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Jedna výzva končí, druhá začíná
aneb Změny v IOP
Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách uveřejnilo informaci, že dne 28. 2. 2011
bude ukončena výzva č. 2 Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1. Výzva je určena pro
investiční projekty krajů nebo obcí, které by řešily podporu transformace vybraných pobytových zařízení
sociálních služeb. Podpora těchto aktivit ale nekončí – bude vyhlášena výzva nová.

Proč se výzva uzavírá?
Kontinuální výzva, která byla otevřena 13. 7. 2009,
došla ve svém průběhu mnoha změn. Přesto se
v současné době ukazuje, že neodráží zcela potřeby
administrace
projektů
zaměřených
na
transformaci. Změny
nebudou zaměřeny
na
koncepci
transformace
či
základní podmínky,
ale
na
vedlejší
procesy,
které
mohou
podávání
projektů,
jejich
hodnocení
a
administraci
usnadnit a uspíšit. Charakter plánovaných změn již
nedovoluje úpravu původní výzvy č. 2, ale je nutné
připravit výzvu novou, která bude potřebné změny
reflektovat. Předpokládané vyhlášení nové výzvy
je 1. 4. 2011.

Očekávané změny
Jak bylo uvedeno výše, koncepce transformace
nebude v nové výzvě narušena – stále se bude
jednat o podporu zařízení, která chtějí zajistit pro
své uživatele lepší podmínky pro život ve
společnosti. Bude možné připravovat projekty na
výstavbu, nákup či rekonstrukci zázemí pro
pobytové, ambulantní a terénní služby, denní
programy a management. Podpora humanizace
služeb bude také zachována, a to za stejných
podmínek.

Podklady pro projektovou žádost zůstanou v
zásadě stejné – zařízení bude ve spolupráci
s krajem připravovat transformační plán, kraje či
obce pak investiční záměr a další nezbytné přílohy,
které prokážou připravenost žadatele k realizaci
projektu. Všichni aktéři se také stále budou muset
držet
podmínek
daných
Kritérii
transformace,
humanizace
a
deinstitucionalizace
vybraných
služeb
sociální péče.
V zásadě
půjde
zejména o formální
změny, které se na
první
pohled
neprojeví.
Přepracována jsou již například
hodnotící kritéria, která lépe odrážejí charakter
projektu – jde o investiční projekt, jehož cílem je
připravit sociální služby fungující na komunitní
úrovni. Navíc bude zrušena hodnotící komise,
věcné hodnocení bude tedy už jen na externích
hodnotitelích a zpracování jeho výsledků bude
pružnější a rychlejší.
Jednou z očekávaných změn je snížení dolní
hranice podpory stanovené ve 2. výzvě na 20 mil.
Kč. V současné době je nová výzva teprve
připravována, takže konečná hranice známa ještě
není. Snížení by mělo přispět k ulehčení přípravy
projektů v případech, kdy je transformace
prováděna po menších celcích. Kraje a zařízení
nemusí mít vždy dostatek nabídek na vhodné
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pozemky či objekty a proces transformace, včetně
přípravy a motivace uživatelů, se zbytečně
prodlužuje.
Většina avizovaných změn bude provedena na
základě zkušeností s přípravou a realizací projektů,
které poskytují současní žadatelé prostřednictvím
dotazů, vyplněných dotazníků a běžné komunikace
s MPSV, a samozřejmě zkušeností a potřeb
samotného poskytovatele dotace.
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Původní výzva se týká 7 projektů podaných pěti
kraji, a to v celkové požadované výši 403,87 mil. Kč.
Doposud byla schválena podpora 2 projektů: 1.
etapa transformace organizace Marianum a
Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, a to
v celkové výši 83,66 mil. Kč. Další projekty jsou
v současné době kontrolovány a hodnoceny.
Věříme, že se k nim brzy připojí další kraje se svými
záměry, i když už prostřednictvím nové výzvy.

Čím se mají řídit již podané
projekty?
Kraje, které své projekty již podaly, se nemusejí
obávat větších změn. Současně platná výzva č. 2
bude pro ně i nadále určující.

Za hradeckou konferencí
Odborníci z Maďarska, Slovenska či zástupci
Evropské komise se zúčastnili konference v Hradci
Králové, kde se diskutovalo o způsobech, jak zlepšit
kvalitu života lidí s postižením. Konference byla
součástí projektu Ministerstva práce a sociálních
věcí Podpora transformace sociálních služeb.
Zúčastnilo se jí celkem 296 osob. Prezentace
řečníků naleznete na www.trass.cz v části
Konference.

Konal se také mezinárodní workshop zástupců
členských zemí Evropské unie, kterého se
zúčastnilo 40 odborníků z Evropské komise, Velké
Británie, Česka, Slovenska, Maďarska a dalších
zemí.
Na konferenci mělo své prezentace také šest
zařízení zapojených do projektu: Barevné domky
Hajnice, Domov bez zámku, DOZP Hliňany,
Marianum, Pístina – DOZP a ÚSP Lobendava.

V rámci programu konference se uskutečnil
workshop s uživateli sociálních služeb, kteří zažili
přechod z ústavních do komunitních služeb.

Připravujeme
setkání krajských pracovníků

21. – 22. 3.

Hradec Králové

cesta za dobrou praxí

27. – 30. 3.

Sheffield, Velká Británie

setkání monitorovací skupiny

5. 4.

Praha

seminář Odpovědnost poskytovatelů sociálních služeb

7. – 8. 4.

Jihlava

Podrobnosti k akcím vám poskytne Ivana Pazdziorová, Ivana.pazdziorova@trass.cz. Průběžně aktualizovaný
kalendář akcí k transformaci sociálních služeb naleznete zde.
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Krátce
Volné pracovní pozice
Národní centrum hledá kolegy či kolegyně: inzeráty
naleznete zde.

Supervize v zařízeních se rozjíždějí
Národní centrum zajišťuje zařízením zapojeným do
projektu a členům regionálních transformačních
týmů možnost supervize.
Po úvodním zjišťování stavu supervize v zařízeních
a poptávky po využití nabídky Národního centra
nyní probíhají vstupní jednání v zařízeních,
představování supervizorů a uzavírání dohod o
supervizi.
Více informací k supervizím poskytne Jiří Tošner,
jiri.tosner@hest.cz.

Klienty sociálního zařízení v Zašové
čeká stěhování
ČT – Klienty Domova pro osoby se zdravotním
postižením (DOZP) v Zašové na Valašskomeziříčsku
čekají v následujících pěti letech výrazné změny.
Měli by opustit objekt, který vznikl přebudováním

bývalého kláštera, a najít bydlení v nových
prostorách.
Domov byl zařazen do pilotního projektu
transformace poskytování sociálních služeb, který
by měl klientům zajistit důstojné životní podmínky.
Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí
posvětila i rada Zlínského kraje.
Celý článek a video naleznete zde.

Noviny Práce a sociální politika
o transformaci
Noviny MPSV Práce a sociální politika přináší v
březnovém čísle několik článků o transformaci
sociálních služeb. Přečíst si je můžete zde (.pdf).

Monitoring médií
Národní centrum zajišťuje každý měsíc monitoring
zpráv o sociálních službách a o transformaci.
Měsíční přehled tisku naleznete na www.trass.cz
v části Média.
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