Konference Role obcí v transformaci sociálních služeb

Vážené dámy a pánové,
kdyby to šlo, rád bych
místo úvodníku nechal
jen prázdné místo.
Neboť myslím, že
články v tomto čísle
zpravodaje hovoří
samy za sebe – a to
zřetelně a srozumitelně.
Jak ovšem vidíte, tento můj nápad úspěch
nesklidil, tak tedy: V několika textech se
trochu vracíme ke konferenci Role obcí
v transformaci. Především v nich ale jde
o budoucnost a o to, jak se obce staví
k transformaci sociálních služeb, ale
k sociálním službám vůbec.

Ve dnech 25. – 26. dubna 2012 se
v Praze konala konference Role obcí
v transformaci sociálních služeb,
jejímž pořadatelem je Národní centrum podpory transformace sociálních služeb. Na konferenci vystoupili
zástupci MPSV ČR, Svazu měst
a obcí ČR, představitelé nestátních
neziskových organizací a další odborníci. Konferenci zahájil úvodním
slovem náměstek ministra práce
a sociálních věcí David Kafka s prezentací Transformace sociálních
služeb: zkušenosti a výsledky.
Hned na počátku vystoupila se svou
prezentací také Radka Soukupová
ze Sociální komise Svazu měst
a obcí představila roli samotných
obcí v procesu transformace sociálních služeb. Role obcí je nezastupitelná a bez obcí nelze transformaci
úspěšně realizovat. Obce jsou totiž

zodpovědné za zajišťování veřejných statků, k čemuž slouží převážně veřejné služby (vedle sociálních i vzdělávací, kulturní, dopravní
aj.) určené k začleňování osob
v komunitě, které by jinak přežívaly
s jistými obtížemi. Obec má napomáhat začleňování osob se specifickými potřebami do komunity, má
koordinovat a zajišťovat poskytování
komunitních služeb, iniciovat jejich
poskytování i poskytovat podporu
směrem k veřejnosti.
Autorka příspěvku diskutovala dvojí
roli obcí v procesu transformace –
obec je buďto zřizovatelem nějaké
pobytové služby, o jejíž transformaci
přemýšlí, nebo je obec v roli nositele
veřejných zájmů všech obyvatel obce, do které směřuje některý transformační projekt (např. zřízení chráněného bydlení a s tím spojené stěpokračování na straně 2

Vždy mi udělá radost, když se potkáme
s někým dalším, kdo podporuje začlenění
lidí s postižením do běžného života. Na
zmiňované konferenci to byla místostarostka Vsetína Květoslava Othová a my
Vám rádi přinášíme její pohled na věc.
Jako v každém čísle, i tentokrát se ptáme
lidí, kteří rozhodují – nyní radní Zlínského
kraje Taťány Nersesjan.
A jako v každém čísle, i tentokrát přinášíme příklady toho, že transformace funguje
a přináší výsledky. Přečtěte si tedy příběhy z Křižanova nebo Náměště nad
Oslavou.
Přeji Vám příjemné a inspirativní čtení.
Milan Šveřepa, vedoucí NC
Uvnitř tohoto vydání:
Reportáž z konference Role obcí
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Konference Role obcí v transformaci sociálních služeb
hování osob se zdravotním postižením). V tomto případě se obec musí
starat o to, aby dobře připravila klima
v obci, musí přemýšlet o tom, jaké
potřeby tito lidé mají, co jim může
nabídnout a jaké služby v obci chybí
a bylo by nutné rozvinout.
Obec musí jednak uvažovat v intencích komunitního plánování, ale také
komunikovat s veřejností, s obyvateli
obce. Pokud se proces transformace
sociálních služeb nebude dobře řídit,

