
Obrátit se na nás může každý člověk, který se léčí pro duševní 
potíže. Podmínkou je věk nad 18 let a bydliště v Královéhradeckém 
a Pardubickém kraji.

Společně probereme, v čem Vám můžeme pomoci. 
Naše spolupráce může být krátkodobá (někdy se podaří problém 
vyřešit během několika schůzek) nebo dlouhodobá (pracovník 
pomáhá klientovi s více problémy, pomoc trvá měsíce či roky).
Dlouhodobou spolupráci nabízíme hlavně lidem s vážnými 
duševními nemocemi, jako jsou onemocnění z okruhu psychóz 
(např. schizofrenie) či z okruhu afektivních poruch (opakované 
deprese, maniodepresivita). 

KOMU 
POMÁHÁME

CO
JE POSLÁNÍM SLUžEb

Petr (38) Martina (26) Jan (24)
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POMÁHÁME

KDO 
JSME
Občanské sdružení Péče o duševní zdraví je nestátní, nezisková 
a politicky nezávislá organizace, která se specializuje na pomoc 
duševně nemocným lidem. 

Sdružení jsme založili v roce 1995 z přesvědčení, že duševní 
nemoc by neměla být důvodem ke společenskému odmítání 
a izolaci. Proto je naším posláním:
POMÁHAT DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÝM 
LIDEM, ABY MOHLI ŽÍT V PROSTŘEDÍ PODLE SVÉ 
VOLBY, SPOKOJENĚ A CO NEJSAMOSTATNĚJI.

Hlavním nástrojem, jak naplnit naše poslání jsou sociální služby. 
Služby jsou nemocným ku pomoci v okresech:
Pardubice, Chrudim, Hradec Králové, Jičín, 
Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí. 
Za rok sociální služby využije téměř 700 osob.

Vedle poskytování sociálních služeb pořádáme osvětové akce jako
je Týden pro duševní zdraví, abychom přesvědčili veřejnost, 
že duševně nemocní jsou lidé jako všichni ostatní a je potřeba 
citlivě vnímat a dodržovat jejich práva.

Zabýváme se také vzděláváním odborné veřejnosti, aby měla více 
informací, jak může duševně nemocným lidem účinně pomáhat. 

Podrobné informace o našich činnostech najde každý zájemce 
na webových stránkách: www.pdz.cz.

Pomáhat duševně nemocným lidem v zapojení 
do běžného života, zvláště po hospitalizacích 
v psychiatrických zařízeních.

U Petra se ve 37 letech projevila manická epizoda, která přešla do dlouhé 
deprese. V mánii mu vznikly velké dluhy. Během deprese je nedokázal 
řešit. Náš pracovník Petra kontaktoval při pobytu na psychiatrickém 
oddělení.
Petr popisuje výsledky jejich spolupráce: 
„Hlavně mi pomohli se v tom všem zorientovat, protože v té době jsem se 
v tom nedokázal vyznat, byl jsem na dně. Udělali jsme si mapu, kde všude 
dlužím a kolik. Někde se podařilo vyjednat nižší splátky, někde odpustili 
penále. Pak jsme psali krizový plán, jak sám poznám návrat nemoci, komu 
to mám říct, co dělat. Cítím se už  jistější.“

Pomáhat duševně nemocným lidem 
rozvíjet jejich dovednosti a vztahy 
s okolím, aby mohli žít spokojeně 
a samostatně ve svém prostředí.

Martina se pro schizofrenii léčí od 19 let. Prodělala řadu epizod nemoci, 
4x byla hospitalizovaná. Nemoc probíhala vážně a Martina se na rozdíl od 
svých vrstevníků neosamostatnila od rodiny. Sama si neumí vyřídit úřední 
záležitosti a bojí se jednat s lidmi. Domácí povinnosti za ni dělají rodiče.
Martina by to chtěla změnit:
„Cítím se hloupě - bývalí spolužáci pracují. Naši jsou hodní, ale pořád se 
o mě bojí, nenechají mě nic dělat… Chodila jsem na kurz komunikace 
a pak jsem si to zkusila při jednání na úřadě, nejdřív to bylo hrozný, ale 
Hanka (sociální pracovnice) mi poradila. Na podzim chci chodit na kurz 
vaření…možná jednou zkusím i tréninkové bydlení.“

Pomáhat duševně nemocným lidem 
v aktivním trávení volného času, aby 
nebyli osamělí a vyloučení ze společnosti.

