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1. ÚVOD
Ministerstvo práce a sociálních věcí se v návaznosti na koncepční řešení kvality
a dostupnosti sociálních služeb systematicky věnuje podpoře již probíhající změny
paradigmatu v rámci procesu transformace, deinstitucionalizace a humanizace
služeb sociální péče.
Hlavní priority procesu transformace pobytových zařízení sociálních služeb jsou
vyjádřeny v dokumentu „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních
služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele
a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, který byl přijat dne
21. února 2007 usnesením vlády České republiky č. 127 (dále jen „Koncepce
podpory“).
Tento strategický materiál definuje cíle a opatření vedoucí k podpoře procesu
transformace a deinstitucionalizace, který se v praxi v České republice i zahraničí již
odehrává. V souladu s programovacím obdobím Evropských strukturálních fondů,
za pomoci kterých MPSV plánuje vybrané aktivity uskutečňovat, je Koncepce
podpory zaměřena na období let 2007–2013
Proces podpory transformace je realizován v úzké spolupráci s kraji ČR
a vybranými poskytovateli sociálních služeb, kteří se také podíleli na přípravě tohoto
materiálu a redefinici cílů a opatření definovaných v tomto dokumentu. Změnám cílů
a opatření se věnovala dále monitorovací skupina projektu MPSV „Podpora
transformace sociálních služeb“ hrazeného z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který
je realizován od dubna 2009, a resortní tým MPSV k procesu transformace
a deinstitucionalizace sociálních služeb. Dokument je úzce provázán s Národním
akčním plánem k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období
2009–2011 (dále jen „NAP“).
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2. INDIVIDUÁLNÍ

PROJEKT

MPSV

„PODPORA

TRANSFORMACE

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“ A INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM
Transformační proces je v letech 2009–2013 prioritně zajišťován prostřednictvím
individuálního projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ hrazeného
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím prioritní osy 3 Sociální
integrace a rovné příležitosti Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(dále jen „Podpora transformace“). Na tento pilotní projekt je alokováno celkem
136 250 000 Kč. Projekt je realizován od 1.4.2009 do 31.5.2013 a do projektu je
zapojeno 13 krajů ČR mimo Hlavního města Prahy.
Cílem pilotního projektu je podpora transformace vybraných zařízení sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením na základě individuálně určených potřeb
uživatelů, umožnění uživatelům těchto zařízení aktivní zapojení se na trh práce
a do společnosti a přispění k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení
sociálních služeb v České republice. Projekt, resp. proces podpory transformace
služeb sociální péče v České republice, bude zajištěn MPSV, a to zejména
prostřednictvím „Národního centra podpory transformace sociálních služeb“.
Na základě podrobných analýz a zmapování současné situace v oblasti služeb
sociální péče je zajišťován systém podpory transformace služeb sociální péče,
rozvojové plány vycházející z problematiky transformačního procesu a jejich
naplňování

v praxi.

Je podporována informovanost

o

procesu

transformace

institucionální péče pro osoby se zdravotním postižením, vytvářen systém vertikální
a horizontální spolupráce mezi všemi dotčenými subjekty procesu transformace
institucionální péče, podporován proces zkvalitňování životních podmínek uživatelů
stávajících pobytových zařízení sociální péče a naplňování lidských práv uživatelů
pobytových sociálních služeb a jejich práva na plnohodnotný život srovnatelný
s vrstevníky žijícími v přirozeném prostředí. Na tento projekt navazuje investiční
zajištění pilotního ověření transformace z oblasti intervence 3.1 Integrovaného
operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Hlavní cílové skupiny jsou:
-

Poskytovatelé

sociálních

služeb

a

další

subjekty

poskytující

služby

napomáhající sociální integraci cílovým skupinám;
-

Osoby se zdravotním postižením;

-

Kraje, obce, organizace zřízené kraji a obcemi, MPSV;

-

Odborná veřejnost;
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-

Laická veřejnost.
Mezi hlavní aktivity projektu patří zřízení Národního centra podpory transformace

sociálních služeb (technická a asistenční podpora resortnímu týmu, koordinace
projektu), pilotní ověřování transformace ve vybraných zařízeních služeb sociální péče
(zejména transformační plány vybraných zařízení, příprava uživatelů, personálu,
managementu

včetně

vzdělávání,

metodická

podpora,

supervize),

vytvoření

systémových nástrojů na podporu transformace sociálních služeb (zejména analýzy,
zprávy, dobrá praxe apod.) a mediální kampaň.
Většina aktivit je realizována prostřednictvím veřejné zakázky na zajištění
„Národního centra podpory transformace sociálních služeb“, jejímž dodavatelem
je od 1. listopadu 2010 organizace 3P Consulting s.r.o.
Aktivity Národního centra podpory transformace sociálních služeb jsou
realizovány na základě 6 definovaných cílů, které obsahují:
Cíl 1 Personální zajištění veřejné zakázky:
-

personální zajištění Národního centra v Praze, Národního centra na úrovni krajů
a vybraných zařízení.
Cíl 2 Organizačně technické zajištění procesu transformace sociálních služeb:

-

technická a asistenční podpora resortnímu týmu MPSV, zajištění pracovních
skupin, zajištění činnosti regionálních transformačních týmů na úrovni jednotlivých
krajů, monitoring a evaluace, zpracování návrhu software zaměřeného na podporu
transformace zařízení sociálních služeb apod.
Cíl 3 Zajištění vzdělávacích programů, průběžného vzdělávání zainteresovaných
aktérů procesu transformace a další podpory pracovníků:

-

vzdělávací programy pro pracovníky Národního centra, pro členy regionálních
transformačních týmů, pro pracovníky v přímé péči o uživatele, resortního týmu;
workshopy; zajištění supervize a intervize.
Cíl 4 Pilotní ověření realizace transformace na úrovni vybraných zařízení:

-

zajištění činnosti multidisciplinárních transformačních týmů na úrovni vybraných
zařízení, poradenství při přípravě projektů do Integrovaného operačního programu;
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-

modelové hodnocení kvality a metod poskytování sociální služby, pilotní ověřování
a sumarizace užitých metod podpory transformace, analýza na úrovni vybraných
zařízení, individuální posuzování uživatelů, návrh systému alternativních sociálních
služeb a plánu přesunu uživatelů a pracovníků, tvorba transformačního plánu,
evaluace nového stavu uživatelů;

-

sběr metodických výstupů vypracovaných z pilotního ověřování transformace
ve vybraných zařízeních.
Cíl 5 Tvorba systémových nástrojů procesu transformace:

-

analýzy (např. analýza současného stavu poskytování služeb sociální péče,
analýza

pro

potřeby

procesu

deinstitucionalizace,

analýza

rizik

procesu

transformace, analýza problematiky opatrovnictví a oblastí ústavní a ochranné
výchovy);
-

metodická podpora na střednědobou strategii rozvoje kraje a plánování služeb,
zprávy o procesu podpory transformace v ČR;

-

manuál transformace, zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace,
humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky
jejich naplňování, vhodné architektonické a materiálně technické vybavení
jednotlivých druhů služeb sociální péče.
Cíl 6 Zajištění Public Relations:

-

seznamování odborné, novinářské a široké veřejnosti s principy transformace
srozumitelným způsobem.
Transformační plány vypracované v rámci vybraných zařízení sociálních služeb

budou investičně podpořeny v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen
„IOP“).
IOP je jedním z investičních programů ČR zpracovaných v rámci Cílů
Konvergence a Konkurenceschopnost pro programovací období 2007–2013. Tento
program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a státního
rozpočtu ČR. Řídícím orgánem tohoto programu je Ministerstvo pro místní rozvoj.
V rámci podporovaných aktivit IOP je oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální
integrace. Gestorem za její realizaci je MPSV.
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Aktivitou věnující se procesu podpory transformace a deinstitucionalizace
je prioritní okruh a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu
v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.
Podpora je zaměřena na celé území ČR s výjimkou hlavního města Prahy.
Pro výše uvedenou aktivitu je z IOP vyčleněno necelých 56 mil. EUR.
U jednotlivých projektů je hrazeno 100 % celkových způsobilých výdajů, není tedy
vyžadována žádná finanční spoluúčast ze strany příjemce dotace.
Podporováno bude zejména vytvoření sítě domácností a denních programů
v běžné zástavbě komunity (transformace) a snížení kapacity stávajících objektů při
zachování kapacity samotné sociální služby (humanizace zařízení).
V rámci IOP byly podpořeny již dvě investiční akce, a to výstavba a nákup
nemovitostí

v rámci

ÚSP

Jinošov

v kraji

Vysočina

a

ÚSP

Marianum

v Moravskoslezském kraji.
Pro získání podrobných dat v oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb
probíhají

nyní

podrobné

analýzy

ve

vybraných

oblastech

dotýkajících

se

transformačního procesu (např. zaměstnanost, kvalita života uživatelů, personální
strategie, financování apod.). Bližší informace o výstupech těchto analýz budou
zveřejněny v rámci Zprávy z projektu v roce 2013.
Personální situace ve vybraných zařízeních zůstává nyní nezměněna a projekt je
zaměřen

spíše

na

prohlubování

dovedností

v oblasti

péče,

jak

vyžaduje

transformační proces.
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3. SITUACE V KRAJÍCH ČR
V krajích v České republice probíhá mnoho dalších aktivit úzce provázaných
na podporu procesu transformace a deinstitucionalizace v České republice. Podpora
komunitních služeb či transformace a deinstitucionalizace je zohledněna v rámci
všech střednědobých plánů rozvoje krajů mimo Hlavního města Prahy.