Ve městě Náměšť nad Oslavou chodil
pan Josef každý den kolem malého
krámku a vždy se zastavil u výlohy.
Byl to obchod s ubrousky, látkami,
stuhami a dalšími potřebami pro šití.
Jednou pan Josef přemohl svůj
ostych a vstoupil dovnitř. Tam byl mile
přijat a tak se rozpovídal o tom, jak
rád šije a co k tomu všechno potřebuje. Měl tak velkou radost ze svého
prvního nákupu, že od té doby chodí
nakupovat pravidelně.
Pan Josef je dlouholetým obyvatelem
Domova bez zámku a v minulosti patřil spíše mezi ty neviditelné klienty.
Velká změna však u něho nastala ve
chvíli, kdy si dodal odvahy a vstoupil
do obchodu, aby si sám nakoupil.
Nutno poznamenat, že významnou
pomocí mu v tom byla i majitelka obchůdku, která se k němu chovala velmi hezky, vstřícně a trpělivě odpovídala na jeho otázky.

existuje řada rizik, mezi nimiž vystupují do popředí odlišné politické priority na komunální úrovni (ovlivněné
možnými negativními reakcemi voličů), nepřijetí komunitou a odmítnutí
začlenění osob do komunity či obavy
ze soužití s postiženými lidmi. Je tedy
nutná úzká komunikace poskytovatele
sociálních služeb s obcí a musí existovat vazba mezi rozpočtem obce a
komunitním plánem.
Celý článek zde

Pan Josef od první návštěvy krámku
postupně získával větší sebevědomí
a naučil se mnohem lépe komunikovat s okolím. Nakonec byl schopen si
i sám objednat potřebné zboží.
V tomto životním posunu u pana Josefa kromě podpory personálu Domova jistě hrála velkou roli i ochota
a vstřícnost majitelky obchodu, která
mu tak pomohla zbavit se strachu
komunikovat s okolím.

Obrovskou radost zažil pan Josef
o Vánocích, když od paní majitelky
obchodu dostal jako její pravidelný
zákazník dárek: krabici s šicími potřebami. Uvnitř byly pestré látky, nůžky,
krejčovský metr a další věci. Pan Josef si ušil přezůvky a také novou tašku, kterou ozdobil různými drobnostmi
a přinesl ji radostně ukázat do obchodu. Paní majitelka jeho práci ocenila
a pochválila.
Z uvedeného je patrné, jak nesmírně
důležitý je pro klienty přístup okolí.
Víme, že ne všude je tomu tak, jako
v tomto případě – tím spíše máme
z každého takového přístupu radost.
Ostatně, přijeďte se do Náměšti sami
přesvědčit.
Zdroj:
Eva Chytková
pracovnice Centra denních aktivit
Domov bez zámku, p. o.
Náměšť nad Oslavou

Pánové Libor Giňa, Alan Varadi
a Václav Straka dostali před rokem
šanci žít docela obyčejný život. Nastěhovali se do pronajatých bytů,
začali se učit sami vařit, prát a žehlit, chodit z domova do práce, nebo
si zajít na pivo. Všední věci, které
dělá většina z nás. Pro ně ale znamenala nečekaný životní obrat, protože svůj dosavadní život žili tak, jak
si naopak skoro nedovedeme představit.
Desítky let od nejútlejšího dětství
strávili ve společnosti více jak stovky dalších obyvatel jedné budovy
zámku Ústavu sociální péče v Křižanově na Vysočině. Pan Libor Giňa
k tomu říká: „V ústavu jsem žil od
dětství, hodně let. Jednoho dne si
mě zavolala paní ředitelka a řekla
mi, že je volný byt a že bych tam
mohl bydlet s přítelkyní. Hned jsem
to chtěl.“
Alan Varadi s Liborem Giňou vysvětlují, co pro ně žít v obyčejném
bytě na malém sídlišti znamená:
„Člověk se naučí sám o sebe postarat. Jdete do lepšího života, prostě
můžete žít normálně.“ Zároveň popisují, jak jejich zkušenost probíhala:
„Napřed jsme potřebovali, aby nám
sestřičky poradily, museli jsme se
na ně obracet. Teď už toho hodně
zvládneme sami. Sami si vypereme,
vyžehlíme, uklidíme. To za nás dřív
dělali pracovnice.“ Všichni shodně
mluví o tom, že už teď potřebují pomoc pracovníků mnohem méně než
krátce po přestěhování, kdy ještě
byly zvyklí na ústavní režim.
Zajímavou zkušenost přinesla tato
změna i starousedlíkům na křižanovském sídlišti. „Sousedé nám
říkají, že mají v domě i v jeho okolí
konečně uklizeno… Někteří z nich
se přišli poprvé za celou dobu podívat i do zámku, aby viděli, jak jejich
noví sousedé žili dřív,“ vypráví Eva
Příhodová.
Celý článek zde

