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Uživateli služby jsou:
Osoby bez přístřeší (ulice, sociální lůžko, LDN, azylový dům,

ubytovny) starší 26- ti let mobilní i imobilní, které mají

zhoršenou soběstačnost a zhoršený zdravotní stav

z důvodu:

 Chronického duševního onemocnění

 Závislosti na návykových látkách

 Alkoholové či jiného typu demence

a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.



Kapacita služby, zázemí služby

 32 lůžek

z toho 12 žen a 20 mužů.

 Zázemí služby

3 jednolůžkové pokoje, jeden dvoulůžkový, 

devět třílůžkových



Současná skladba uživatelů

Chronické duševní onemocnění

- Duální – 23 (závislost + porucha osobnosti, 
schizofrenie, úzkostné poruchy aj.)

- Jiné duševní onemocnění - 3

 Závislosti na alkoholových látkách

- Nyní – 0 uživatelů (v minulosti 3)

 Demence

- Alkoholová demence – 6 uživatelů (starší 50 let)

Průměrný věk uživatele – 53 let



Odkud uživatelé se závislostí přišli

 Ulice - 8 

 PN Opava – 10 

 LDN 17

 Azylové domy 8

 Ubytovny 8

 Jiná sociální zařízení (byla jim ukončena smlouva z 

důvodu alkoholu) – 3

 Jiná zařízení 2



Důvody sociálního propadu
 uživatelé měli psychiatrickou diagnózu stanovenou již v mladším věku –

přestali navštěvovat lékaře, začali nadměrně brát alkohol, ztratili práci, 

nefunkční rodina, ztráta bydlení

Uživatelé, u kterých nelze přesně určit zda byla nejprve psychiatrická diagnóza 

nebo závislost.

 Prošli dětskými domovy, absence rodiny, alkohol, žili po ubytovnách, 

známých, měli hotelové zaměstnání, začali pít, pak ztráta zaměstnání i 

bydlení

 Původně pouze alkoholismus partnera, nefunkční rodina

 Úspěšné podnikání mělo za následek nadměrné pití alkoholu, pak ztráta 

příjmu, ztráta rodiny

 Úmrtí partnera, následné nadužívání alkoholu, ztráta zaměstnání a bydlení

 Narodili se do rodiny s patologickým jevy (alkoholismus rodiče, neúplné 

rodiny, násilí v rodině) 

 Pobyt ve výkonu trestu, následný sociální propad, alkohol



Délka pobytu na ulici, ubytovně, 

azylovém domě

Od 5 do 10 let – 10 uživatelů

Nad 10 let – 4 uživatelů

Nad 20 let – 15 uživatelů



Zvláštní režim v DP F-M

Individuálně upravený režim služby, nastavený pro 

uživatele se specifickými potřebami. 

Tato individuálně nastavená režimová opatření 

minimalizují dopady vedoucí k sociálnímu 

vyloučení. Opatření jsou tvořena vždy na principu:

- Vhodnosti

- Potřebnosti

- Přiměřenosti



Podmínky přijetí u osob se závislostí

 Potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby (sociálně zdravotní péči)  v 

běžných denních činnostech (hygiena, stravování, kontakt se 

sociálních prostředím, zdravotní péče aj.)

 Je osobou bez domova

 V případě, že nejde uživatel z PN, LDN  je důležité potvrzení lékaře, 

že může být přijat do pobytové služby (zajišťuje terénní sociální 

pracovníci – město, sociální služba). 

 Ve většině případů prošli uživatelé nejprve nemocnicí z důvodu 

dalšího vážného onemocnění (amputace, nádorové onemocnění, 

diabetické nohy, bércové vředy, epilepsie, CMP, úraz –

sebevražedné chování



Poskytované činnosti
 Poskytnutí stravy

 Poskytnutí ubytování

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 Sociálně terapeutické činnosti

 Aktivizační činnosti

 Pomoc uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí



Příjmy uživatelů

Příjmy (starobní a invalidní důchody) , které 

pokryjí úhradu za poskytované činnosti v plné 

výši – 2 uživatelé

Příjmy (starobní a invalidní důchody) , které 

nepokryjí úhrady a dávky HN nemají přiznané  –

14 uživatelů

Příjmy (starobní a invalidní důchody) v 

kombinaci s dávkou HN – 3 uživatelé

Pouze příjmy z dávek HN  – 10 uživatelů



PnP u uživatelů se závislostí

I. Stupeň – 7 uživatelů

II. Stupeň – 14 uživatelů

III. Stupeň – 4 uživatelé

IV. Stupeň – 3 uživatelé



Personální přímé péče

Vedoucí služby – 1 úvazek

Sociální pracovník – 2 úvazky

Aktivizační pracovník – 1,3 úvazku

Terapeut – na ŽL

Zdravotní sestra  - 3 úvazky

Pracovník v sociálních službách - 9



Práce s uživateli 

Aktivizační činnosti

Duchovní činnosti

Terapeutická činnost

Zprostředkování návazné služby



Činnost terapeuta

Jeho činnost začala teprve v tomto roce, a to 

kratším úvazkem

Chtěli bychom navýšit tento úvazek v dalších 

létech

Cílem této činnosti je:

- motivace uživatele ke změně životního stylu bez 

alkoholu a návykového chování

- Vzhledem charakteru našeho domova pracuje 

terapeut i s uživateli v terminálním stadiu



Proces IP

 V současné době začínáme nastavovat PIP pomocí case managementu. 

V procesu nás podporuje externí odborník.

 Proces koordinuje case manager

 Tým tvoří:

- case manager

- klíčoví pracovníci (3 sociální pracovníci, 1 PvSS)

- zdravotní sestra

ke konkrétní případové práci se zve nebo sbírá informace:

- terapeut 

- praktický lékař  (pracovník AS)

- podporující pracovníci (PvSS)

- jiný (psychiatr, opatrovník, rodinný příslušník)



Co dál s uživateli, kteří již nepotřebují službu 

péče DP F-M a daří se jim abstinovat?

Služba AS, Prevence bezdomovectví (podpora 
uživatele v samostatném bydlení)

Podpora samostatného bydlení

Azylový dům, ubytovna (absence volných bytů 
ve městě F-M)

Do Komunitního plánu města F-M se nám 
podařilo zapracovat Chráněné bydlení pro 
uživatele s duševním onemocněním

Sociální rehabilitace (pracovní uplatnění)



Co dál s uživateli, kteří již nepotřebují službu 

DP F-M a nedaří se jim abstinovat

AS, Dům pod svahem (terapeutická komunita), 

pro osoby bez přístřeší závislé na alkoholu

Modrý kříž (ambulantní služba)

Renarkon (ambulantní služba)



Úskalí služby DP F-M

Absence psychiatra, který by docházel do F-M a 

pracoval s duálními diagnózami 

Absence volných bytů ve městě F-M

Absence chráněného bydlení (je v Komunitním 

plánu a bude záležet na politické situaci ve 

městě)

Zubař



Statistika na závěr

 Službou prošlo do současnosti 53 uživatelů se závislostí

 Službu ukončilo 17 uživatelů z důvodu zlepšení 

zdravotního stavu:

- zlepšil se zdravotní stav, ale závislost již nechtěli řešit – 5 

- odešli do běžného života (vlastní nájemní bydlení, k 

rodině) – 6

- odešli do jiné služby – 5

- odvezen do výkonu trestu – 1

 Úmrtí - 7