Jihočeský kraj
Jihočeský kraj realizuje individuální projekt hrazený z OP LZZ „Podpora
komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, na který je alokováno
13 680 920 Kč. Na oblast dostupnosti a kvality vybraných druhů sociálních služeb
(zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje se zaměřuje individuální
projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ (přidělená dotace:
260 001 516 Kč). Do projektu „Podpora transformace“ je zahrnuta Pístina – domov
pro osoby se zdravotním postižením.

Jihomoravský kraj
Z Regionálního operačního programu a vlastních prostředků kraje byly
podpořeny tři projekty na podporu transformace a deinstitucionalizace. Prvním z nich
je „Chráněné bydlení Šanov“ (výše finanční podpory ERDF: 6 381 000 Kč, kraj
518 000 Kč a 633 000 Kč) vytvořené organizací Zámek Břežany, p.o., kdy proběhla
výstavba objektů chráněného bydlení v zastavěném území obce s celkovou
kapacitou 10 míst pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením. Jeden
objekt je řešen jako rodinný domek pro společné chráněné bydlení, druhý objekt jako
bytový dům se čtyřmi byty 1+kk, třetí objekt jako hospodářská budova.
Dalším projektem je „Půdní vestavba školy“ (výše finanční podpory ERDF:
6 407 000 Kč, kraj: 609 000 Kč a 83 000 Kč) v rámci organizace Domov Horizont,
p.o.

Výstupem

je

výstavba

dvoulůžkových

pokojů

pro

10

uživatelů

jako

podporovaného bydlení pro osoby s mentálním postižením.
Třetím projektem je „Vybudování tréninkového bydlení – 3 malometrážní byty
pro osoby se zdravotním postižením“ (výše finanční podpory ERDF: 4 396 000 Kč,
kraj: 380 000 Kč) v organizaci Zámeček Střelice, p.o. V tomto projektu vzniklo
tréninkové bydlení pro osoby s mentálním postižením sloužící jako příprava
na samotné chráněné bydlení nebo samostatný život v běžném společenském
prostředí. Toto bylo zajištěno prostřednictvím tří malometrážních bytů s kapacitou
6 osob v půdní vestavbě.
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Do projektu „Podpora transformace“ jsou zapojena zařízení Habrovanský
zámek, p.o. a Srdce v domě Klentnice, p.o.

Karlovarský kraj
Základní koncepcí Karlovarského kraje v oblasti sociálních služeb jsou Zásady
rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007–2017, které byly
schváleny usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 446/06/06 dne 16.6.2006
a Zastupitelstva č. ZK 138/07/06 ze dne 13.7.2006. Cíle rozvoje sociálních služeb
stanovené v tomto dokumentu byly později přejaty i do Programu rozvoje
Karlovarského kraje 2007–2013, který byl schválen usnesením Zastupitelstva č. ZK
223/11/07 ze dne 8. 11. 2007. Příspěvkové organizace zřizované Karlovarským
krajem mají schváleny rozvojové plány, ve kterých jsou již podrobně transformační
kroky služeb naplánovány.
Kraj realizuje dva individuální projekty hrazené z prostředků ESF OP LZZ.
Prvním z nich je projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které
jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ (výše finanční podpory: 39 440 325 Kč).
Dodavatelem projektu je Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných
službách, o.s. Občanské sdružení Instand. Kromě obecného cíle transformace
pobytových sociálních služeb, které zřizuje kraj, je cílem realizovaných činností
vytvořit v kraji takové struktury, které budou po ukončení individuálního projektu
samostatně pokračovat v realizaci a rozvíjení aktivit započatých v rámci
individuálního projektu, tzn. vytvořit koordinovanou síť služeb, která umožní těmto
lidem život v přirozeném společenství a bude minimalizovat dosud preferovaný
způsob poskytování sociální služby v kolektivních pobytových zařízeních. V rámci
projektu dochází k vytváření nových služeb v kraji (zejména služba chráněného
bydlení a podpory samostatného bydlení). Zároveň jsou rozvíjeny aktivity spojené
s podporou v oblasti zaměstnávání těchto osob (ať již v systému sociálních služeb –
sociálně terapeutické dílny, nebo podporovaného zaměstnávání).
V době trvání projektu je zpracována strategie přechodu uživatelů z tradičních
pobytových služeb do chráněných bytů, jsou vypracovány a pilotně se ověřují
metodiky pro přechod uživatelů. Se 40 uživateli z 5 domovů pro osoby se zdravotním
postižením v Karlovarském kraji je zpracován plán přechodu a 20 uživatelů přejde
z domovů pro osoby se zdravotním postižením do chráněných bytů nebo
do podporovaného bydlení.
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Dalším projektem je individuální projekt „Rozvoj péče o osoby s duševním
onemocněním

na

území

Karlovarského

kraje.“

(výše

finanční

podpory:

23 502 075 Kč), jehož dodavatelem je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
(Praha). Hlavním cílem projektu je rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním
na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických
ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob, tzv. komunitní péče,
a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb. Jedním z klíčových výstupů projektu
je vznik a registrace minimálně dvou nových sociálních služeb pro osoby s duševním
onemocněním, které umožní setrvat těmto lidem v běžném prostředí. Zároveň budou
vytvořeny podmínky pro vznik a registraci dalších dvou potřebných sociálních služeb
pro tuto cílovou skupinu.
Do

projektu

MPSV

„Podpora

transformace“

jsou

zapojena

zařízení

Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.
a Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p.o. Mezi prvními,
kteří budou opouštět domovy pro osoby se zdravotním postižením v rámci projektu
„Podpora transformace“ do nově vystavěných domácností, budou děti.
Do individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“, jsou
zařazena tato zařízení:


Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově;



Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech;



Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově;



Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově.
Hlavním cílem tohoto projektu je převedení minimálně dvaceti uživatelů

sociálních služeb do chráněného nebo samostatného bydlení a příprava pro přechod
minimálně dalších dvaceti uživatelů.

Kraj Vysočina
Kraj Vysočina realizuje individuální projekt „Podpora vybraných sociálních
služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“ (výše finanční podpory: 290
771 036Kč) z prostředků ESF OP LZZ. Zapojenými organizacemi jsou FOKUS
Vysočina, Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou – „Klub v 9 –
centrum služeb pro podporu duševního zdraví Žďár nad Sázavou“, Oblastní charita
Třebíč – „Paprsek naděje – centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč“,
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Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava. Tyto
organizace poskytují v kraji Vysočina službu sociální rehabilitace. V rámci této služby
je poskytována také podpora uživatelům, kteří žijí v pronajatých obecních bytech.
V okresech Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Jihlava také poskytována služba
chráněného bydlení. Všichni poskytovatelé jsou členy expertní pracovní skupiny
„Poskytovatelů služeb pro osoby s duševním onemocněním“, kde se zabývají
aplikací nejnovějších poznatků péče o tuto cílovou skupinu do své praxe. Postupně
proto zavádějí také principy komunitních služeb (v tuto chvíli jsou řešeny především
vznik komunitního bydlení a mobilní krizový tým včetně možnosti budoucí podpory
z navazujícího individuálního projektu). Část koncepce rozvoje komunitních služeb
byla zajištěna právě navýšením finančních zdrojů pomocí individuálního projektu.
Do projektu MPSV „Podpora transformace“ jsou zapojeny organizace:


Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace;



Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace;



Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace;



Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvková
organizace.
Dále je podporována transformace Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové

organizace. Organizace zahájila pronajímání bytů, do kterých klienti přecházejí.
Z regionálního operačního programu byla realizována rekonstrukce denního
stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí a byly podpořeny investiční akce v ambulantních
a terénních službách nestátních neziskových organizací z Fondu Vysočiny.