U Honzy probíhá schizofrenie s tzv. negativním příznaky, stal se velice 
pasivním, ztratil zájmy a tím i kamarády. Rodiče byli nešťastní, že syn 
celé dny trávil u televize. Přemluvili ho, aby zkusil využít služby našeho 
sdružení.
Co to Honzovi přineslo?
„Nabídli mi klub, kam chodí lidi, co jsou na tom podobně jako já. Vůbec 
se mi nechtělo a nejdřív to bylo divný, ale všichni byli milí a tak jsem začal 
chodit 2x týdně. V červnu jsme byli na víkendovém pobytu, dostal jsem za 
úkol topit v kamnech a všichni mi děkovali, že se zahřáli, což mě potěšilo…
na podzim se jede zase.“
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V mánii jsem měl 
pocit, že dokážu všechno na 

světě a podle toho se choval…
utrácel jsem peníze za nesmysly…
když mánie odezněla, uvědomil jsem 
si, v jaké jsem situaci, jak jsem se 
zadlužil, dokonce mě napadlo si 
raději vzít život…  deprese trvala 
skoro rok, přišel jsem o práci 
a žena se odstěhovala i s dětmi, 
což můj stav jen zhoršovalo…

nevěděl jsem, jak začít
     znovu.

Jak se 
u mě projevovala schi-

zofrenie? Nejhorší byly hlasy, 
které mi nadávaly… pořád jsem 
zkoumala, kdo je vysílá, musela 
jsem je poslouchat, všechno 
ostatní šlo stranou… rodiče mi 
později řekli, že jsem je nevní-
mala a jen si povídala pro sebe…
nemohla jsem nikam jít, protože 
se na mě lidi pořád dívali… pak 
jsem přestala věřit i rodině 

a zamkla se v pokoji…

Už je to lepší…ale 
střední školu jsem nedo-

končil…v invalidním důchodu 
jsem asi 5 let…co se dělo? 
vlastně nic, nevím…jako bych 
nebyl, jako bych umřel zaživa…
prázdnota, nezájem, svět byl 
někde daleko…řekli mi, že to 
je schizofrenie s negativními 
příznaky… jako že jsem nega-
tivní, zlej? …prej ne, jen 
nemám vůli a nedokážu věci 

prožívat…
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autobusové nádraží

Komerční banka

Sídlíme v zadní části budovy Komerční banky u autobusového 
nádraží v Jičíně.

Pokud máte zájem o naše služby nebo se o nich chcete zatím jenom nezávazně 

informovat, neváhejte se na nás obrátit. Můžete nás kontaktovat sami nebo o to 

požádat Vašeho ošetřujícího lékaře nebo nějakého svého blízkého člověka.

Kontaktní osobou pro středisko Jičín je vedoucí 
pracoviště Bc. Marek Fiala.
Můžete ho oslovit telefonicky: +420 777 119 214
nebo e-mailem: marek.fiala@pdz.cz

Další kontakty na pracoviště jsou:
telefon: +420 493 592 554 / e-mail: pdz–jc@pdz.cz

Pokud nemáte k dispozici telefon či e-mail, navštivte nás osobně. 

Kontaktní den je ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. V tuto dobu můžete 

přijít bez ohlášení a máte jistotu, že zde bude pracovník, který se Vám bude věno-

vat. V naléhavých případech můžete přijít kdykoliv v pracovní dny. Nicméně mimo 

kontaktní den nemůžeme zaručit, že na místě bude někdo ihned k dispozici.

Pokud se ohlásíte telefonicky nebo e-mailem, domluvíme se na času a místu 

schůzky. Schůzka může proběhnout v naší kanceláři, u Vás doma nebo 

na jiném místě podle domluvy.

       Zde je místo na doplnění kontaktů na konkrétního pracovníka, který s Vámi bude 

       spolupracovat:

Několikačlenný terénní tým poskytuje služby v prostorech střediska, ale hlavně - 

je schopen navštívit Vás doma, doprovodit Vás na úřady či k lékaři. 