Evropy samozřejmostí a myslím, že
důvody jsou jasné: umožnit lidem
s postižením běžný způsob života,
větší možnost rozhodovat o sobě,
pracovat, rozvíjet vztahy, věnovat se
koníčkům…. To vše samozřejmě
s potřebnou mírou podpory a dopomoci.

jejich rodinnými příslušníky a širokou
veřejností. V neposlední řadě také
dostatečné finanční prostředky na
zabezpečení celého procesu. Ten
pak musí probíhat na co nejvyšší
odborné úrovni.

Jaké máte s touto oblastí zkušenosti?

Mgr. Taťána Nersesjan

Obávám se, že jsem přecenila úroveň veřejného mínění, tolerance a
vstřícnosti obyvatel, protože se bohužel
opakovaně
setkávám
s radikálním odmítnutím občanů,
v jejichž sousedství mají být nová
zařízení pro lidi s postižením vybudována. Velmi mě mrzí, že skutečné
pohnutky k takovému postoji jsou
zejména v materiální rovině (údajné
zhoršení prodejnosti nemovitosti,
snížení její hodnoty atd.).

Jaký je Váš názor na transformaci
sociálních služeb obecně?

Co vidíte jako klíčové oblasti pro
úspěšný proces transformace?

Transformace velkokapacitních sociálních služeb je v mnohých zemích

Komunikace - s personálem transformujícího se zařízení, s klienty,

Ve Zlínském kraji jsou do transformace sociálních služeb zapojena
tato dvě zařízení:
Sociální služby Vsetín,
p.o. — Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová
Sociální služby Uherské
hradiště, p.o. — Domov
pro osoby se zdravotním postižením Velehrad— Salašská

v Jihomoravském, Královéhradeckém, Libereckém a Zlínském
kraji. Dalších 6 běhu kurzu se uskuteční na podzim.
Petra Konečná
koordinárorka vzdělávání
telefon: 739 500 771
e-mail: petra.konecna@trass.cz

16. května obdrželi v Děčíně svá osvědčení první úspěšní
absolventi kurzu Řízení transformace pobytových sociálních
služeb. Vyvrcholilo tak nejen 80 hodinové vzdělávání, ale především intenzivní práce účastníků, kteří vytvořili a obhájili projekty transformace vybraných ústavních zařízení. Zpracované
projekty byly nejen součástí kurzu, ale mají potenciál přispět
k praktické transformaci ústavních služeb.
Kurz Řízení transformace byl zahájen v lednu tohoto roku
právě v Ústeckém kraji. Během jara byly zahájeny běhy také

Očima účastnice:
„Strašně to uteklo. Byly to pro mne okamžiky setkání s milými lidmi se stejným profesním zájmem, který je v tomto případě tolik spjat s osobním postojem k životu a společnosti a dění v něm.
Setkávali jsme se každý měsíc na dva dny v příjemném prostředí Jurty a vstřebávali informace od
lektorů, kteří by nám rádi jistě sdělili i mnohem víc, kdyby čas
tolik nechvátal.
Nebylo to jen suché prezentování faktů, ale spoustu interaktivních činností, do kterých jsme se se zápalem pouštěli. Skvělá
setkání skvělých lidí se skvělou myšlenkou!“
Ilona Trojanová
ředitelka DOZP Brtníky

ke změně nahlížení veřejnosti na
lidi s postižením. Pro mnohé je získáním
chybějících
zkušeností
a informací o kvalitě života lidí
s postižením. Myslím si, že transformace pomůže překonat řadu
bariér a mýtů, které často veřejnost
o lidech s postižením má.
Město Vsetín je v současné době
partnerem,
který
spolupracuje
v procesu transformace Domova
pro osoby se zdravotním postižením v Zašové. V součinnosti se
Zlínským krajem pomáháme vyhledávat nové možnosti pro zřízení
chráněného bydlení pro skupinu
uživatelů daného zařízení.
Bc. Květoslava Othová

