
Uvítáme od Vás:  

 

• zajištění navázání člověka, kterého 

zastupujete, do dostupných sociálních 

služeb v místě bydliště či okolí, 

• zajištění dostupné návazné ambulantní 

psychiatrické péče (např. realizace 

registrace v psychiatrické ambulanci). 

 

 

Prosíme, abyste jednali: 

• na úřadech ve věci zajištění sociálních 

dávek (např. příspěvku na péči) a osobních 

dokladů, 

• v zájmu a v souladu s vůli zastupované 

osoby při řešení otázky bydlení a 

poskytování pobytových sociálních služeb, 

• v rámci úředních jednání, které se 

zastupovaného člověka týkají, byl na ně 

přizván, případně jej vždy informovali      

o jejich obsahu. 

 

 

❖ Co je důležité? 

 

Žádáme Vás, abyste nepřistupovali na 

výpověď poskytovatele pobytové sociální 

služby v průběhu hospitalizace 

v Psychiatrické nemocnici v Opavě. 

Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení 

není náhradou za pobytovou sociální 

službu a nemůže nahradit bydlení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Co můžeme nabídnout my? 

• Osobní jednání  

V současné chvíli vnímáme jako důležité 

spolupracovat za podpory všech 

dostupných zdrojů.  

Proto bychom uvítali, abyste se v zájmu 

člověka, kterého zastupujete, zúčastňovali 

osobních jednání v Psychiatrické 

nemocnici v Opavě.  
 

• Budete informováni o způsobu a formě 

léčby, medikaci, léčebném režimu a 

doporučeních.  
 

• Společně se budeme domlouvat na 

konkrétních krocích, které budeme v 

průběhu hospitalizace realizovat.  
 

• Projednáme potřeby člověka, včetně 

nastavení vhodné podpory, která bude 

zajišťovat jeho co nejstabilnější setrvání v 

přirozeném prostředí. 
 

 K zásadním povinnostem opatrovníka patří 

ochrana práv člověka omezeného ve svéprávnosti 

a hájení jeho zájmů. Proto jsme přesvědčeni, že se 

nám společně podaří nalézt vhodný způsob 

spolupráce, která povede k tomu, že osoba, kterou 

zastupujete, bude moci v co nejkratší době, a 

přitom bezpečně, ukončit hospitalizaci 

v Psychiatrické nemocnici v Opavě. 
 

Osobní schůzku můžete sjednat se zdravotně-

sociální pracovnicí stanice, kde je Vámi 

zastupovaná osoba hospitalizována. 
 

Potřebujete získat více informací? 

Kontaktujte nás! 
 

Psychiatrická nemocnice v Opavě 

Olomoucká 88  

746 01 Opava 

Datová schránka: 7hnk3jk 
 

Mgr. Lenka Kuncová  

Vedoucí zdravotně-sociální pracovnice 

Tel.: 553 695 416       E-mail: kuncova@pnopava.cz 
  

  
Informace pro opatrovníky 

 

 

 

MOŽNOSTI  

VZÁJEMNÉ   

SPOLUPRÁCE   

 

 
Jak můžeme společně pomoci? 
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                                                        746 01 Opava 

 



K čemu slouží tento letáček? 

 

Informuje o možnostech vzájemné spolupráce při 

naplňování potřeb osob omezených ve 

svých právech, hospitalizovaných 

v Psychiatrické nemocnici v Opavě. 

 

 

Jak vnímáme opatrovníka? 

Vás, jako opatrovníka, vnímáme jako zásadního 

partnera při plánování průběhu hospitalizace 

člověka, kterého zastupujete, až po jeho bezpečné 

propuštění z naší nemocnice. 

Současný systém péče o duševně nemocné je 

koncentrován ve velkokapacitních zařízeních, kde 

není možné dostatečně reagovat na potřeby 

pacientů. Věříme, že se nám to podaří společnými 

silami změnit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeho jsme si vědomi? 

Jsme si vědomi, že rozvoj služeb pro lidi 

s duševním onemocněním v našem kraji je 

pozvolný a postupný, kapacity jsou omezené a 

aktuálně nemohou v plné míře zajistit současnou 

poptávku, vyvolanou systémovými změnami. 

 

Co je také důležité? 

Důležité je uvědomit si, že tyto změny se netýkají 

jen medicinského oboru psychiatrie a poskytované 

zdravotní péče, ale jedná se o změnu celého 

systému péče, včetně přístupu a podpory osob 

s duševním onemocněním. 

 

Proto uvítáme i Vaši osobní aktivitu při vzniku, 

případně rozšíření kapacit vhodných služeb ve 

Vaší obci. 

 
 
 
  

 Cíle reformy psychiatrické péče: 

 

• Současným trendem je přesun péče 

z velkokapacitních psychiatrických nemocnic 

do komunitních služeb.  

 

 

 

• Hlavním cílem reformy je zlepšit kvalitu 

života osob s duševním onemocněním a 

podpořit jejich život v běžném prostředí 

včetně jejich plnohodnotné integrace.  

 

• Záměrem dané strategie je naplňování 

lidských práv osob s duševním 

onemocněním, s ohledem na specifičnost 

naplňování jejich potřeb v přirozené 

komunitě.  
 

 

• K dalším cílům patří snížení stigmatizace 

osob s duševním onemocněním a zlepšení 

provázanosti poskytovaných služeb v této 

oblasti.  
 

Lidé s duševním onemocněním patří mezi 

zranitelné skupiny osob. Potřebují proto naši i 

Vaši pomoc a vhodnou míru podpory při 

naplňování svých potřeb. 

 

Podporu je potřeba směřovat především do oblasti 

zdraví, bydlení, vztahů, vzdělávání, práce a volného 

času. 

 

 

 

 Co od Vás jako opatrovníka očekáváme?  

 

• Součinnost při poskytnutí souhlasu 

s hospitalizací, podpisu příkazní smlouvy a 

souhlasu s výběrem kapesného včetně 

stanovení limitu, který odpovídá potřebám 

zastupovaného člověka. 
 

• Zajištění dostatku 

finančních prostředků, 

které pokryjí jeho běžné 

denní potřeby.  
 

• Zajištění dostatečného 

množství vlastního oblečení  

a hygienických potřeb. 
 

• Skutečný zájem o člověka, 

kterého zastupujete (např. 

formou pravidelných 

návštěv, dopisů, telefonátů). 
 

• Zakoupení mobilního 

telefonu či dopisního 

papíru ke komunikaci 

s okolím.   
 

• Zprostředkování 

kontaktu s jeho 

přirozeným prostředím, 

s možností efektivního a účelného trávení 

volného času. Mnohdy jste právě Vy tou 

jedinou blízkou osobou, kterou daný člověk 

má.   
 

 

K poskytování kvalitní péče potřebujeme znát 

informace: 
 

• o způsobu života člověka, 

• o jeho přáních, 

• o situacích, které předcházely hospitalizaci 

v Psychiatrické nemocnici v Opavě, 

• o sociálních službách, které využívá a jak 

konkrétně podpora ve službě probíhá, včetně 

informace o trvání uzavřené smlouvy i po 

propuštění z naší nemocnice.   
 

 