Královéhradecký kraj
Stěžejním strategickým dokumentem pro oblast rozvoje sociálních služeb
v Královéhradeckém kraji, který klade na procesy transformace a deinstitucionalizace
a na podporu a rozvoj služeb podporujících život občanů kraje v běžném prostředí
zvláštní důraz, je Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb –
Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016, schválený
usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/17/1193/2010 ze dne 2.
prosince 2010.
Aspekty

podpory

komunitních

služeb

jsou

dále

zohledňovány

v

následujících koncepčních a strategických dokumentech kraje:
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Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje (aktualizace prosinec 2009);



Plán začleňování seniorů v Královéhradeckém kraji 2008–2010.
Hlavním cílem projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji“

je v Královéhradeckém

kraji

podpořit

integraci

osob

ohrožených

sociálním

vyloučením do společnosti a na trh práce (výše finanční podpory: 270 441 082 Kč).
Dalším projektem je „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb
v Královéhradeckém kraji II“ (výše finanční podpory: 23 345 700 Kč). Aktivity projektu
jsou otevřeny poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb, konkrétní účastníci
stěžejních aktivit nebyli před předložením projektu vybráni, do aktivit se zapojují
podle svého zájmu. Cílem je zlepšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb
v Královéhradeckém kraji, pomoci poskytovatelům sociálních služeb při zlepšování
kvality a dostupnosti sociálních služeb, zlepšit orientaci obyvatel Královéhradeckého
kraje v nabídce sociálních a navazující služeb a podpořit spolupráci zadavatelů
a poskytovatelů sociálních služeb na místní úrovni ve zlepšování dostupnosti
a nabídky sociálních služeb. Stěžejními aktivitami v oblasti rozvoje kvality sociálních
služeb ve vztahu k procesům transformace, deinstitucionalizace a podpory
komunitních služeb jsou konzultace a dlouhodobé konzultace k rozvoji kvality
a dostupnosti sociálních služeb, zlepšení orientace uživatelů v nabídce sociálních
služeb, zpracování odborných podkladů pro strategické rozhodování v oblasti
sociálních služeb a podpora spolupráce zadavatelů a poskytovatelů sociálních
služeb na místní úrovni.
Třetím projektem je „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
na území Královéhradeckého kraje IV“ (výše finanční podpory: 20 578 830 Kč).
Zaměřením

projektu

je

zkvalitňovat

poskytování

sociálních

služeb

v Královéhradeckém kraji prostřednictvím dalšího vzdělávání jak samotných
pracovníků poskytovatelů, tak zadavatelů, kteří mají v rámci své metodické činnosti
nejen přímý vliv na rozvoj kvality služeb a jejich dostupnost, ale jsou také v rámci
dávkových agend v kontaktu s jejich stávajícími či potenciálními uživateli. Projekt
zpřístupňuje poskytovatelům akreditované vzdělávání pracovníků v sociálních
službách a sociálních pracovníků, rozvíjí schopnosti manažerů, zkvalitňuje služby
poskytované zadavateli sociálních služeb uživatelům a současně realizuje další
odborné činnosti spadající do kompetencí zadavatelů prostřednictvím vzdělávání
jejich zaměstnanců.
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Ze státního rozpočtu a rozpočtu Královéhradeckého kraje byly realizovány
investiční akce na podporu komunitních služeb v příspěvkových organizacích kraje:


Domov

Dědina,

Opočno

(celkové

investiční

i

neinvestiční

výdaje:

161 048 000 Kč);


Ústav sociální péče pro mládež Domečky, Rychnov nad Kněžnou (celkové
investiční i neinvestiční výdaje: 169 106 124 Kč);



Domov na Stříbrném vrchu, Rokytnice v Orlických horách (celkové investiční
i neinvestiční výdaje: 77 052 553 Kč);



Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí (celkové investiční i neinvestiční
výdaje: 36 404 448 Kč).
Čtyři, resp. tři zařízení z Královéhradeckého kraje, jsou zařazena do projektu

„Podpora transformace“:


Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší;

 Domov sociálních služeb Skřivany;
 Barevné domky Hajnice (a Ústav sociální péče pro mládež Čtyřlístek, který byl
sloučen s Barevnými domky Hajnice od 1.1.2010).
Prioritou pro Královéhradecký kraj je podpora terénních a ambulantních
sociálních služeb, které kraj podporuje v rámci vlastního dotačního programu, který
je každoročně vyhlašován.

Liberecký kraj
Liberecký kraj realizuje dva individuální projekty z prostředků ESF OP LZZ.
Cílem prvního projektu „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ (výše finanční
podpory: 225 000 000 Kč) je pomoc skupinám obyvatel Libereckého kraje, které jsou
ze zdravotních, sociálních, etnických či jiných důvodů znevýhodněny při zapojení se
do života společnosti. Klíčovým prvkem projektu je prevence předcházející situacím,
které mohou ve společnosti vzniknout. Podle pravidel ESF jsou činnosti projektu
přísně zaměřeny výhradně na služby lidem, nikoliv na investice do staveb
a vybavení.
Druhý projekt „Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě
sociálních služeb v Libereckém kraji“ (výše finanční podpory: 32 011 419 Kč) se
věnuje další podpoře sociálního začleňování vyloučených osob a osob ohrožených
sociálním vyloučením v Libereckém kraji, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu
ke vzdělávání a k zaměstnávání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality
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a kontroly sociálních služeb. Výsledkem jejich realizace projektu bude fungující
koordinační struktura pro plánování a rozvoj sítě sociálních služeb v Libereckém kraji
na všech úrovních, kde dílčí výstupy plánovacích procesů jsou postaveny
na základech

metod

komunitního

plánování.

Jednotná

struktura

zpracování

komunitních plánů usnadní proces monitoringu a aktualizace Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje.
Grantový fond Libereckého kraje č. G9 Program podpory na poskytování
sociálních

služeb

podporuje

financování

běžných

výdajů,

které

souvisí

s poskytováním sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb Liberecký kraj 2009–2013 a s komunitními plány obcí. Pro rok 2010
byla uvolněna částka 2 800 000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje.
V rámci Grantového fondu Sociální integrace v Libereckém kraji byl podpořen
projekt „Podpora samostatného života“ (výše finanční podpory: 4 966 223 Kč)
zaměřený na zřízení podporovaného bydlení (4 bytové jednotky pro 14 obyvatelek)
v České Lípě a na zrekonstruování objektu bývalého ředitelství Okresního ústavu
sociálních služeb v Jablonci nad Nisou na objekt vhodný k bydlení (4 bytové jednotky
pro 14 obyvatel).
V rámci projektu MPSV „Podpora transformace“ jsou zapojeny příspěvkové
organizace kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o. a
Domov Sluneční dvůr, p. o.

Moravskoslezský kraj
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo dne 26. 6. 2008 strategický
dokument na podporu procesů transformace, deinstitucionalizace a komunitních
služeb – Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně
transformace pobytových sociálních služeb). Na tento strategický dokument úzce
navazuje

1.

Akční

plán

realizace

Koncepce

kvality

sociálních

služeb

v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb)
a Vyhodnocení a aktualizace 1. Akčního plánu realizace Koncepce kvality sociálních
služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních
služeb).
V rámci individuálních projektů hrazených z prostředků ESF OP LZZ je
v Moravskoslezském kraji realizován projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální
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prevence v Moravskoslezském kraji“ (výše finanční podpory: 595 840 000 Kč).
Projekt se zaměřuje na nastavení systémového poskytování sociálních služeb
pro vymezené cílové skupiny (mezi jinými i osoby se zdravotním postižením).
Prostřednictvím projektu se zvýší dostupnost kvalitních sociálních služeb a dojde
k vytvoření komplexní a stabilní sítě služeb pro potřebné uživatele z cílových skupin.
Výběr sociálních služeb a cílových skupin, pro které jsou v rámci tohoto projektu
služby určeny, vychází z komunitních a rozvojových plánů obcí a zároveň reflektuje
potřeby kraje. V rámci projektu bude zabezpečeno 12 druhů sociálních služeb;
ve vztahu k transformaci jsou to především tyto sociální služby: sociálně terapeutické
dílny, podpora samostatného bydlení.
V rámci grantového programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních
služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji“ bylo v kraji podpořeno 802 projektů
v celkové výši 11 700 000 Kč.
Z Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji bylo
podpořeno 39 projektů v celkové výši 5 253 000 Kč.
„Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu
vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ podpořil projekty
věnující se oblasti pracovního uplatnění lidem se zdravotním postižením, podpoře
vzniku

nebo

se zdravotním

rozvoje

doplňkové

postižením

v jejich

specializované
mobilitě,

dopravy

podpoře

pomáhající

rozvoje

lidem

podporovaného

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podpoře zvýšení informovanosti
o problematice zdravotního postižení s důrazem na integraci osob se zdravotním
postižením ve výši 12 500 000 Kč.
Z Regionálního operačního programu a prostředků kraje byly financovány
na území kraje projekty na podporu transformace a deinstitucionalizace:


Chráněné bydlení Krajánek (výše finanční podpory: 15 700 000 Kč), kdy
rekonstrukcí vily v Městě Albrechticích našlo domov (chráněné bydlení)
11 uživatelů s mentálním postižením. Jedná se o uživatele příspěvkové
organizace Krajánek, čímž se v této organizaci snížila kapacita o 11 lůžek.



