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Cíle práce

Mladí lidé 

15-39 let
Podpora 

mimo 

školu

Podpora 

během 

studia



Multidisciplinární tým

Peer 

konzultant

Case
manager

psycholog



Principy práce
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03

Zotavení

Zapojení okolí

Spolupráce se školou



Spolupráce se školami

• komunikace s 

výchovný poradcem, 

třídním učitelem, 

školním psychologem

• Podpora při tvorbě IVP

• Edukace o nemoci 

učitelů i spolužáků

• Spolupráce se středisky 

Teiresiás (MU) a Alfonz 

(VUT) - vzájemné 

předávání klientů, 

společný plán a schůzky

• Společný tým s 

psychology z Teiresiás

Střední školy Vysoké školy



Spolupráce s Teiresiás

Prvokontakty - vzájemné předávání klientů1

2

3

4

Společný plán, schůzky a hodnocení

Pravidelné společné porady a konzultace

Komplexnější podpora klienta 



Podpora Teiresiás
komunikace se 

studijním 

oddělením a 

vyučujícími 
Orientace v 

informačním 

systému, 

vyhledávání a 

zápis předmětů

Adaptace studia
Pomoc s 

výběrem 

oboru

Adaptace 

přijímacího řízení



Adaptace, organizační a 

technické zajištění průběhu  studia
• Časová kompenzace

• Individuální termíny

• Podpůrná a individuální výuka

• Příležitostní osobní a studijní asistence

• Psychologické poradenství

• Obsahový zápis

• Nahrávání přednášek

• Diskuze v seminářích a prezentace

• Testy

• Úprava podmínek online výuky (možnost vypnuté kamery, 

individuální online zkoušky, možnost vykonat zkoušku 

písemně)



Volný čas

Strategie učení 

a motivace

Strukturování 

času

doprovody

stabilizace

vztahy

Klient

Oblasti podpory Prahu



Metodika

• Je výstupem spolupráce Prahu a 
Teiresiás

• Má sloužit jako inspirace pro 
multidisciplinární týmy 
zaměřené na podporu studentů

• Obsah – popis obou organizací a 
multidisciplinárního týmu, 
koncepty práce, možnosti a 
postupy práce s klientem, 
kazuistiky



Kazuistika – Lucie ( 24 let)
Lucie přišla do služby v lednu 2021 na doporučení Teiresias.
Absolvovala bakalářské studium matematiky a výtvarné
výchovy na PdF MU, byla přijata na magisterské studium, ale
zhoršil se jí psychický stav, měla úzkosti a sebepoškozovala se.
Byla na krizovém centru a poté byla hospitalizovaná v PN
Bohunice. Na hospitalizaci jí upravili léky, cítila se lépe. Během
toho přerušila studium a nevěděla, co dál.
V Prahu absolvovala bilanční diagnostiku a za podpory
psychologa se rozhodla ukončit současné studium a nastoupit
na informatiku, s tím jí dále pomáhali na Teiresiás. Case
managerka po zmapování dalších potřeb objevila poruchu
příjmu potravy a nakontaktovala Lucii na Anabell. Podpořila
Lucii také v nalezení brigády a arteterapie v Centru Platan. Peer
konzultantka ji podporuje ve stabilizaci stavu, aktivním řešení
dlouhodobých problémů v rodině i vztahu k sobě samotné.
Pracovníci také podpořili Lucii ve změně terapeuta, který jí více
vyhovuje, a při nástupu na stacionář.
Momentálně (začátek září) podporujeme Lucii při přípravách na
nástup do studia a na brigádu.



OSPOD –

vzdělávání, 

klíčoví 

pracovníci

MD skupiny pro 

práci s dětmi

Zrod nových MD 

dětských týmů

Podpora 

stávajících 

služeb 

Vzdělávací 

projekt pro SAS

Podpora odboru 

školství

JMK

MD spolupráce s DPN 
VB a FN Brno

Výchovný ústav – první 
pilotní spolupráce



Děkuji za

pozornost
Kontakt: 

norbert.michel@prah-brno.cz

+420 605 759 757