Jsem velmi ráda, že postupně také
v naší republice dochází k tak zásadním změnám v oblasti péče
o osoby se zdravotním postižením,
jako je transformace pobytových
sociálních služeb. Vnímám tento
proces za nesmírně důležitý,
zejména ve vztahu k samotným
uživatelům služeb, kteří často žijí
v zařízeních, která po technické
stránce nejsou schopna nabídnout
ani základní soukromí a jako doklad
minulosti stojí na okrajích malých
obcí.
Transformaci pobytových sociálních
služeb vidím jako šanci. Na prvním
místě šanci pro uživatele, kteří budou moci uplatňovat svá práva –
jako je osobní svoboda a svoboda
pohybu, právo na ochranu soukromí, právo na osobní a rodinný život
nebo právo svobodně se rozhodnout.
Přechodem
uživatelů
z velkých pobytových zařízení zpět
do místní komunity mohou dosáhnout maxima rozvoje svých schopností a dovedností a využívat běžných možností života v komunitě
tak, jako to běžně dělají jejich vrstevníci.
Zároveň je proces transformace
šancí pro celou společnost. Protože
se týká vždy celé místní komunity,
nejen zařízení samotného, přispívá

V našem městě je široká nabídka
sociálních služeb, která může nabídnout své kapacity pro nově příchozí uživatele. Proto otázku návazných služeb řešíme také společně s poskytovateli služeb pro osoby
se zdravotním postižením, zejména
sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen, osobní asistence
a řady dalších, vnímáme je jako
prioritní a podílíme se na jejich spolufinancování.
Za prospěšnou považuji již navázanou spolupráci domova v Zašové

Myslím si, že transformace pomůže překonat
řadu bariér a mýtů, které
často veřejnost o lidech
s postižením má
a poskytovatelů služeb ve Vsetíně.
Skupina uživatelů pravidelně navštěvuje pracoviště sociální rehabilitace občanského sdružení ELIM,
spolupracuje s týdenním stacionářem Domov Jitka o.p.s. a několik
uživatelů se úspěšně účastnilo rekvalifikačního kurzu, pořádaného
Charitou Vsetín.
Roli města vidím zároveň v oblasti
komunikace s občany na dané téma, se snahou o vytvoření pozitivního přístupu veřejnosti k novým
uživatelům, resp. možným budou-

cím obyvatelům města. Proto také
rádi opakovaně přivítáme pracovníky a uživatele domova na tradiční
akci Den bez bariér, kde budou prezentovat svou činnost široké veřejnosti.
K lepšímu pochopení problematiky
jsme navázali spolupráci se samotným zařízením, opakovaně jsme jej
navštívili a navázali tak úzkou spolupráci s týmem připravujícím transformaci. Cením si otevřené a konstruktivní spolupráce, která je vedená snahou zvládnout tak náročný
proces v zájmu zlepšení kvality života lidí s postižením. Věřím, že
i naše
město
svým
dílem
k dosažení cíle přispěje.
Bc. Květoslava Othová
Místostarostka města Vsetín

V souvislosti s probíhající transformací v DOZP Zašová a DOZP Velehrad—Salašská uskutečnili představitelé Zlínského kraje několik
setkání s představiteli okolních
měst (Rožnov pod Radhoštěm,
Zubří, Valašské Meziříčí a Vsetín),
aby tak vytipovali vhodné lokality
pro uvolnění nájemních bytů pro
některé klienty DOZP.
„Zlínský kraj postupně na těchto
jednáních představuje svůj projekt
transformace DOZP. Potkáváme se
se zástupci samospráv, ale také
s jednotlivými poskytovali sociálních služeb v daném městě," řekla
členka Rady Zlínského kraje pro
sociální oblast Taťána Nersesjan.
Hlavní myšlenkou v této fázi je především
vzájemné
informování
a seznámení potřebného okruhu
lidí s plány kraje.
Zdroj: www.tvbeskyd.cz

Zde naleznete základní informace o čerpání
z Integrovaného operačního programu, konkrétně
výzvy č. 7, která byla vyhlášena dne 7. 7. 2011 (viz
zpravodaj NC únor 2012). Částka, kterou je možné
v této výzvě rozdělit, je 803 029 000,- Kč.

