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PŘEDMLUVA

Jihomoravský

kraj

přiznává

každému

občanovi

právo

na

život

v přirozeném prostředí bez ohledu na jeho možné zdravotní postižení.
Osobám s hendikepem náleží podpora a péče v rozsahu, jaký si daná osoba
zvolí a který odpovídá konkrétním individuálním potřebám. Jihomoravský kraj
si klade za cíl, systematicky se věnovat podpoře procesu transformace,
deinstitucionalizace a humanizace služeb sociální péče.
Dokument slouží jako podklad pro realizaci aktivit souvisejících
s transformací

a deinstitucionalizací

sociálních

služeb

na

území

Jihomoravského kraje se zaměřením na osoby se zdravotním postižením.
Jednotlivé kroky budou naplňovány dle dostupných finančních prostředků, ať
už z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotací Ministerstva práce a sociálních
věcí, či výzev vypsaných z fondů Evropské unie a jiných zdrojů. Budou
realizovány v takovém rozsahu, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá
udržitelnost.
Strategie

transformace

rámcově

představuje

sociální

služby

poskytované osobám se zdravotním postižením na území kraje v současnosti
a popisuje kroky plánované pro následující období v letech 2014–2020.
V průběhu procesu se předpokládá vyhodnocování stanovených cílů, jejich
revize a bližší specifikace opakovaně po dvou letech.
Strategie

je

v souladu

s Programovým

prohlášením

Rady

Jihomoravského kraje pro volební období 2012-2016, jakož i s dalšími
platnými dokumenty Jihomoravského kraje (Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v JMK 2012-2014, Krajským plánem vyrovnávání příležitostí
pro občany se zdravotním postižením 2013–2016, Strategií JMK 2020).
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První z řady materiálů s transformační tématikou byl představiteli
Jihomoravského kraje schválen roku 2007. Jednalo se o návrh vhodných
zařízení sociálních služeb k transformaci v JMK. Usnesením č. 6277/07/R105
byl Radou JMK schválen návrh na zapojení dvou příspěvkových organizací
JMK,

Habrovanského

zámku

a Srdce

v domě

do

pilotního

projektu

Ministerstva práce a sociálních věcí. V následujících letech Rada JMK schválila
další materiály (Transformační plán Srdce v domě, Žádost na zajištění
financování individuálního projektu Srdce v domě – transformace I. a II.
etapa, Souhlas s podmínkami registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace k individuálnímu projektu Srdce v domě – transformace I. a II. etapa).
Roku 2013 Rada JMK schválila podání návrhu pěti zařízení sociálních služeb
na zapojení do navazujícího projektu MPSV Transformace sociálních služeb,
a to usnesením č. 844/13/R12.
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VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Transformace
Přeměna formy a řízení poskytování sociálních služeb. Uživatelé se
z velkokapacitních ústavních zařízení stěhují mezi běžnou populaci, nadále
využívají odborné pomoci ze strany poskytovatelů sociálních služeb, avšak
péče o ně se mění na podporu. Osoby se zdravotním postižením jsou vedeny
k co možná největší samostatnosti v žití i v rozhodování.
Deinstitucionalizace
Odklon od dosavadně praktikovaného modelu institucionální péče
o osoby zdravotně postižené. Je upřednostňována orientace na jednotlivce,
zájmy instituce nemohou být na úkor uživatele. Člověk s postižením má
právo

na

podporu

v přirozeném

prostředí,

nikoliv

pouze

ve

specializované instituci. Posun od modelu zdravotně-pečujícího k modelu
asistenčně-podpůrnému.
Ústavní/institucionalizované zařízení
Zařízení, kde je poskytována pobytová sociální služba a žije zde více
než 18 osob. Zájmy instituce a kolektivu jsou řazeny nad zájmy jednotlivce,
který nemůže svobodně rozhodovat o svém životě. Běžné domácí práce
nevykonávají uživatelé služby, ale najatý personál (kuchařky, pradleny,
údržbáři,

uklízečky

apod.).

