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Khái Niệm và Tóm Lược
Bối Cảnh và Tiến Trình Hoạch Định
Trong tháng 4, 2008, Sở Sức Khỏe Tâm Thần của California (DMH) đã phát hành Bản
Thông Tin 08-10, để đưa ra những nguyên tắc chỉ dẫn các địa hạt cách đệ trình các
bản cập nhật cho những Hoạch Định 3-năm hiện có cho Các Chương Trình và Chi Tiêu
trong phần Các Dịch Vụ và Hỗ Trợ Cộng Đồng. Sau đó, vào tháng 7, DMH đã phát
hành Bản Thông Tin 08-16, để bổ sung cho Bản Thông Tin 08-10. Bản Hoạch định này
đáp lại những tin tức cần thiết dựa theo những nguyên tắc nêu ra trong hai bản thông
tin.
Hoạch Định cho phần Các Dịch Vụ và Ủng Hộ Cộng Đồng (CSS) năm tài khóa 2008/09
Quỹ Phát Triển và Bản Hoạch Định Cập Nhật đã được hình thành trên nền tảng của
tiến trình hoạch định gốc của CSS được thực hiện trong năm 2005 và những hoạt động
hoạch định sau đó trong năm tài khóa 2006/07. Các nhóm của Các Thành Viên Liên Hệ
đã được sắp đặt theo từng nhóm tuổi để thu thập được những đóng góp của cộng đồng
về những cách có thể sử dụng phần tiền quỹ bổ sung của CSS.
Hạt Cam nguyên thủy đã được phân phát thêm $8,135,560 trong mục quỹ CSS cho
năm tài khóa 2008/09. Số tiền quỹ này có thể được dùng cho những chương trình mới
hay hiện có của CSS. Các hội viên của những nhóm thành viên liên hệ đã được cho
biết bởi các nhân viên là có những chương trình hiện có tại Hạt Cam đã được cung cấp
tiền quỹ từ CSS và những chương trình này cần thêm tiền quỹ để ủng hộ nâng đỡ các
chương trình để tiếp tục hoạt động ở mức độ hiện thời (“phải sửa chữa”). Điền này là
kết qủa tiền lợi tức thu nhập thất hơn sự dự định hoặc mức chi phí cao hơn dự đoán.
Thêm vào đó có những góp ý đã được thảo luận để mở rộng những chương trình hiện
tại và phát triển một số chương trình mới thêm vào hệ thống chăm sóc tại Hạt Cam.
Những nhóm làm việc được hình thành đã góp ý và đã được trình bày tại Hội Đồng Cố
Vấn Hoạt Động Cộng Đồng (CAAC) và đã nhận được sự ủng hộ từ các thành viên của
CAAC. Vào ngày 7 tháng 4, 2008, những tiến cử đã được trình bày với hội đồng
MHSA Steering Committee (gồm có 60 hội viên bao gồm các nhà lãnh đạo đa dạng của
cộng đồng, bệnh nhân, và thân nhân gia đình.)
Tại buổi họp Steerring Committee, một tiến trình thỏa thuận đã được sử dụng để phát
triển cáctiến cử cuối cùng. Hội Đồng Steering Committee đã đồng ý tán thành việc sử
dụng các tiền quỹ cho mục “phải sửa chữa” và phát triển Trung Tâm Phục Hồi tại miền
Bắc Địa Hạt Cam. Các thành viên cũng tán thành đề án tạo ra những Chương Trình
Hướng Dẫn Người Đồng Cảnh mới cho Người Lớn và Các Bậc Cao Niên. Trong các
chương trình này, các người đồng cảnh ngộ sẽ làm việc với các bệnh nhân trong
những tình cảnh điều trị, bao gồm nhập viện, và cung cấp sự ủng hộ nâng đỡ trong việc
chuyễn tiếp những bệnh nhân này trở về chung sống một cách hữu hiệu trong cộng
đồng.