Rekonstrukce objektu v Budišově nad Budišovkou na chráněné bydlení (výše
finanční podpory: 20 456 000 Kč). Rekonstrukce objektu umožnila vznik
chráněného bydlení pro 15 osob s mentálním postižením z původního zařízení
Zámek Dolní Životice, p.o., čímž se v této službě snížila kapacita o 15 lůžek.
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Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné bydlení (výše finanční podpory:
10 071 000 Kč). Rekonstrukcí objektu v Karviné vznikly 2 bytové jednotky
pro 10 osob s duševním onemocněním ze zařízení Domov Jistoty, p.o., a tak
došlo ke snížení kapacity v tomto zařízení o 10 lůžek.



Výstavba objektu chráněného bydlení v Novém Bohumíně (výše finanční
podpory: 9 723 000 Kč). Výstavbou rodinného domu zde našlo domov 6 osob
s duševním onemocněním ze zařízení Domov Jistoty, p.o., kde se snížila
kapacita o dalších 6 lůžek.



Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení (výše finanční
podpory: 8 274 000 Kč). Rekonstrukce vily vytvořila možnost domova pro
9 žen s mentálním postižením ze zařízení Zámek Nová Horka, p.o., kde se
snížila kapacita o 9 lůžek.
Z investičních zdrojů kraje a MPSV byly realizovány investiční akce:



Rekonstrukce

vily

v Městě

Albrechticích

(výše

finanční

podpory:

10 000 000 Kč). Rekonstrukcí objektu vznikly 3 bytové jednotky, ve kterých
jsou poskytovány služby 20 ženám s mentálním postižením ze zařízení
Zámek Hošťálkovy, který byl již opuštěn.


Rekonstrukce a přístavba budovy bývalé základní školy v Krnově (výše
finanční podpory: 64 000 000 Kč). Realizací projektu došlo k rekonstrukci
bývalé školy na domov komunitního typu, kde v 7 komunitách našlo domov
60 žen s mentálním postižením z původní služby v Zámku Hošťálkovy, který
byl již opuštěn.



Pronájem a následná koupě 5 rodinných domů v Městě Albrechticích (výše
finanční podpory: 6 700 000 Kč). V průběhu let 2002–2008 Moravskoslezský
kraj postupně koupil 5 rodinných domů, kde našlo domov 24 mužů a žen
s mentálním postižením. Byly zrekonstruovány půdní prostory ve 3 domech.
Svůj domov zde našly především uživatelky Zámku Hošťálkovy, který byl již
opuštěn.



Rekonstrukce objektu v Jakartovicích – Deštné (výše finanční podpory:
28 500 000 Kč). Rekonstrukcí objektu v Jakartovicích - Deštné našlo nový
domov 24 uživatelů s mentálním postižením. O stejný počet uživatelů se
snížila kapacita stávajícího objektu Marianum, p. o.
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Byty na ulici Dostojevského v Opavě (výše finanční podpory: 2 800 000 Kč).
Byly zrekonstruovány dva byty, kde našlo nový domov 8 žen a mužů
s mentálním postižením, původních uživatelů zařízení Marianum, p.o.,
kterému se snížila kapacita o 8 lůžek.



Byt na ulici Lepařova v Opavě (výše finanční podpory: 500 000 Kč).
Ve zrekonstruovaném bytě našli nový domov 3 lidé s mentálním postižením,
kteří zde žijí s minimální mírou podpory, jedná se o původní uživatele zařízení
Marianum, kterému se tak snížila kapacita o 3 lůžka.



Rekonstrukce dvou bytových jednotek v Krnově (výše finanční podpory:
1 900 000 Kč). Rekonstrukcí objektu vznikly 2 bytové jednotky pro 8 osob
s mentálním postižením, žijí zde uživatelky ze zařízení Harmonie, p.o.,
kterému se o 8 míst snížila původní kapacita.



Rekonstrukce bytu ve Frýdku – Místku (výše finanční podpory: 200 000 Kč).
Zařízení Náš Svět, p. o. získalo do správy byt, který byl zrekonstruován
a v současné chvíli slouží jako chráněné bydlení pro 3 osoby s mentálním
postižením ze zařízení Náš svět, p.o., kde o stejný počet lůžek klesla kapacita.



Novostavba objektu v Jakartovicích – Deštné (výše finanční podpory:
35 000 000 Kč). Realizací projektu došlo k výstavbě nového objektu, který
slouží jako chráněné bydlení pro 26 osob s mentálním postižením, kteří byli
uživateli v zařízení Marianum, p.o., kde došlo ke snížení kapacity o 26 lůžek.



Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením (výše finanční
podpory: 120 400 000 Kč). Rekonstrukce se týkala přestavby dvou stávajících
objektů a přístavby objektu nového. Došlo k vytvoření samostatných jednotek
(komunit) pro 95 osob v domově pro osoby se zdravotním postižením a čtyři
osoby ze zařízení Fontána, p.o. dostaly možnost využít soc. služby chráněné
bydlení.
Do projektu MPSV „Podpora transformace“ jsou zapojena zařízení Harmonie,

p.o. a Marinaum, p.o.
K transformačnímu procesu Moravskoslezského kraje se připojili i ostatní
zřizovatelé, a to Slezská diakonie svou jasnou deklarací zapojení se do tohoto
procesu,

Integrovaný

ústav

Komorní

Lhotka

svým

projektem

předloženým

do Regionálního operačního programu a další poskytovatelé, kteří se hlásí v rámci
partnerství a spolupráce v této oblasti.
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Olomoucký kraj
V rámci čerpání z prostředků ESF OP LZZ Olomoucký kraj realizuje
individuální projekt „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém
kraji“ (výše finanční podpory: 323 031 949 Kč). Projekt není primárně určen
na podporu procesu transformace, jsou z něj financovány sociální služby jako
podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny.
Mezi zapojené organizace patří Charita Olomouc, SPOLU Olomouc, Sdružení Most
k životu, Tyfloservis, Oblastní unie neslyšících, InternetPoradna, o.s., Tyflocentrum,
Res-Sef, o.s., Spolek Trend vozíčkářů, ZAHRADA 2000 o.s., Občanské sdružení
Ester.
Do projektu MPSV „Podpora transformace“ je zařazeno zařízení Vincentinum
– poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o.

Pardubický kraj
Pardubický kraj z prostředků ESF OP LZZ realizuje dva individuální projekty:
„Individuální projekt Pardubického kraje na služby“ (výše finanční podpory:
265 500 000 Kč) a Individuální projekt „Podpora dostupnosti a kvality sociálních
služeb Pardubického kraje“ (výše finanční podpory: 7 200 000 Kč). Cílem tohoto
projektu je vytvořit návazný střednědobý plán, kde bude proces transformace pevně
ukotven.
V rámci Regionálního operačního programu byly na území kraje podpořeny
projekty na podporu transformace a deinstitucionalizace:


„Integrační centrum pro podporu života“ (výše finanční podpory: 27 000 000
Kč), který je zaměřen na rekonstrukci stávajícího zařízení Domov na zámku
Bystré poskytující služby chráněného bydlení a terapeutických dílen pro 8
klientů.



„Integrační centrum“ (výše finanční podpory: 25 500 000 Kč). Realizací
projektu došlo k vytvoření integračního centra v rámci Domov na hradě
Rychmburk se 6 dvojlůžkovými a 2 jednolůžkovými integračními buňkami.
Aktivity na podporu transformace, deinstitucionalizace a komunitních služeb

podpořeny z prostředků kraje a dalších zdrojů byly realizovány v rámci projektů:
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Domov pod Kuňkou - rekonstrukce 3 bytů v Přelouči a pronájem 2 bytů
v Sezemicích;



Domov sociálních služeb Slatiňany (výše finanční podpory: 38 000 000 Kč) výstavba 4 domků;



Domov na rozcestí Svitavy – transformace klientů probíhá formou pronájmů
bytů. Klienti jsou přestěhováni do 10 pronajatých bytů a 1 vily;



Domov pod hradem Žampach - výstavba 4 domků a pronájem bytu.
V rámci projektu MPSV „Podpora transformace“ byli do procesu zapojeni

Domov sociálních služeb Slatiňany, Domov pod Kuňkou a Domov na rozcestí
Svitavy.

Plzeňský kraj
V rámci Regionálního operačního programu byl na území kraje realizován
projekt na podporu transformace a deinstitucionalizace - Sociálně terapeutické
centrum DOZP Stod (výše finanční podpory: 44 889 760 Kč). Do projektu byly
zapojeny organizace: DOZP Stod a Domov Pramen Mnichov - Karlovarský kraj, ÚSP
pro TPM Zbůch - MPSV ČR, Město Stod. Obsahem projektu je výstavba objektu
chráněného bydlení v centru města Stod. Objekt je určen pro 16 klientů DOZP
a dalších poskytovatelů sociální péče v Plzeňském kraji (např. partnerů projektu).
Projekt usiluje o co nejintenzivnější zapojení obyvatel chráněného bydlení do místní
komunity, v objektu bude přítomen kvalifikovaný personál, který bude poskytovat
pouze lehkou dopomoc. Součástí projektu je také výstavba sociálně terapeutické
dílny (minipekárny), která bude sloužit jako zdroj pracovních příležitostí pro klienty
chráněného bydlení.
Transformační procesy v rámci projektu MPSV „Podpora transformace“ jsou
realizovány v DOZP Stod.