FONDY EVROPSKÉ UNIE: Integrovaný operační program pro
období 2007—2013 je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj.

Přehled čerpání - CELKEM

v Kč

v%

803 029 000 Kč

100%

IOP částka aktuálně k dispozici

409 024 194Kč

51%

IOP podané projekty před schválením

394 004 806Kč

49%

IOP schválené projekty - před realizací (stavba)

0 Kč

0%

IOP schválené projekty - v realizaci (stavba)

0 Kč

0%

IOP celková částka alokovaná ve výzvě

V období od 23. 3. 2012 do 20. 4. 2012 nebyly podány žádné nové projekty.
MPSV doporučuje včasnou konzultaci projektových záměrů s IOP konzultanty.
Celkové způsobilé
výdaje projektu

Kraj

Projekt – jméno

Stručný popis projektu

Středočeský kraj

Vyšší Hrádek, I - objekt 1

11 042 380 Kč

Brandýs n. Labem- S.B., ul. Na Sádkách - 2 skupinové domácnosti pro klienty s vysokou mírou podpory.

Středočeský kraj

Vyšší Hrádek, I - objekt 2

8 439 300 Kč

Čelákovice, ul. B. Smetany, 2 skupinové domácnosti.

Středočeský kraj

Vyšší Hrádek, I - objekt 3

8 778 394 Kč

Kostelec n. L., ul. Neratovická, 2 skupinové domácnosti.

Středočeský kraj

Vyšší Hrádek, I - objekt 4

11 219 020 Kč

Čelákovice, ul. P. Bezruče, 3 skupinové
domácnosti.

Královéhradecký
kraj

Barevné domky Hajnice projekt Náchod

6 399 742 Kč

Náchod, 2 skupinové domácností pro 6
uživatelů (3+3)

Královéhradecký
kraj

Barevné domky Hajnice projekt Plotiště n. L.

10 281 841 Kč

Středočeský kraj

Vyšší Hrádek, I – objekt 5

8 936 100 Kč

3 skupinové domácnosti pro 10 osob
Kostelec n. L., 2 skup. domácnosti

V případě dotazů k výše uvedeným informacím se prosím neváhejte obrátit na IOP konzultanty NC.
E-mail: iop@trass.cz

V rámci projektu transformace sociálních služeb se připravuje služba
komunitního bydlení ve Světlé nad
Sázavou. Zřizovatel kraj Vysočina
zde má k dispozici jednopatrový
rodinný dům, který postupně na
vlastní náklady zrekonstruoval.
Služba komunitní bydlení ve Světlé
nad Sázavou bude zahájena 1. 7.
2012.

Uživatelé budou bydlet ve čtyřech
pokojích (čtyři jednolůžkové a jeden
dvoulůžkový), budou mít k dispozici
společnou kuchyň, jídelnu, obývací
pokoj, v každém patře je koupelna
a WC. V suterénu je plánována
místnost pro denní aktivity a prádelnu. U domu je i zahrada, kterou
budou obyvatelé využívat. Bezbariérový přístup do domu bude možný
ze zahrady do obývacího pokoje.
Život v tomto typu bydlení se neliší
od života běžné domácnosti. Uživatelé se zapojují do všech domácích
prací. S určitou podporou (je-li třeba) si nakupují, vaří, myjí nádobí,

