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Cílem projektu je zajistit sanaci rodiny postižené psychiatrickou diagnózou některého z jejích členů (ze-
jména matky nebo dítěte) se záměrem předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a 
poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku.

Projekt je zaměřen na:
	 • Vytvoření kvalitního zázemí pro diagnostiku, léčbu a terapii dětských pacientů s psychiatrickou  
  diagnózou a matek s/bez psychiatrickou diagnózou, které mají malé děti s/bez psychiatrické  
  diagnózy.
	 • Vytvoření funkčního systému podpory rodičů, s dítětem s diagnostikovanou psychiatrickou  
  nebo psychologickou poruchu.
	 • Vytvoření systému podpory matek s psychiatrickou či psychologickou diagnózou.

PÉČE O RODINU S MATKOU S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU

Cílem je vytvoření systému podpory matek s psychiatrickou diagnózou, které mají z důvodů svého han-
dicapu problém pečovat o své dítě a kvůli možným hospitalizacím či nedostatku rodičovských kompe-
tencí jim hrozí jeho odebrání. Aktivita probíhá v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou 
terapií při Thomayerově nemocnici.

PILÍŘE PODPORY:
 1. Poskytování ambulantních a asistenčních služeb v domácím prostředí matky a dítěte 
 2. Možnost pobytu v tréninkovém bytě v areálu centra za souběžné kontroly a poskytování služeb  
  (projekt č. 149 – Bezpečný domov, financováno z Norských fondů prostřednictvím OSF)

NABÍZENÉ SLUŽBY:
	 • diagnostické konzultace pro matku a dítě (cíl: edukace matky v oblasti  
  diagnózy své či svého  dítěte a možnostech péče a rehabilitace)
	 • individuální psychoterapie pro matku
	 • poradenství v oblasti tzv. léčebné výchovy (cíl: edukace matky 
  v základních úkonech péče o dítě z hlediska pediatrie)
	 • dyadická sezení matka - dítě v rámci rodinné terapie (cíl: posilování  
  vazby mezi matkou a dítě- tem, posilování rodičovských kompetencí)
	 • individuální psychoterapie pro dítě a rehabilitace zjištěných dysfunkcí
	 • konzultace při řešení systémových změn v sociální oblasti

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY:
 lékař, psycholog, speciální pedagog, zdravotní sestra, sociální pracovnice
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