Nastávají

časté

problémy

s dodržováním

soukromí a intimity vzhledem k vícelůžkovým pokojům a nedostatečné
kapacitě sociálního zařízení. Zařízení bývá nezřídka vzdáleno od dostupné
občanské vybavenosti, bez možnosti každodenního kontaktu s většinovou
společností.
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Uživatel
Osoba

se

zdravotním

postižením

využívající

sociální

služby,

s poskytovatelem sociální služby má uzavřenou smlouvu na konkrétní druh
sociální služby.
Komunitní služby
Služby poskytované v běžném prostředí, kdy může přirozeně docházet
k

prolínání

uživatelů

se

zdravou

majoritou.

Výsledným

stavem

deinstitucionalizace je poskytování sociálních služeb komunitním způsobem,
v místě a rozsahu, který si uživatel služby určí. Je dosažitelnější poskytovat
služby zaměřené na individualitu klienta v podmínkách komunity, než
v ústavní péči.
Aktivizační/denní programy
Soubor činností vedoucí k udržení a rozvoji schopností a dovedností
lidí s postižením. Každodenní nácvik v rámci rozmanitých programů
u uživatelů supluje pracovní vytížení, vede je k zodpovědnosti a přináší
uspokojení

z dosažených

výsledků.

Aktivizační

programy

mohou

být

zaměřeny na sebeobsluhu (praní prádla, úklid, vaření) nebo na výrobu
produktů (tkaní, pletení, keramika).
Humanizace
Aktivity, které vedou k dílčím přeměnám v původních institucích,
především dochází ke snížení počtu lůžek na pokoji a počtu osob užívajících
společné sociální zařízení. Cílem je v rámci ústavního zařízení vytvořit
podmínky co nejvíce podobné běžné domácnosti – např. nepodávat stravu
v centrální jídelně, ale v menších místnostech určených k danému účelu pro
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vymezený okruh lidí, umožnit uživatelům co největší podíl na sebeobsluze
a rozhodování o vlastním životě.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Poskytuje pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Kromě ubytování, stravování a pomoci při péči o vlastní
osobu služba rozvíjí soběstačnost uživatelů, nabízí sociálně terapeutické,
aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
Chráněné bydlení
Je

pobytová

služba

poskytovaná

osobám,

které

mají

sníženou

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění.
Má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení, které pro uživatele
představuje domov, je součástí běžné zástavby a jeví všechny znaky běžného
bytu či domu a jeho provozu.
Odlehčovací služby
Jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby zaměřené na pomoc
osobám, které celodenně pečují o člověka se sníženou soběstačností
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem
služby je umožnit pečující osobě odpočinout si. Péče o hendikepovanou
osobu je dočasně zajišťována profesionální službou.
Týdenní stacionář
Poskytuje pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým
duševním onemocněním. Základem služby jsou terapeutické, aktivizační
a výchovné aktivity poskytované s cílem podpory soběstačnosti uživatelů při
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péči o vlastní osobu a stabilizace či zlepšení kvality jejich života s důrazem
na aktivitu a samostatnost. Uživatelé odjíždějí na víkendy domů.
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ÚVOD

Institucionální péče o nemohoucí či jakkoliv znevýhodněné občany má
v České republice hluboké kořeny a dlouhou tradici. Ústavní péče byla dlouho
preferovaným způsobem, jak se postarat o lidi s nejrůznějším postižením,
instituce byla zárukou kvalitně poskytované služby. Osoby byly dlouhodobě
izolovány od běžného každodenního života ostatních členů společnosti,
nebylo běžné starat se o hendikepovaného člena rodiny v domácím prostředí.
V mnoha evropských zemích však (na rozdíl od České republiky) docházelo
v průběhu minulých čtyřiceti let k tzv. deinstitucionalizaci a bylo upuštěno od
nevyhovujícího modelu ústavní péče. Zejména severské země jsou známy
promyšleným systémem péče, s respektem k individualitám a osobitosti lidí,
ale příklady dobré praxe a odklon od ústavní péče nalezneme také ve Velké
Británii a v USA, kde je transformace sociálních služeb legislativně ošetřena.
Moderní trendy v poskytování sociální služby komunitním způsobem jsou
akceptovány i v dalších zemích, jako např. Itálie, Rakousko, Španělsko aj.
Česká republika se k myšlenkám transformace přihlásila v roce 2007 a od
tohoto roku se Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo systematicky
věnovat podpoře procesu transformace, deinstitucionalizace a humanizace
služeb sociální péče na území našeho státu.
Tak, jako se proměňuje celá společnost, i vnímání osob se zdravotním
postižením prochází změnami. Jestliže se po desetiletí péče o hendikepované
osoby omezovala téměř výhradně na zajišťování jejich elementárních potřeb,
v současné době je tento model péče nedostačující. Je kladen daleko větší
důraz