Středočeský kraj
Středočeský kraj realizuje Individuální projekt z prostředků ESF OP LZZ. Jde
o projekt „Základní síť sociálních služeb ve SČK“ (výše finanční podpory:
579 838 540 Kč). Podporovány jsou i ty sociální služby, které se zaměřují na osoby
se zdravotním postižením.
V rámci Regionálního operačního programu byly a jsou financovány na území
kraje projekty na podporu transformace a deinstitucionalizace:
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„Chráněné

bydlení

(Brandýs

nad

Labem)“

(výše

finanční

podpory:

cca 20 000 000 Kč). Projekt se zaměřoval na nákup a úpravu nemovitostí
pro službu chráněné bydlení pro některé stávající klienty Vyššího Hrádku,
poskytovatele sociálních služeb.


„Chráněné bydlení na Kolínsku - aneb dokážeme, že to dokážeme!“ (Výše
finanční podpory: cca 6 000 000 Kč). Projekt se zaměřoval na nákup a úpravu
nemovitostí pro službu chráněné bydlení pro některé stávající klienty
Zvonečku Bylany, poskytovatele sociálních služeb.



„Zajištění sociální integrace osob se zdravotním postižením - chráněné
bydlení“ (výše finanční podpory: cca 4 000 000 Kč). Projekt se zaměřoval
na nákup a úpravu nemovitostí pro službu chráněné bydlení pro některé
stávající klienty Domova Na Hrádku, poskytovatele sociálních služeb.



„Zajištění sociální integrace osob se zdravotním postižením - chráněné
bydlení II.“ (výše finanční podpory: cca 3 500 000 Kč). Projekt se zaměřoval
na nákup a úpravu nemovitostí pro službu chráněné bydlení pro některé
stávající klienty Domova Na Hrádku, poskytovatele sociálních služeb.



„Centrum integrace při Domově Laguna Psáry“ (výše finanční podpory: cca
13 000 000 Kč). Projekt se zaměřuje na nákup a úpravu nemovitosti
pro službu chráněné bydlení pro některé stávající klienty Domova Laguna
Psáry, poskytovatele sociálních služeb, a zároveň na vytvoření chráněné
pekařské dílny.



„Transformace sociálních služeb - 1. etapa (chráněné bydlení)“ (výše finanční
podpory: cca 7 900 000 Kč). Projekt se zaměřoval na nákup a úpravu
nemovitosti pro službu chráněné bydlení pro některé klienty Rybky,
poskytovatele sociálních služeb, kteří přešli z týdenního stacionáře Úsměv,
poskytovatel sociálních služeb.



„Byty pro chráněné bydlení“ (výše finanční podpory: cca 4 700 000 Kč).
Projekt se zaměřoval na nákup a úpravu nemovitostí pro službu chráněné
bydlení pro některé stávající klienty Zahrady, poskytovatele sociálních služeb.



„Aby byl Domov domovem I.“ (výše finanční podpory: cca 11 000 000 Kč).
Projekt se zaměřoval na nákup a úpravu nemovitostí pro službu chráněné
bydlení pro některé stávající klienty Bellevue, poskytovatel sociálních služeb.



„Chráněné bydlení ve městě - Domov Barbora“ (výše finanční podpory: cca
6 300 000 Kč). Projekt se zaměřoval na nákup a úpravu nemovitostí
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pro službu chráněné bydlení pro některé stávající klienty Domova Barbora
Kutná Hora, poskytovatele sociálních služeb.


„Chráněné bydlení Domova Pod Lipami“ (výše finanční podpory: cca
9 900 000 Kč). Projekt se zaměřoval na nákup a úpravu nemovitostí
pro službu chráněné bydlení pro některé stávající klienty Domova Pod Lipami
Smečno, poskytovatele sociálních služeb.



„Výstavba

Sociálně

terapeutické

dílny“

(výše

finanční

podpory:

cca

7 500 000 Kč). Projekt se zaměřoval na výstavbu sociálně terapeutické dílny
při Zahradě, poskytovateli sociálních služeb.
Do projektu MPSV „Podpora transformace“ jsou zařazeny Bellevue,
poskytovatel sociálních služeb a Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb.

Ústecký kraj
Individuální projekt „Sociální služby v Ústeckém kraji“ je realizován v rámci
ESF OP LZZ (výše finanční podpory: 338 000 000 Kč). Do projektu jsou zapojeny
organizace: Diakonie ČCE Litoměřice, Agentura Pondělí, Rytmus D, o.p.s., Jurta
o.s., Agentura osmý den o.s., Fokus Ústí nad Labem, Arkadie o.s., Milan Otáhal
(OSVČ), Domovy sociální péče Ústí nad Labem, p.o. – zřizovatel: Ústecký kraj,
Městská knihovna Louny, p.o. a Pečovatelská služba a denní stacionář Louny, p.o. –
u obou zřizovatel město Louny. Pro oblast rozvoje komunitních služeb se jedná
o zajištění služeb sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny nebo podpora
samostatného bydlení pro cílové skupiny osob s mentálním postižením nebo
dlouhodobým duševním onemocněním po dobu tří let. Jedná se o podporu nových i
stávajících služeb. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti uvedených služeb na území
kraje.
Dalším projektem, který Ústecký kraj z prostředků ESF OP LZZ realizuje,
je „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji“ (výše
finanční podpory: 17 000 000 Kč). Zapojenými organizacemi jsou:


Domovy sociální péče Ústí nad Labem, p.o. – DOZP Severní Terasa –
zřizovatel: Ústecký kraj;



Centrum sociálních služeb Děčín DOZP Dolní Žleb a DOZP Domino –
zřizovatel město Děčín;



Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. – DOZP Skalice a DOZP Liběšice –
zřizovatel: Ústecký kraj;
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Oblastní charita Česká Kamenice – domov se zvláštním režimem.
Projekt je schválen hodnotící komisí. Bude realizován v období duben 2011 –

březen 2013. V oblasti transformace je jeho cílem vytvoření transformačních plánů
uvedených zařízení a odborná příprava jejich personálu pro poskytování sociálních
služeb komunitního typu.
V rámci projektu MPSV „Podpora transformace“ jsou podporována zařízení:
Ústav sociální péče Lobendava, p.o. a Domovy sociální péče Ústí nad Labem, p.o. –
Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany.

Zlínský kraj
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období
2009 – 2011 schválený usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 18. června
2008 a jeho prováděcí dokument na rok 2011 a akční plán rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro rok 2011 schválený usnesením Zastupitelstva kraje dne 16.
června 2010 se věnuje mimo jiné podpoře procesů transformace, deinstitucionalizace
a komunitních služeb.
Kraj realizuje dva individuální projekty hrazené z prostředků ESF OP LZZ
věnující se oblasti komunitních služeb. První z nich, „Podpora procesu plánování
rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji“ (výše
finanční podpory: 4 999 900 Kč), si klade za cíl podporu procesu plánování na místní
a regionální úrovni; zvýšení znalostí a dovedností osob odpovědných za plánování;
zpracování analýz jako podkladu pro tvorbu střednědobého plánu; setkávání výměny
zkušeností dobré praxe pro osoby odpovědné za procesy plánování. Druhý projekt
„Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“ (výše finanční podpory:
265 949 648 Kč) podporuje celkem 27 převážně nestátních neziskových organizací.
Hlavním cílem projektu je sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo již sociálně vyloučených prostřednictvím zvýšení dostupnosti služeb sociální
prevence na území Zlínského kraje. Třetí projekt „Zvyšování kvality sociálních služeb
ve Zlínském kraji“ (výše finanční podpory 19 231 870 Kč) souhrnně řeší rezervy
v oblasti vzdělávání a také v dalších oblastech, které mají přímý vliv na kvalitu
poskytovaných sociálních služeb ve Zlínském kraji. Realizací projektu bude nastaven
systém vzdělávání, který přispěje k větší erudovanosti zaměstnanců pracujících
s uživateli, budou zavedeny nové formy rozvoje pracovníků i služeb, které umožní
implementovat moderní nástroje, metody a přístupy.
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V rámci projektu MPSV „Podpora transformace“ jsou zapojena zařízení
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová a Domov pro osoby se
zdravotním postižením Velehrad Salašská. Cílem je úplné opuštění stávajících
zařízení.
Proces transformace zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením
Velehrad Salašská bude podporován především z rozpočtu Zlínského kraje (výše
finanční investiční podpory 33 108 000 Kč).
Z rozpočtu Zlínského kraje je podporována Transformace DOZP Velehrad
Salašská (výše finanční podpory: 30 000 000 Kč). Cílem projektu je úplné opuštění
stávajícího zařízení. Zařízení bude transformováno na službu chráněné bydlení.
V rámci projektu MPSV „Podpora transformace“ jsou zapojeny příspěvkové
organizace kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová a Domov
pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Salašská.
Přípravná fáze v procesu transformace a deinstitucionalizace je nastartována
také v Domově pro osoby se zdravotním postižením Hrádek, Fryšták. Organizace
zřizuje transformační tým, mapuje míru podpory jednotlivých uživatelů a plánuje
alternativní typy pobytových a návazných služeb - podle potřeb jednotlivých klientů.

