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Centrum Kociánka zavede moderní standardy. Komplexní
sociální a zdravotní péče zůstane zachována
Ministerstvo práce a sociálních věcí nechce a nebude rušit dostupné zdravotně sociální služby v Centru Kociánka v Brně. Změny v Rozvojovém plánu na období
2013 až 2023 budou postupně realizovány s ohledem na moderní trendy v
poskytování těchto služeb. Všechny připravované kroky by měly probíhat citlivě,
plynule a s maximálním ohledem na klienty centra.
Ministerstvo chápe obavy rodičů, kterým záleží na tom, aby služby poskytované Centrem
Kociánka byly zachovány s ohledem na zdravotní a sociální potřeby zdejších klientů.
Klub rodičů a přátel Kociánky požádal pana ministra Koníčka o schůzku, aby se domluvil
postup, jak zachovat komplexní péči klientům Kociánky a přítomnosti odborných lékařů.
Na jednání 19. listopadu se podařilo nastavit plán jednotlivých návazných kroků, které je
nutné učinit proto, aby péče hrazená klientům z veřejného zdravotního pojištění zůstala i
nadále zachována. Na základě těchto ujednání bude Rozvojový plán revidován. Nejedná
se o postup neobvyklý. U tohoto typu dokumentu se tak děje běžně, neboť je tzv. „živým“
materiálem, se kterým se neustále pracuje. MPSV totiž nechce zřizovat služby, které by
neodpovídaly novým poznatkům a moderním trendům v této oblasti.
„Pan ředitel Komárek je srozuměn s plánem připravovaných opatření a je připraven
ke spolupráci. Byl dohodnut plán pravidelných setkání s rodiči a nastavení dalších
způsobů komunikace tak, aby se předcházelo případným nedorozuměním,“ uvedl
ministr práce a sociálních věcí František Koníček.
Každý poskytovatel je povinen dodržovat standardy kvality sociálních služeb, mezi které
patří i postup dle poslání organizace. Rozvojový plán je nástrojem k vypracování cílů a
jejich prezentaci pro určité časové období. Ředitel centra nyní činí dílčí kroky směřující k
nastavení takové služby, která by mohla být považována za vzorovou pro ostatní
poskytovatele. Ve zřizovací listině jsou specifikovány činnosti centra jako „komplexní
léčebná preventivní péče, specializovaná ošetřovatelská péče a rehabilitace dle smlouvy
se zdravotními pojišťovnami.“ To znamená, že by zdravotní služby měly být, a to platí
zejména u rehabilitací, poskytovány a hrazeny na základě veřejného zdravotního
pojištění. Podle MPSV není možné poskytovat a financovat takové služby z jakýchkoli
jiných zdrojů a nahrazovat takto celou škálu služeb dostupných v běžném prostředí.
MPSV začalo vyjednávat o dalším postupu zajištění poskytování kvalitních zdravotně rehabilitačních služeb pro klienty Centra Kociánka s ministerstvem zdravotnictví.
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Centrum Kociánka se sídlem v Brně – Králově Poli je státní příspěvková organizace,
jejímž zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Kociánka je otevřené zařízení pro týdenní a celoroční pobyt dětí a mládeže. Poskytuje služby
sociální péče a podporu dětem a mládeži s tělesným a druhotným mentálním postižením, které
podstatně snižuje normální způsob jejich výchovy, vzdělání a přípravy na povolání.
Příprava na sociální začleňování a povolání je realizována ve spolupráci se speciálními školami,
brněnskými středními a vysokými školami.
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