uklízí, perou a žehlí. Podstatné je,
že každý využívá co nejvíce svých
vlastních schopností. Podporu v
samostatném bydlení budou uživatelům poskytovat pracovníci formou
asistence.
Předpokládá se, že někteří z nich
najdou uplatnění na volném trhu
práce, či budou pracovat v některé
z chráněných dílen. Volný čas může každý uživatel trávit podle svého
– může se věnovat svým zálibám:
chodit na vycházky, pracovat na
zahradě, navštěvovat různé zájmové kroužky, kino, knihovnu, sledovat televizi, obstarávat si své osobní záležitosti (kadeřník, nákupy oblečení).
Vybudování této varianty pobytové
služby znamená připravit uživatele
na individuální bydlení a podpořit je
v soběstačnosti, samostatném rozhodování a přiblížit jim tak podmínky běžného způsobu života. To vše
při maximálním respektování a naplňování jejich lidských práv.
Proto již v říjnu 2011 bylo pro tuto
službu vytipováno 18 uživatelů
a 5 z nich (4 muži a 1 žena) se do
nové domácnosti přestěhuje. Tito
lidé absolvovali týdenní tréninkový
pobyt, pravidelně navštěvují kroužek vaření, na kterém společně
plánují, co uvaří, jídlo si připraví a
společně stolují. Součástí je i nácvik používání kuchyňských elektrospotřebičů.
Dále
probíhá
nácvik
péče
o domácnost – pokoje si uživatelé
uklízí sami, praní a žehlení bude
probíhat za podpory personálu. Učí
se samostatně nakupovat a hospodařit s penězi. Všichni se byli počátkem tohoto roku v nové domácnosti
podívat a seznámili se také
s novým městem.
Zdroj:
Jitka Klepetková
odborná pracovnice NC
Domov Háj a Domov Jeřabina
Telefon: 734 794 530
E-mail: : jitka.klepetkova@trass.cz

Štěpánka Kecková
odborná pracovnice NC
Domov Sluneční dvůr p.o.
telefon 724 092 351
stepanka.keckova@trass.cz
Maturovala jsem v roce 1989 v Praze
a byla v lednu nejprve kropena vodními děly, poté nadšena z nenadálé
možnosti změny ve vnímání a neposuzování lidí, kteří neměli stejnou
„startovní čáru“. Vstupem do řeholního řádu jsem začala i s prací v pomáhajících profesích. A to úplně od základu (pomocná síla, pečovatelka,
vychovatelka). Poté už jako maminka
tří dětí, současně studentka sociální
práce, tvůrce a vedoucí charitních
projektů.
K transformaci mě přivedla myšlenka
přirozeného vývoje naší sociální služby Domov se zvláštním režimem.
Vnímala jsem, že ke změně „v hlavě“
lidí dojde jen tehdy, mají-li motivaci
něčeho dalšího dosáhnout. A tak prvním naším úkolem je přijetí člověka
s jeho nemocemi, svízeli, problémy,
závislostmi. Dál je důležité vytváření
vztahů, opravdovosti v našem chování a jednání a podpoře v přijímání
kompetencí.
Současně pracuji i jako odborná pracovnice NC v DOZP Sluneční dvůr
v Libereckém kraji.
Nedávno probíhala ve Slunečním
dvoře ve spolupráci s NC a Libereckým krajem putovní výstava prací
klientek „Jak žiji a jak budu žít“.
Každého návštěvníka při shlédnutí
jednotlivých děl doslova ohromí
hloubka výpovědi. I ti nekomunikující
klienti dokázali jednoznačně vyjádřit,
co je na ústavním životě trápí a jak si
přejí žít v běžných podmínkách.

V regionu Jihovýchod podpoří rozvoj neziskových sociálních
služeb. Sociální organizace získají další dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Setkání proběhlo dne 10. května 2012 v Teplicích, v budově
bývalého kojeneckého ústavu Vrchlického 19. Tento objekt
bude rekonstruován v rámci první etapy transformace DOZP
Hliňany a bude zde poskytována služba Chráněné bydlení ve
dvou šestičlenných domácnostech.

Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil v dubnu 2012
rozdělení dotací na rozvoj neziskových sociálních služeb.
Regionální rada podpoří dotacemi ve výši více než 243
milionů korun celkem 17 nových projektů.
Celý článek: DOTACEonline.cz

S podporou Evropské komise – a v partnerství
s Pardubickým krajem a organizací Karin Dom
v Bulharsku – realizuje mezinárodní organizace Lumos
pilotní projekt nazvaný: Turning Words into Action: Enabling the Rights and Inclusion of Children with Intellectual Disabilities in Europe („Proměnit slova v činy: Naplňování práv a inkluze dětí s intelektovým postižením
v Evropě“).
Cílem projektu je zvýšit životní šance, inkluzi, naplňování práv a sociální participaci dětí s intelektovým postižením v Evropě. Zajistit, že se všechny děti a mladí lidé
s intelektovým postižením stanou plně participujícími
a integrovanými členy svých komunit, jejich příležitosti
budou skutečně rovné jejich vrstevníkům a budou dostávat podporu odpovídající jejich potřebám.