Hlavní město Praha
V rámci několika příspěvkových organizací Hlavního města Prahy probíhá
zvýšená podpora (vznik) služeb vedoucí k osamostatnění klienta v širší komunitě.
Jedná se zejména o služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení.
Nejde však o systémový transformační proces, ale o hledání alternativ, jak zvýšit
kvalitu života uživatelů. Zejména lze hovořit o těchto zařízeních:


Domov sociálních služeb Vlašská - rozšíření služby chráněné bydlení, vznik
centra denních služeb;



Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna rozšíření služby chráněné bydlení, denní stacionář (pro původní klienty
domova, kteří v rámci transformace našli své bydlení v okolí), terénní služby
v souvislosti s poskytováním podporovaného bydlení.
I v dalších příspěvkových organizacích HMP jsou poskytovány služby vedoucí

k integraci klienta do širší komunity, avšak u výše zmíněných organizací můžeme
hovořit o rozvoji služeb, který se blíží transformačnímu procesu.
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4. REALIZOVANÉ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA PLNĚNÍ SYSTÉMOVÝCH
OPATŘENÍ V ROCE 2010
Zajištěním procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb
je pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí, které přímo odpovídá vládě za
proces transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb.
Do aktivit realizovaných v rámci procesu transformace se aktivně zapojily
resorty státní správy a samospráva, a to zejména kraje ČR, poskytovatelé sociálních
služeb, specializovaní odborníci i další relevantní aktéři procesu.
Pro naplňování stanovených cílů a opatření definovaných Koncepcí
podpory byly prostřednictvím MPSV realizovány za rok 2010 zejména tyto
aktivity:
V roce 2010 byl ustanoven resortní tým MPSV, který se napříč jednotlivými
odbory a oblastmi sociálních věcí (kvalita sociálních služeb, jejich dostupnost, oblast
sociálních dávek, ucelená rehabilitace, rodinná politika apod.) věnuje problematice
transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb.
Byla

zahájena

činnost

monitorovací

skupiny

projektu

„Podpora

transformace“ za účasti zástupců státní správy, samosprávy a vybraných odborníků
z oblasti sociálních služeb a během roku 2010 proběhla 3 jednodenní a dvoudenní
setkání této monitorovací skupiny.
V jednotlivých krajích byly ustanoveny regionální transformační týmy
zodpovědné za proces transformace v regionu, jejichž vybraní pracovníci se účastní
metodických porad se zástupci MPSV, které probíhají pravidelně jednou měsíčně.
Ve

vybraných

zařízeních

sociálních

služeb

byly

vytvořeny

tzv.

multidisciplinární transformační týmy zodpovědné za proces transformace
vybraného zařízení. Metodické porady se zástupci poskytovatelů probíhají v gesci
MPSV pravidelně jednou měsíčně.
Ve vybraných zařízeních započal proces hodnocení potřeb uživatelů
a příprava tvorby transformačního plánu, na jehož základě budou poskytnuty
investiční prostředky a realizován proces deinstitucionalizace vybraného zařízení.
V šesti zařízeních byl tento proces již dokončen.
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V květnu 2010 MPSV zveřejnilo Doporučený postup č. 1/2010 Posuzování
míry nezbytné podpory uživatelů zaměřený na zhodnocení nutného rozsahu podpory
v nových typech domácností.
V květnu 2010 byla vyhlášena veřejná zakázka „Národní centrum podpory
transformace sociálních služeb“, která je klíčovou částí projektu OP LZZ „Podpora
transformace“. Od 1.11.2010 byla zahájena realizace této zakázky prostřednictvím
dodavatele – organizace 3P Consulting, s.r.o. Předmětem veřejné zakázky
je komplexní zajištění realizace aktivit v rámci projektu „Podpora transformace“.
V průběhu roku 2010 byla realizována a ukončena veřejná zakázka „Zajištění
přípravné fáze pilotního ověřování transformace“, která je součástí projektu OP
LZZ „Podpora transformace“, na jehož další aktivity byla úzce navázána. Předmětem
veřejné zakázky bylo zajištění podpory pro přípravnou fázi projektu „Podpora
transformace“ ve vybraných zařízeních sociálních služeb a ve vybraných krajích ČR.
Podpora byla zajišťována prostřednictvím pracovníků dodavatele, kteří působili přímo
ve čtyřech vybraných zařízeních (Domov pod Kuňkou Ráby, Ústav sociální péče
Jinošov, Domov sociálních služeb Slatiňany, Bellevue, poskytovatel sociálních
služeb). Tato přípravná fáze pilotního ověřování byla zaměřena na nastartování
některých aktivit procesu transformace ve výše uvedených zařízeních ještě před
započetím činnosti dalšího aktéra (Národního centra podpory transformace
sociálních

služeb)

v projektu

„Podpora

transformace“,

který

pak

následně

pokračování této aktivity převzal a získané zkušenosti využívá v dalších regionech
a zařízeních.
Další zakázkou v rámci projektu „Podpora transformace“, která je na přelomu
let 2010 a 2011 realizována, je „Zpracování analýzy a metodického materiálu
a lektorování na seminářích k vybraným aspektům procesu transformace“,
který zajišťuje vybraný dodavatel – Liga lidských práv. Cílem této zakázky je připravit
ucelenou právní analýzu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
v návaznosti na proces transformace služeb sociální péče v České republice, zajistit
lektorování na odborných seminářích na téma Úmluva o právech osob se zdravotním
postižením v kontextu transformace sociálních služeb, vypracovat ucelený metodický
materiál k zajištění optimálního právního postavení (způsobilosti k právním úkonům)
uživatelů služeb sociální péče v kontextu transformace sociálních služeb a ucelený
metodický materiál k problematice právní odpovědnosti poskytovatelů sociálních
služeb v procesu transformace sociálních služeb.
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V roce 2010 bylo zpracováno a schváleno šest transformačních plánů
vybraných zařízení (ÚSP Jinošov, DOZP Slatiňany, DOZP Stod, DOZP Hliňany, ÚSP
Lobendava, ÚSP Marianum). Následně byly finančně podpořeny dvě investiční akce
(ÚSP Jinošov, ÚSP Marianum) v rámci čerpání IOP . Další se k čerpání připravují.
Během

celého

období

průběžně

probíhala

individuální

konzultační

a metodická setkání se zástupci krajů a vybraných poskytovatelů sociálních služeb
zaměřená na proces transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb.
V gesci MPSV probíhají pravidelná metodická setkání pro vedoucí sociálních
odborů krajů k procesu transformace jednou za 2 měsíce. Proces transformace
a deinstitucionalizace byl prezentován na konferencích v ČR i zahraničí pořádaných
různými subjekty.
Informovanosti o procesu transformace a podpoře systému vertikální
i horizontální spolupráce mezi relevantními subjekty se MPSV v roce 2010 věnovalo
zejména prostřednictvím publikační činnosti, zveřejňováním dokumentů, odborných
článků a tiskových zpráv a průběžných informací na internetových stránkách MPSV
a vystupování zástupců MPSV v médiích.
Ve spolupráci s Ligou lidských práv a zástupci kanceláře Veřejného ochránce
práv proběhlo 5 seminářů k tématům věnujícím se ochraně lidských práv
v transformačním procesu a právnímu postavení uživatele.
V oblasti metodické podpory samotného zajištění procesu transformace
v krajích a vybraných zařízení byly realizovány:


4 vícedenní semináře, kterých se účastnili relevantní pracovníci
krajských

úřadů

zodpovědní

za

proces

transformace

a deinstitucionalizace;


4 vícedenní semináře, vždy pro 2 skupiny, pro 33 vybraných
poskytovatelů sociálních služeb, kterých se účastnil vedoucí
management těchto zařízení;



12 setkání pro pracovníky zařízení zapojených do přípravné fáze
projektu „Podpora transformace“;



4 setkání dobré praxe pro vybrané poskytovatele a zřizovatele
sociálních služeb;



3 návštěvy dobré praxe ve Velké Británii pro zástupce krajů (radní
pro sociální oblast a vedoucí sociálních odborů);
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4 semináře pro příjemce do Integrovaného operačního programu;



4 jednodenní semináře pro relevantní pracovníky krajských úřadů
a pro relevantní pracovníky vybraných poskytovatelů;


Na

2 jednodenní semináře pro starosty obcí ve vybraných krajích.