Thêm vào đó, hội đồng Steering Committee đã ủng hộ đề án cho các quỹ được sử
dụng để mở rộng một số chương trình phục vụ hiện có. Những chương trình này gồm
có Trẻ Em và Lứa Tuổi Chuyễn Tiếp (TAY); Các Chương Trình Hợp Tác Dịch Vụ Toàn
Diện; Chương Trình Chẩn Bệnh và Trị Liệu Khẩn Cấp (CAT/PERT), Các Dịch Vụ Phục
Hồi Cho Các Bậc Cao Niên và Chương Trình Hợp Tác Cho Các Bậc Cao Niên,
Chương Trình Ủng Hộ và Hệ Thống Can Thiệp Cho Các Bậc Cao Niên (OASIS).
Vào ngày 23 tháng 7, 2008, DMH đã phát hành Bản Thông Tin 08-19, để cung cấp gia
tăng thêm vào hoạch định ban đầu dự đoán của năm tài khóa 2008/09 CSS Quỹ Phát
Triển. Hạt Cam đã được phân phát thêm $7,774,000 trong mục CSS Quỹ Phát Triển.
Một nhóm họp cho Các Người Lớn và Các Bậc Cao Niên và một nhóm cho Các Trẻ Em
và TAY đã họp để cung cấp các dóng góp cách sử dụng hay nhất cho số tiền quỹ tăng
thêm. Sự đồng ý tán thành đã được thông qua là dùng số tiền gia tăng để mở rộng các
chương trình hiện có hoặc cho những chương trình đã được chấp thuận trong lần
hoạch định đầu tiên cho Quỹ Phát Triển.
Những tiến cử rõ ràng đã được đệ trình lên hội đồng Steering Committee và đã được
bàn thảo vào buổi họp ngày 8 tháng 8, 2008 và một lần nữa trong buổi họp ngày 6
tháng 10, 2008. Hội đồng Steering Committee đã quyết định để sử dụng tiền quỹ để
thiết lập hai phân loại cho chương trình Chữa Trị Khẳn Định Cho Cộng Đồng (PACT):
Cho Tuổi Chuyễn Tiếp (TAY) và Các Bậc Cao Niên. Điều này cũng cộng thêm hai phân
loại mới cho Chương Trình Chẩn Bệnh và Trị Liệu Khẩn Cấp (CAT): Các Trẻ Em và
TAY.
Thêm vào đó, Ủng Hộ Tìm Kiếm Việc Làm và Chương Trình Trung Tâm Hồi Phục mỗi
bên đã được tiền quỹ phân phát để thiếp lập trụ sở ở miền Nam Địa Hạt Cam. Việc này
sẽ tăng cường mọi người có thể nhận được các dịch vụ toàn Địa Hạt. Các tiền quỹ
thêm trong phần gia tăng sẽ được s ửdụng để mở rộng những chương trình sau đây:
chương trình PACT cho người lớn, chương trình Hợp Tác Phục Vụ Toàn Diện (FSP),
TAY FSP, trẻ em FSP, và Các Bậc Cao Niên FSP.
Bản Hoạch Định sẽ có sẵn để xem xét trong vòng thời gian 30-ngày đóng góp ý kiến
cộng đồng từ ngày 7 tháng 11, 2008 đến ngày 8, tháng 12, 2008. Bản Hoạch Định sau
đó sẽ được đệ trình cho Ủy Ban Giám Sát để được chấp thuận trước khi đệ trình cho
DMH.
Kết Thúc
Tiến trình hoạch định được sử dụng bởi Hạt Cam để cập nhật Bản Hoạch Định CSS và
xác định là sao sử dụng Tiền Quỹ Phát Triển CSS năm tài khóa 2008/09 được xây
dựng trên những thành tựu đã có được trước trong các tiến trình hoạch định và mở
rộng và đóng góp. Các bệnh nhân, thân nhân gia đình, và những cộng đồng thiếu hụt
trong các dịch vụ đã được đại diện chu đáo. Những quyết định đã được sự ủng hộ
mạnh mẽ của cộng đồng. Những chương trình mới sẽ được tiền quỹ để nâng cao
mạnh mẽ hệ thống chăm sóc tại Hạt Cam và tăng cường hiệu lực phục vụ bệnh nhân.
Bản Hoạch Định Cập Nhật này sẽ giúp Hạt Cam tiến tới một bước gần hơn trong tiến
trình biến đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần công.

