Předmětem přímé, individuální 
práce s klienty byly především osobní konzultace na předem domluveném místě a čase, který si 
vybírá klient. Z důvodu nouzového stavu se osobní konzultace uskutečňovaly převážně ve 
venkovním prostředí. 

Na konci projektu jsme evidovali 28 klientů, kteří mají uzavřenou smlouvu o spolupráci, z 
čehož 22 klientů mělo splněnou bagatelní podporu. Dále jsme evidovali v anonymním režimu 
potenciální zájemce o službu.  

 
Projekt probíhal od 1.4.2018 do 31.3.2021. Projektu se zúčastnilo celkem 66 zájemců o 

službu. Přičemž dvěma byla služba odmítnuta z důvodu nesplnění cílové skupiny. S 28 zájemci 
byla uzavřena smlouva o spolupráci a stali se klienty. Ostatní využili službu jednorázově či využili 
krátkodobou pomoc, která jim pomohla překonat těžké životní období. V případě všech 28 klientů 
došlo k výraznému zkvalitnění života. Podpora byla zaměřena zejména na zlepšení finanční a 
bytové situace, získání zaměstnání, zlepšení vztahů v rodině, znovuzískání sebevědomí a náhledu 
na svůj život. Vše vedlo k samostatnosti klienta a schopnosti začlenit se zpět do běžného života.  

Klienti spolupráci hodnotili zpětnou vazbou formou rozhovoru a dále anonymním 
dotazníkem hodnocení spokojenosti se službou. Dotazník obdrželo všech 28 klientů, přičemž jej 
odevzdalo 17 klientů zpět. Všech 17 klientů vyjádřilo spokojenost ve všech oblastech spolupráce. 
Pouze 5 klientů vyjádřilo přání, aby byla služba poskytována i ambulantní formou přímo na 
Prachaticku nebo Vimpersku. Klienti také oceňovali jako velmi významně spolupráci s místními 
úřady, organizacemi a psychiatry, kdy byla takto péče o ně komplexní a účinná. Významným 
přínosem pro klienty bylo i snížení počtu rehospitalizací a zvládnutí období ataky nemoci doma v 
přirozeném prostředí za pomoci pracovníka. Z 28 klientů, kteří měli podepsanou smlouvu o 
spolupráci, bylo v době trvání projektu hospitalizováno 7 klientů, ovšem naopak 6 klientů jsme 
poznali v léčebně a pomohli jim v návratu do běžného života. Předmětem přímé, individuální 
práce s klienty byly především osobní konzultace na předem domluveném místě (u klientů doma, 
v kavárně, v parku…) a čase. Konzultace se týkaly oblastí, které byly stanoveny v individuálním 
plánu. Součástí individuální práce s klientem byly doprovody (na úřady, posudkové komise, 
jednání s jinou organizací apod.), společné jednání s potenciálními zaměstnavateli a dojednávání 
možnosti účinnější pomoci klientovi s jeho ošetřujícím psychiatrem, případně s léčebnou (za 
přítomnosti klienta, případně bez přítomnosti, ale s písemným souhlasem klienta) 


