Praha, 5. března 2013

Změnu ústavní sociální péče na chráněná bydlení
podporuje i putovní výstava
V Kladně se dnes konala vernisáž výstavy „Život místo ústavu“. Tvoří ji fotografie
Jindřicha Štreita, které jsou součástí kampaně na podporu transformace sociálních
služeb. Projekt EU, jehož podstatou je změnit nevyhovující ústavní péči na přívětivé
domovy, realizuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Putovní výstava postupně
zavítala do všech krajů, kromě Prahy, s cílem: přiblížit život lidí s postižením široké
veřejnosti. Projektu „Podpora transformace sociálních služeb“ se účastní celkem
32 ústavních zařízení z celé ČR, která poskytují služby cca 3 800 postiženým lidem.
Například ve Středočeském kraji, kde dnes začala poslední ze série výstav, jsou do projektu
zapojena tři zařízení: Bellevue, Vyšší Hrádek a Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově.
„Fotografie dokumentují život v ústavech, zachycují jejich všední realitu, lidské osudy i
vztahy, které se zde rodily. Jsem ráda, že se díky projektu Podpora transformace sociálních
služeb daří postupně zlepšovat životní podmínky lidí s handicapem,“ říká ministryně práce a
sociálních věcí Ludmila Müllerová.
Fotografie z cyklu „Život místo ústavu“ byly ve všech krajských městech vždy umístěny ve
veřejných prostorách tak, aby oslovily co nejvíce lidí. Proto se kladenská výstava koná
v Obchodním centru Oáza v Arménské ulici.
Na projekt „Podpora transformace sociálních služeb“ je vyčleněno 136 250 000 Kč,
financován je prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Další peníze - 1,3 mld. Kč - jdou na
změnu sociálních služeb z Integrovaného operačního programu. Slouží k nákupu, stavbě či
rekonstrukci bytů či domů pro ty, kteří dnes tráví svůj život ve velkokapacitních zařízeních.
Zároveň se z těchto prostředků hradí vznik denních stacionářů a dalších služeb, které budou
pomáhat či už pomáhají lidem se zdravotním postižením v samostatném životě.
Projekt „Podpora transformace sociálních služeb“ otvírá lidem v pobytových zařízeních nové
možnosti. Začleňuje je do společnosti a umožňuje jim aktivně se podílet na společenském
životě. Lidé, kteří přejdou do transformovaného ubytování (samostatných domků či
chráněného bydlení) přitom o potřebné služby nepřicházejí. Pouze se mění jejich charakter,
služby reagují na konkrétní potřeby handicapovaných lidí (denní stacionáře, asistent, který je
navštěvuje ve stanovenou dobu či pracovník, zajišťující celodenní péči apod.). Se změnou
se velmi dobře vyrovnávají i ti, kteří jsou v pobytovém zařízení už řadu let. Pracovníci
zařízení s klienty aktivně pracují a připravují je na nové prostředí i podmínky.
Ministerstvo práce a sociálních věcí zaměstnancům organizací, které poskytují sociální
služby, poskytuje potřebnou podporu. Týká se vzdělávání, sdílení zkušeností, přípravy
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metodických postupů apod. Řadu činností zajišťuje Národní centrum podpory transformace
sociálních služeb, které má v každém zařízení a kraji odborné pracovníky. Vytvořené
zázemí má sloužit také lidem, kteří dnes v ústavech nejsou, ale odbornou pomoc občas
potřebují.
Více informací o projektu „Podpora transformace sociálních služeb“ najdete na
http://www.mpsv.cz/cs/7058.
Štěpánka Filipová
tisková mluvčí

O Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost:
OP LZZ je jedním z operačních programů, v rámci kterých Česká republika čerpá prostředky z
Evropského sociálno fondu. Ten již více než 50 let pomáhá snižovat nezaměstnanost a vytvářet
dobré podmínky na trhu práce.
Finanční pomoc z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je určena projektům,
které různými způsoby odstraňují bariéry na trhu práce – ať už vytvářejí nová pracovní místa,
zvyšují kvalifikaci zaměstnanců, umožňují začlenění znevýhodněných skupin obyvatel či lidí s
hendikepem. Koncovými příjemci pomoci jsou konkrétní lidé, kterým se ne vlastní vinou nedaří
sehnat práci, nebo naopak lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání.
Na řádné fungování Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dohlíží MPSV.
Působnost Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je časově ohraničena
programovým obdobím mezi lety 2007 – 2013.
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