mezinárodním

semináři

Forgotten

Europeans

–

Forgotten

rights

o problematice lidských práv osob v institucionální péči pořádaném Vysokým
komisařem OSN pro lidská práva byla česká zkušenost s transformačním procesem
prezentována jako příklad dobré praxe dalším členským zemím Evropské unie.
V Registru poskytovatelů sociálních služeb, který je k dispozici na webových
stránkách http://iregistr.mpsv.cz, jsou průběžně sledovány a aktualizovány základní
údaje o poskytování sociálních služeb v České republice.
Mediální výstupy týkající se transformace a deinstitucionalizace byly zařazeny
do mediálního plánu MPSV.
Pravidelná publicita procesu transformace a deinstitucionalizace je průběžně
zajišťovaná pomocí odborných článků a tiskových zpráv MPSV, krajů ČR
a vybraných zařízení sociálních služeb.
Byly

zřízeny

webové

stránky

procesu

podpory

transformace

http://www.mpsv.cz/cs/7058.
V roce 2010 probíhá příprava globálního grantu z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost k problematice podpory procesu transformace
sociálních služeb.
V roce 2010 proběhla setkání s pracovníky krajů zodpovědnými za plánování
sociálních služeb a metodické návštěvy jednotlivých krajských úřadů. Rovněž byla
uspořádána setkání za účelem zlepšení využitelnosti aplikací Registru poskytovatelů
sociálních služeb pro plánování.
S ohledem na realizované aktivity byla identifikována potřeba systémových
změn v dotačním řízení pro rok 2010 a 2011 a dále potřeba změn zaměřených
na zohlednění

přechodného

navýšení

nákladů

při

procesu

transformace

a deinstitucionalizace v zařízeních, ve kterých proces transformace probíhá.
V OP LZZ v prioritní ose 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, v oblasti
podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb bylo vyhlášeno několik
výzev pro předkládání grantových projektů, jimiž bylo možné podpořit aktivity
zaměřené na proces transformace a deinstitucionalizace.
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Byla vyhlášena průběžná výzva pro předkládání grantových projektů v oblasti
podpory 3.1 – Sociální ekonomika (alokace 248 mil. Kč).
V oblasti podpory sociální ekonomiky vedoucí k rozšíření sítě denních
programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením proběhly celkem 3 semináře
pro žadatele, 1 seminář pro Agenturu pro sociální začleňování v romských
vyloučených lokalitách a 2 semináře pro příjemce. Problematika podpory sociální
ekonomiky byla dále prezentována pracovníky MPSV na konferencích dalších
subjektů.
V roce 2010 probíhá příprava individuálního projektu MPSV hrazeného
z prostředků ESF zaměřeného na problematiku ucelené rehabilitace, který má zajistit
dostupnost a úzkou spolupráci odborníků, kteří budou schopni provádět odbornou
diagnostiku – zejména neurologickou, psychiatrickou, psychologickou, sociální
a pedagogickou.
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5. CÍLE A OPATŘENÍ
Na základě již realizovaných aktivit v rámci plnění Koncepce podpory, přímé
realizace procesu transformace ve vybraných zařízeních sociálních služeb
a na základě dlouhodobé spolupráce s kraji předefinovalo MPSV cíle a opatření
stanovené

v roce

2007

a

v následujícím

textu

jsou

stanovovány

v plném

aktualizovaném znění: původní cíle stanovené v roce 2007 byly částečně
přeformulovány zejména v oblasti termínů, dále byly doplněny další cíle a opatření,
jejichž nutnost realizace ukázal již probíhající transformační proces.
Cíl 1 - Zvýšit informovanost o procesu transformace institucionální péče
pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Opatření:
1.1.

Připravit

všeobecnou

mediální

kampaň

o

procesu

transformace

institucionální péče zaměřenou zejména na tyto oblasti: život doma
i v komunitě, život ve velkokapacitní instituci, humanizace, lidská a občanská
práva, důstojnost, kvalita služby. Kampaň bude zaměřena na veřejnost,
veřejnou správu, poskytovatele, pracovníky a uživatele sociálních služeb
a souvisejících služeb.
Provede: MPSV
1.2

Termín: do 2012

Poskytovat informace o transformaci institucionální péče prostřednictvím
současných pobytových zařízení sociálních služeb, krajů a MPSV.
Provede: MPSV, kraje, vybraná zařízení sociálních služeb
Termín: do 2012

29

1.3

Uspořádat 4 celostátní konference k procesu transformace institucionální
péče pro osoby se zdravotním postižením a seniory.
Provede:

1.4

MPSV

Termín: do 2013

Zajistit vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, zadavatelů a dalších
subjektů v procesu transformace institucionální péče pro osoby se
zdravotním postižením se zohledněním relevantních specifik cílových
skupin.
Provede:

1.5

MPSV

Termín: do 2013

Provést výzkum a analýzy stavu institucionální a komunitní péče v České
republice.
Provede:

MPSV

Termín: do 2013

Cíl 2 Vytvořit systém vertikální a horizontální spolupráce mezi všemi dotčenými
subjekty (relevantními aktéry) procesu transformace institucionální péče (jedná
se zejména o následující subjekty: státní správa a samospráva, poskytovatelé
sociální služeb, uživatelé sociálních služeb, sociální partneři)
Opatření:
2.1

Vzájemně provázat systém transformace a deinstitucionalizace v oblasti
služeb pro osoby se zdravotním postižením, služeb pro seniory, služeb
pro osoby

s duševním

onemocněním

a

transformaci

systému

péče

o ohrožené děti.
Provede: MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: MŠMT, MZ, MV, MSp, MMR, MO, kraje ČR, poskytovatelé
sociálních

služeb,

poskytovatelé

zdravotních

služeb

a

síť

služeb

pro ohrožené děti
2.2

Vypracovat

metodiky

zaměřené

na

relevantní

aktivity

vycházející

z problematiky transformačního procesu.
Provede:

MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: státní správa a samospráva, poskytovatelé sociální služeb,
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uživatelé sociálních služeb, MMR, MZ, MŠMT
2.3

Připravit a zajistit fungování systému poskytování metodické podpory
v procesu transformace institucionální péče poskytovatelům a zadavatelům
sociálních služeb.
Provede:

2.4

MPSV

Termín: do 2013

Zmapovat a průběžně informovat o domácích a zahraničních příkladech
dobré praxe a zajistit efektivní systém výměny zkušeností a odborných
poznatků z oblasti humanizace.

2.5

Provede:

MPSV

Navázat

meziresortní

Termín: do 2013
spolupráci

v oblasti

vytváření

prostředí

(řešení exteriéru a dispozičního uspořádání a vnitřního vybavení prostorů)
pro osoby se zdravotním postižením a seniory v běžné komunitě.
Provede:

MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: kraje, MMR, MPO, MD
2.6

Vytvořit systém podpory programů usnadňujících sociální začleňování
v konkrétních komunitách.
Provede:

2.7

MPSV

Termín: do 2013

Zapracovat problematiku deinstitucionalizace a humanizace sociálních
služeb do procesu střednědobého plánování sociálních služeb.
Provede:

2.8

MPSV ve spolupráci s kraji

Termín: do 2013

Ustanovit Meziresortní koordinační skupinu, která bude složena ze zástupců
ministerstev, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR a členů
Meziresortní koordinační skupiny k NAP ustanovené na základě usnesení
vlády č. 293 ze dne 26.3.2008.
Provede:

MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: MŠMT, MZ, MV, MSp, MMR, MF, MO, Asociace krajů ČR
a Svaz měst a obcí ČR.
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2.9

Zajistit

činnost

resortního

týmu

MPSV

k procesu

transformace

a deinstitucionalizace sociálních služeb a podpořit činnost regionálních
transformačních týmů v krajích ČR.
Provede:

MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: kraje ČR
2.10

Vytvořit expertní platformu složenou ze zástupců relevantních subjektů
určenou k podpoře procesu transformace a zajistit její fungování.
Provede:

MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: státní správa a samospráva, poskytovatelé sociální služeb
2.11

Podpořit vznik regionálních strategií transformace a deinstitucionalizace
na úrovni krajů ČR.
Provede:

MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: kraje
2.12

Nastavit regionální a lokální strategie snižování kapacit zařízení sociálních
služeb s prvky institucionální péče a vybudovat síť komunitních služeb.
Provede:

MPSV ve spolupráci s kraji

Termín: do 2013

Spolupráce: Kraje ČR
2.13

Navázat a zajistit regionální a lokální spolupráci mezi kraji a poskytovateli
sociálních služeb v oblasti transformace a deinstitucionalizace služeb
sociální péče.
Provede:

MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: Kraje ČR
2.14

Vytvořit

doporučený

postup

v oblasti

schvalování

provozních

řádů

v transformovaných sociálních službách pro krajské hygienické stanice.
Provede:
2.15

MZ ve spolupráci s MPSV

Termín: do 2013

Zajistit fungování systému sdílení dobré praxe mezi poskytovateli sociálních
služeb zaměřeného na transformační a deinstitucionalizační proces vedoucí
ke komunitnímu způsobu života jejich uživatelů.
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Provede:

MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: Kraje ČR, poskytovatelé sociálních služeb
2.16

Posílit preventivní aktivity, které minimalizují přijímání dětí do ústavní péče
v souvislosti s Národním akčním plánem k transformaci a sjednocení
systému péče o ohrožené děti.
Provede: MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: MŠMT, MZ, MV, MSp, MMR, MF, kraje ČR, poskytovatelé
sociálních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb a síť služeb pro
ohrožené děti
2.17