Na první část setkání byla pozvána odborná veřejnost
(neziskové organizace, úřady, policie, lékaři).
V početné skupině se dostavili zástupci neziskové organizace
Arkádie, působící v Teplicích. Přišla také zástupkyně úřadu
práce, městští úředníci a jeden novinář.
Ředitel DOZP Ústí nad Labem Pavol Dobiš představil projekt,
jeho financování, etapy a fungování organizace DOZP Ústí
nad Labem. Vedoucí DOZP Hliňany Lenka Reichelová připravila prezentaci o historii a současnosti domova v Hliňanech
a vysvětlila důvody, proč právě toto zařízení bylo zařazeno do
projektu. A paní Vendula Veselá (která bude mít budoucí chráněné bydlení v tomto objektu na starosti), pohovořila o tom,
jak bude CHB fungovat a o svých dosavadních zkušenostech
s tímto typem služby v Ústí nad Labem.
V diskusi vystoupili převážně zástupci neziskové organizace
Arkádie. Otázky se týkaly přechodu stávajících zaměstnanců
do nových služeb, skladby nových domácností z hlediska míry
postižení uživatelů a přijímání klientů - seniorů.

Do projektu jsou zapojeny Bulharsko, Česká republika,
Srbsko.

Druhá část setkání byla věnována sousedům. Dostavili se dva
mladí manželé, kteří přinesli na uvítanou krásnou kytici.

Aktivity na národní úrovni

Prezentace proběhla podobným způsobem. Manželé žádné
dotazy neměli. Byli rádi, že se dověděli o chystaných změnách
v jejich sousedství a projevili uznání nad tím, že se někdo
lidem s postižením takto věnuje.

Skrze sérii tří setkání v každé z projektových zemí
a dvou nadnárodních setkání bude každá ze zemí podpořena v tvorbě Národního akčního plánu (NAP) sociální ochrany a inkluze dětí s intelektovým postižením
a v zahrnutí NAP mezi jednu z národních priorit.

Sabina Šmídová
Odborná pracovnice NC v DOZP Hliňany
Tel: 739 548 489, e-mail: sabina.smidova@trass.cz

Participace dětí
Dojde k vytvoření skupiny dětí s intelektovým postižením jak z ústavních zařízení, tak žijících ve svých rodinách, které se budou setkávat v rámci řady projektových aktivit. Tyto aktivity budou zahrnovat konzultaci
NAP stejně jako aktivity zaměřené na zvýšení povědomí
a porozumění postižení v místních komunitách.
V Pardubickém kraji v rámci projektu působí jako lokální
koordinátorka Zlata Brůžková.

Jde o prestižní ocenění pro nevládní organizace, které svou
činností dlouhodobě přispívají k systematickému rozvoji sociálních služeb na území Slovenska.
V jedné z klíčových oblastí Nadace Orange (sociální inkluze)
bylo také oceněno 3. místem občanské sdružení Dlaň, které
od roku 2004 svou činností napomáhá k deinstitucionalizaci
velkokapacitního Domova sociálních služeb Slatinka v komunitě města Lučenec (SR).
Více informací o Nadaci Orange zde.

Informace k plánovaným kulatým stolům v roce 2012
V květnu proběhly 3 kulaté stoly v Libereckém, Plzeňském a Moravskoslezském kraji. Témata, která se diskutovala, se
týkala např. problematiky zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Podnětná byla také diskuze s osobami, které
pečují o lidi s postižením, ale i s obyvateli lokalit kam jsou nové služby plánovány.
Cílem kulatých stolů je otevřít diskuzi na téma problematiky deinstitucionalizace a transformace pobytových sociálních
služeb pro lidi se zdravotním postižením, další témata diskuzí budou zaměřeny na osoby pečující o lidi se zdravotním postižením či oblast zaměstnávání lidí s postižením.
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Příprava uživatelů na nové formy bydlení
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Podrobnější a průběžně aktualizovaný kalendář akcí

k transformaci sociálních služeb naleznete zde.
Podrobnosti k akcím Vám poskytne

Ivana Pazdziorová
( ivana.pazdziorova@trass.cz )
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