
 

Práh jižní Morava pomáhá lidem s duševním onemocněním 

 

Na organizaci Práh jižní Morava, která pomáhá lidem s duševním onemocněním, se obrátili 

s žádostí o pomoc rodiče, jejichž syn má diagnostikovanou schizofrenii, ale vždy krátce po 

návratu z hospitalizace odmítne brát léky a přestává chodit na pravidelné schůzky 

k psychiatrovi. Jeho psychický stav se pak opětovně opakovaně zhorší a následuje další 

hospitalizace. Všichni jsou již z neustálého přesvědčování syna, že musí svůj psychický stav 

řešit unavení a podráždění. Syn bývá při zhoršení psychického stavu značně paranoidní, vrací 

se mu jeho bludy, ale léčit se na psychiatrii odmítá. Domlouváme se tedy, že za synem a jeho 

rodiči přijedeme domů a zkusíme se všemi probrat jejich situaci, a jak by se dala řešit. 

I toto je jeden z příběhů, který pracovníci organizace Práh Jižní Morava prezentovali na setkání 

Týmu pro mládež Brno-venkov. 

Takovou pomoc poskytuje terénní tým Brno venkov, který spadá pod Práh jižní Morava. 

Terénní tým Brno venkov poskytuje nově své služby všem lidem s duševním onemocněním 

starším 15 let popř. jejich rodinám a blízkým, kteří žijí v okrese Brno-venkov. „Na pracovníky 

služby se mohou obracet nejen ti, kterým byla diagnostikováno psychiatrické onemocnění, ale 

také ti, u kterých je podezření na duševní onemocnění, ale u psychiatra ještě nebyli a neví, co 

se děje“, řekl odborný vedoucí služeb Prah jižní Morava Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.  

O tuto službu mohou tedy požádat nejen nemocní, ale i jejich blízcí, orgány sociálně-právní 

ochrany dětí, který pracuje s rodinou, kde rodič má duševní onemocnění, či např. zástupci 

škol, bytové podniky atd. 

Mgr. Jiří Šupa, Ph. D. dále k obsahu a cílům služby řekl: „Podporujeme v procesu zotavení lidi 

se závažným duševním onemocněním v okrese Brno venkov v nepříznivé sociální situaci tak, 

aby byli samostatní a nezávislí v prostředí, které si sami vybrali k životu. Dále také je našim 

cílem pomoci těm, co trpí závažnými onemocněními, jakými jsou schizofrenie, schizoafektivní 

poruchy, či bipolární poruchy. Dle kapacity služby jsme také schopni pomoci lidem 

s poruchami osobnosti. Našim cílem je spolupracovat s klienty dle principů zotavení, tedy 

naděje, zplnomocnění, odpovědnost sám za sebe, smysluplné životní role.“ 

Služba je registrovaná jako sociální rehabilitace, je bezplatná a může být poskytovaná i 

anonymně.  

Kontaktovat lze přímo vedoucího této služby Mgr. Aleše Soldána, Ph.D. na telefonním čísle 

731 485 068, nebo lze volat pracovníkům Mgr. Tatianě Sechkar na telefonní číslo 731 046 645 

a Pavlu Šrubařovi na telefonní číslo 731 032 371. Je také možné kontaktovat zástupce 

organizace prostřednictvím elektronické pošty na e-mail: brnovenkov@prah-brno.cz 
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