Pracovníci nabízejí pomoc v mnoha oblastech života: 

OBLAST BYDLENÍ / Podpoříme Vás při zajištění chodu domácnosti (včetně 

 nácviku domácích prací), při vyjednávání se sousedy nebo majitelem domu. 

OBLAST FINANCÍ / Pomůžeme Vám při zajištění sociálních dávek, na které máte 

 právo, pomůžeme Vám při sestavení rozpočtu hospodaření s penězi či při 

 řešení dluhů – splátkové kalendáře, zprostředkování kontaktu s věřitelem apod.

OBLAST VOLNÉHO čASU / Pomůžeme Vám při plánování a náplni volného času, 

 zprostředkujeme Vám zkontaktování s organizacemi, které se zabývají 

 volnočasovými aktivitami, můžeme Vás doprovodit do těchto organizací (např. 

 sportovní kluby, Sokol, zájmové kroužky, kulturní a vzdělávací instituce). 

 Můžete navštěvovat náš klub a účastnit se výletů, které pořádáme. 

OBLAST PRÁCE / Pomůžeme Vám při hledání práce – doprovodíme Vás na místa, 

 kde je bezplatný internet, pomůžeme Vám při hledání práce na internetu, 

 doprovodíme Vás na Úřad práce nebo k zaměstnavateli. Nabízíme Vám také 

 pomoc při organizaci studia, při vyjednávání individuálního studijního plánu, 

 poradenství, jak se učit.

OBLAST zDRAVÍ – zACHÁzENÍ S NEMOCÍ / Podáme Vám základní informace 

 o Vaší nemoci, jejích projevech, jak s nimi zacházet a jak si říci o laickou nebo 

 odbornou pomoc. Tyto informace můžeme také poskytnout Vašim blízkým.

Podrobnosti nebo další příklady Vám ochotně sdělí každý 
pracovník střediska Jičín.

JAK 
NÁS NAJDETE

JAK 
SE S NÁMI MUžETE 
ZKONTAKTOVAT

CO 
VÁM MUžEME NAbÍDNOUT
VE STREDISKU JICÍN

CO 
bYSTE MELI VEDET 
O NAŠICH SLUžbÁCH

KDE 
PUSObÍME PÉCE 

O DUŠEVNÍ 
ZDRAVÍ
www.pdz.cz

Pomáháme lidem žít 
s duševní nemocí.

Působíme v 6 okresech Královéhradeckého a Pardubického kraje.
V každém okrese v naší pobočce (středisku) pracuje mobilní tým  
sociálních pracovníků. Mobilní znamená, že se s Vámi po dohodě může 
zkontaktovat a pomáhat Vám, ať bydlíte v kterékoliv části okresu.

Středisko Jičín
17. listopadu 1074
506 01  Jičín

Služby mají tyto záSady
1) Dobrovolnost = do ničeho Vás nebudeme nutit, záleží 
 na Vás, jak budete služeb využívat.
2) inDiviDuální PřístuP = záleží na Vašich potřebách 
 a přáních, každý člověk je přece jiný.
3) Práce v PřiroZeném ProstřeDí = přijedeme za Vámi
 tam, kde pomoc a podporu potřebujete.
4) Partnerství a resPekt = abychom Vám mohli 
 pomoci, potřebujeme znát Váš názor a potřebujeme 
 Vaši aktivní spolupráci.

zaručujeme Vám kValitu a profeSionalitu
Plníme všechny podmínky a požadavky, které na nás zákon klade.
Registrování jsme u Odboru sociálních věcí, Krajský úřad 
Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice 532 11.

zaručujeme Vám diSkrétnoSt
Jsme zpracovatelem osobních údajů podle příslušného zákona.
Osobní data od Vás získáme, jen když s tím budete výslovně 
souhlasit. Získané údaje dostatečně chráníme. Neposíláme 
nikam žádná hlášení, kdo konkrétně služby využívá.
 
Využívat služby můžete v pracovní dny v rozmezí 
od 9,00 do 17,00 hodin.
 
Sociální služby jsou zdarma.
 
K využívání služeb nepotřebujete doporučení lékaře.