Vytvořit informační, analytickou a metodologickou základnu o procesech
transformace a deinstitucionalizace.
Provede: MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: MŠMT, MZ, MV, MSp, MMR, MF, MO, kraje ČR, poskytovatelé
sociálních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb a síť služeb pro
ohrožené děti

Cíl 3 Podpora poskytovatelů sociálních služeb, jejich zaměstnanců, uživatelů
a dalších subjektů při transformaci institucionální péče zejména
směrem k poskytování sociálních služeb v souladu s individuálními
potřebami uživatelů služeb prostřednictvím dotačních programů.
Opatření:
3.1

Zaměřit investiční dotační programy tak, aby podporovaly výstavbu pouze
pobytových zařízení s humanizujícími prvky (tj. zejména domácností
s kapacitou do 6 uživatelů při maximálním počtu 3 domácností blízko sebe,
umístění zařízení v přirozené komunitě a dodržující soukromí a zájmy
jednotlivých uživatelů, a to formou výstavby nových nebo rekonstrukcí
starých objektů).
Provede:

MPSV

Termín: průběžně od 2010

Spolupráce: kraje, regionální rady regionů soudržnosti
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3.2

Zaměřit

dotační

programy

tak,

aby

podporovaly

rozvoj

terénních

a ambulantních služeb, které umožňují uživatelům setrvání v přirozeném
prostředí.
Provede:
3.3

MPSV

Termín: do 2013

Provést analýzu státních dotačních programů a programů financovaných
z EU zaměřených na cílové skupiny s cílem sjednotit přístup jednotlivých
resortů v rámci řešené problematiky.
Provede:

MPSV

Termín: 2011

Spolupráce: kraje, regionální rady regionů soudržnosti, MMR
3.4

Zohlednit již probíhající transformační proces při rozhodování o dotacích
pro poskytovatele sociálních služeb.
Provede:

MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: kraje
3.5

Zaměřit dotační programy tak, aby podporovaly vznik a rozvoj pobytových
služeb s kapacitou do 6 osob pro specifické cílové skupiny (osoby
s chronickým duševním onemocněním, osoby se závislostí na alkoholu,
osoby se závislostí na návykových látkách či ohrožené závislostí, osoby
bez příjmů).
Provede:

3.6

MPSV

Termín: do 2013

Zajistit, aby finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů nebyly
použity k budování nových segregujících institucí a aby jejich využití bylo
vázáno

na

proces

transformace,

humanizace

a

deinstitucionalizace

veřejných služeb vedoucí směrem ke komunitní péči.
Provede:

MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: MMR, MZ, kraje ČR
3.7

Zohlednit při podpoře státních dotačních programů v příštích pěti letech
ty sociální služby, které vzniknou v návaznosti na provedenou transformaci
pobytových zařízení.
Provede:

MPSV

Termín: do 2013
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Cíl 4 Podporovat proces zkvalitňování životních podmínek uživatelů stávajících
ústavních zařízení sociální péče
Opatření:
4.1

Podporovat proces zavádění standardů kvality do zařízení sociálních služeb.
Provede: MPSV

4.2

Termín: do 2013

Vytvořit systém (metodiku) individuálního posouzení situace uživatelů
stávajících pobytových zařízení za účelem nalezení a uplatnění možností
zkvalitnění jejich života.
Provede: MPSV ve spolupráci MZ a MŠMT

4.3

Termín: do 2013

Ve spolupráci s kraji zajistit dostupnost a úzkou spolupráci odborníků, kteří
budou schopni provádět odbornou diagnostiku – zejména neurologickou,
psychiatrickou, psychologickou, sociální, pedagogickou.
Provede: MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: kraje ČR, MZ, MŠMT
4.4

Vytvořit systém (metodiku) přechodu uživatelů do jiných typů služeb včetně
úplného opouštění sítě sociálních služeb.
Provede: MPSV

4.5

Termín: do 2013

Vytvořit systém (metodiku) a program přípravy a vzdělávání zaměstnanců
na podporu poskytování služeb podle individuálních potřeb uživatelů
zaměřené na přechod do nového systému poskytování sociálních služeb.
Provede: MPSV

4.6

Termín: do 2013

Zajistit fungování systému poskytování metodické podpory v procesu
transformace institucionální péče poskytovatelům a zadavatelům sociálních
služeb.
Provede: MPSV

Termín: do 2013
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4.7

Zajistit systematickou podporu neformálním pečujícím osobám (především
rodinným

pečovatelům)

tak,

aby

se

zabezpečila

kvalita

péče

jimi

poskytovaná, jakož i kvalita jejich života.
Provede: MPSV
4.8

Termín: 2013–2015

Aktualizovat doporučený postup – Kritéria transformace humanizace
a deinstitucionalizace sociálních služeb – pro cílové skupiny seniorů a lidí
s duševním onemocněním.
Provede: MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: státní správa a samospráva, poskytovatelé sociálních služeb
4.9

Identifikovat

uživatele

sociálních

služeb

žijící

v zařízení

s prvky

institucionální péče, kteří mají aktivní zájem o podporu svého života
prostřednictvím komunitních služeb.
Provede: MPSV

Termín: do 2013

Spolupráce: Kraje ČR
Cíl 5 Podpora naplňování lidských práv uživatelů pobytových sociálních služeb
a jejich práva na plnohodnotný život srovnatelný s vrstevníky žijícími
v přirozeném prostředí.
Opatření:
5.1

V návaznosti na obnovení důsledné odborné, včasné a multidisciplinární
diagnostiky u všech uživatelů zrevidovat náhled na situace zbavování nebo
omezování způsobilosti k právním úkonům.
Provede: MSp ve spolupráci s MPSV

5.2

Termín: do 2013

Zpracovat právní a věcnou analýzu současného stavu praxe v procesu
ustanovování opatrovnictví se zvláštním důrazem na oblast lidských práv.
Provede: MSp ve spolupráci s MPSV a zmocněncem vlády pro lidská práva
Termín: 2011

5.3

Informovat soudy a soudní znalce o procesech humanizace pobytových
sociálních služeb a lidskoprávních aspektech s tím souvisejících.
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Provede: MSp ve spolupráci s MPSV
5.4

Termín: do 2013

Zajistit důslednou sociologickou a právní analýzu problematiky opatrovnictví
včetně metodického zajištění této problematiky.
Provede: MPSV ve spolupráci s MSp

5.5

Vytvořit vzdělávací program zaměřený na kvalitní výkon funkce opatrovníka.
Provede: MPSV ve spolupráci s MSp

5.6

Termín: do 2013

Termín: 2011

Vytvořit pracovní skupinu složenou ze zástupců MPSV a MSp zaměřenou
na problematiku opatrovnictví.
Provede: MPSV ve spolupráci s MSp

5.7

Termín: do 2013

Vytvořit podpůrný systém doprovázení uživatele pobytových sociálních
služeb při procesu opouštění služby a začleňování do života místního
společenství.
Provede: MPSV

5.8

Termín: 2011

Identifikovat legislativní a administrativní postupy, které přímo či nepřímo
podporují institucionalizaci nebo brání přechodu ke komunitní péči a iniciovat
jejich změnu směrem k zajištění péče v přirozeném prostředí.
Provede: MPSV

5.9

Termín: do 2013

Vytvořit dílčí právní analýzy zaměřené na konkrétní problémy související
s přechodem uživatelů pobytových sociálních služeb do přirozeného
prostředí a identifikovat případná rizika v oblasti odpovědnosti za škodu,
zaměstnanosti a zdraví.
Provede: MPSV

5.10

Termín: do 2012

Uplatňovat Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením při realizaci
procesu transformace, humanizace a deinstitucionalizace sociálních služeb.
Provede: MPSV

Termín: průběžně
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
ESF – Evropský sociální fond
IOP – Integrovaný operační program
MD – Ministerstvo dopravy
MF – Ministerstvo financí
MO – Ministerstvo obrany
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSp – Ministerstvo spravedlnosti
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV – Ministerstvo vnitra
MZ – Ministerstvo zdravotnictví
NAP – Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče
o ohrožené děti na období 2009
OP LZZ – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
ÚSP – Ústav sociální péče
o. s. – Občanské sdružení
o. p. s. – Obecně prospěšná společnost
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7.SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH DOKUMENTŮ
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst.
2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Usnesení vlády České republiky č. 127 ze dne 21. února 2007 o Koncepci podpory
transformace

pobytových

sociálních

služeb

v

jiné

typy

sociálních

služeb,

poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění
uživatele do společnosti
Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace
pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných
v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do
společnosti aktualizovaná ke dni 31. 12. 2007 (zpráva za rok 2007)
Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace
pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných
v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do
společnosti (zpráva za rok 2008)
Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti „Koncepce podpory transformace
pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytované v přirozené
komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“
za období 2009 – 2010 (zpráva za rok 2009-2010)
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