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Se začátkem září 2018 Centrum Anabell zahájilo realizaci nového projektu s podporou 

Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci OP Zaměstnanost s názvem 

Podpora mezioborové spolupráce v Anabell.  

Jeho obsahem jsou klíčové aktivity cíleně zaměřené na multidisciplinární týmy působící 

v Kontaktním centru Anabell Brno a v Kontaktním centru Anabell Ostrava. Pro zaměstnance 

jsou k dispozici zejména individuální i týmová supervizní setkání, stáže v zařízeních, 

ve kterých mají zkušenosti s mezioborovou spoluprací, dvě dvoudenní setkání k výměně 

zkušeností napříč pobočkami a realizace osmi případových konferencí. Ty jsou obsahem 

projektu především proto, že v Anabell věříme v zapojení všech zúčastněných stran, včetně 

samotného klienta a jeho nejbližšího sociálního okolí, do toho, jakým způsobem se bude jeho 

situace vyvíjet a řešit. Věříme, že uzdravení se z poruchy příjmu potravy je možné.  

Multidisciplinární přístup (konkrétně Metodika multidisciplinárních týmů) v Anabell 

byl koncepčně vytvořen již v rámci projektu Anabell_Vzdělávání (OP LZZ, 

CZ.1.04/3.1.03/D5.00032, 10/2014-10/2015). Aktuálně Anabell tuto Metodiku uvádí do praxe, 

mapuje získávané zkušenosti a průběžně sleduje efektivitu spolupráce zapojených odborníků, 

a to v rámci realizovaného projektu Multidisciplinární spolupráce, OPZ 23, 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001144. Projektem Podpora mezioborové spolupráce v Anabell 

plánujeme nadále stabilizovat a prohlubovat dovednosti a schopnosti zaměstnanců Anabell 

zvládat zátěž práce s klienty, pracovat i nadále v režimu mezioborové spolupráce a prosazovat 

ji i na veřejné rovině. 

Novinkou v činnostech Centra Anabell jsou v projektu zapojení tzv. vyslanci se 

zaměřením sena veřejnou správu. Tímto pracovním názvem označujeme tři odborné asistenty, 

kteří působí v každé pobočce Anabell s cílem seznamovat v daném kraji pracovníky veřejné 

správy s tím, jaké služby Anabell nabízí, jak probíhají různé formy pomoci a kde se lze na 

služby Anabell informovat. Vyslanec KCA Brno bude působit v kraji Jihomoravském, vyslanec 

v KCA Ostrava v kraji Moravskoslezském a vyslanec pro Kontaktní centrum Anabell Praha 

bude působit ve Středočeském kraji.  

Projekt Podpora mezioborové spolupráce v Anabell realizujeme dva roky, tedy do 

konce srpna 2020. Těšíme se na jeho výsledky, jelikož jsme do projektu zapojili i evaluátora 

a plánujeme pečlivě sledovat dosahované změny a výstupy.  

 

Autorka: PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková 

© Centrum Anabell, z. ú., září 2018  


