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Tóm Tắc và Tổng Quát Hoạch Định Sáng Tạo

Vào ngày 30 tháng 1, 2009 Sở Sức Khỏe Tâm Thần Tiểu Bang California đã ấn định
Qua Thông Báo số 09-02, để cung cấp hướng dẫn sự phát triễn của một Hoạch Định
Phần Sáng Tạo thuộc Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (MHSA).
Tiến Trình Hoạch Định Cộng Đồng của Địa Hạt Cam đã được tổng quát, và đã có gần
400 các thành viên liên hệ đại diện từ các sắc tộc, ngôn ngữ và thân chủ, thân nhân gia
đình và các nhóm cung cấp dịch vụ, cũng như là những thành viên cộng đồng cộng tác
với Địa Hạt Dịch Vụ Sức Khỏe Phẩm Hạnh khác nhau đã liên quan. Kết quả của hoạch
định bao gồm 10 đề án riêng biệt; mỗi đề án được chọn lọc bởi Hội Đồng Quản Lý
MHSA là những dự án sáng tạo ưu tiên hàng đầu để Địa Hạt yêu cầu tiền quỹ tài trợ.
Một Đội Ngũ Hoạch Định Sáng Tạo bao gồm các nhân viên của địa hạt đã soạn ra và
hình thành một loạt các buổi thuyết trình cộng đồng chú tâm vào nhiều các cử tri khác
nhau thông qua cộng đồng với mục đích và sự hướng dẫn cho Thành Phần Sáng Tạo
có thể được trình bày và tìm ra các đề nghị của đề án. Tổng cộng có 392 cá nhân, đại
diện 78 nhóm cộng đồng khác nhau, đã tham dự 29 buổi họp hoạch định thành viên liên
hệ khác nhau. Tám mươi tám đề nghị đã được nộp từ các nhóm đại diện 11 ngôn ngữ
chính khác nhau và một nhóm đa dạng nhiều sắc tộc. Một Hội Đồng Phó Quản Lý
MHSA đã được chỉ định để duyệt xét và ưu tiên các đề nghị. Xếp hạng ưu tiên đã
được trình bày cho toàn thể Hội Đồng Quản Lý vào ngày 29 tháng 3, 2010 và 10 đề án
ưu tiên cao nhất đã được chọn để được bao gồm trong Bản Hoạch Định này.
Mười đề án đã được bao gồm có chung một đề mục, là sự liên quan của cá thân chủ
và thân nhân gia đình để cung cấp các dịch vụ hoặc/và trực tiếp liên quan đến các
sinh hoạt dính liền trong các đề án. Trong một vài trường hợp, đó là chính xác người
thân chủ và thân nhân gia đình tham gia để áp dụng đề án trong sáng tạo cao nhất.
Trong những trường hợp khác, gần như tất cả mọi mặt của đề án, bao gồm sự liên
quan của các thân chủ và thân nhân gia đình, là sáng tạo.
Mười đề án là:
1. Integrated Community Care
2. Family Focused Crisis Management and Community Outreach
3. Volunteer to Work
4. OK to Be Me
5. Vets Connect
6. Community Cares

7. Education, Training, and Research Institute
8. Project Life Coach
9. Training to Meet the Mental Health needs of the Deaf Community
10. Childhood Mental Health
Mỗi đề án đã được giải thích trong Bản Hoạch Định và những đòi hỏi đo lường kết quả
cho mỗi đề án đã được diễn tả. Một duyệt xét kỹ lưỡng cho từng đề án sẽ được chỉ đạo
vào đoạn cuối của mỗi giai đoạn và một bản báo cáo sẽ được soạn thảo dựa trên
những kết quả của đề án.
Bản Hoạch Định này yêu cầu tổng cộng $18,410,300 cho Năm Tài Khóa 2009-2010 từ
những Năm Tài Khóa 2008-2009, 2009-2010, và 2010-2011 quỹ MHSA phân định cho
Địa Hạt Cam tiền quỹ Sáng Tạo.