na

možnost

prosazování

individuálních

potřeb

a

přání

lidí

s postižením. Je brán zřetel na skutečnost, že lidé s hendikepem mají stejná
práva jako ostatní občané, mají právo se rozhodnout, kde budou žít, s kým
a jakým způsobem. Tato práva jsou upravena platnou legislativou. Úkolem
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společnosti je, vytvořit takové podmínky, aby mohl být jejich oprávněný
nárok splněn.
Pro poskytování podpory v komunitě je nezbytné zajistit dostatečné
spektrum a kapacity potřebných sociálních služeb v místě, které si člověk
sám zvolí. Možnost výběru většině lidí s postižením v minulých letech dána
nebyla a často jediným řešením bylo, předat osobu se zdravotním postižením
do péče instituce, specializovaného ústavu. Nebylo obvyklé starat se
o postiženého v domácím prostředí, obvykle ani lékaři, ani pracovnice
sociálních úřadů nedoporučovali ponechat si postiženého doma. Naopak se
mělo za to, že dobrou péči poskytují pouze ústavy, jejich proškolený
personál a prostředí uzpůsobené k danému účelu. Ústavní zařízení sídlila
nezřídka v odlehlých lokalitách, v budovách zámků, či klášterů. Pozemky
náležející k budovám bývaly zpravidla obehnány zdmi nebo ploty, areály byly
uzavřeny bránou, „chovanci ústavu“, jak se jim dříve říkalo, byli segregováni
do umělých světů, pečlivě oddělených od běžné populace. Některé znaky
institucionalizované péče zůstávají dodnes. Člověk v ústavu je limitován
mnoha faktory, v rámci velké instituce není možné plnit přání jednotlivců.
I přes snahy pracovníků zařízení je nezbytné přizpůsobovat život uživatelů
řádu a každodennímu běhu ústavu, v němž žijí. Soukromí uživatelů nebývá
dodržováno z důvodu nevhodné architektonické dispozice zařízení, osobní
cíle uživatelů či zvyšování jejich kompetencí není možno naplňovat z důvodu
malé kapacity personálu. Jsou omezeny možnosti při výběru spolubydlících
na pokoji, limitována je volba činností, které bývají pracovním vyplněním
každého dne a slouží k aktivizaci osob, nelze zohledňovat individuální
požadavky na druh podáveného jídla atd.
Cílem deinstitucionalizačních aktivit je, nabídnout lidem s hendikepem
srovnatelné možnosti a podmínky pro život jako ostatním (zdravým)
vrstevníkům. Poskytnout jim podporu v rozhodování a konání v rozsahu,
který je pro ně nezbytný. Péči omezit na míru potřebnou a naučit ty, kteří
10
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dlouhé roky neznali nic jiného než svůj ústav, žít i mimo něj. Umožnit jim
plánovat si a organizovat svůj život a věnovat se činnostem běžným pro
ostatní lidi. Musí dojít ke změně v myšlení, v postojích, a to na straně
uživatelů

i

zaměstnanců

poskytovatelů

služeb,

na

straně

veřejnosti

i zástupců obcí, krajů a státu.
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PRÁVNÍ A KONCEPČNÍ RÁMEC

Strategií

transformace

se

Jihomoravský

kraj

hlásí

k myšlenkám

deinstitucionalizace péče o hendikepované občany a následuje národní
i nadnárodní dokumenty související s danou tématikou. Zásadním právním
předpisem je „Úmluva o právech osob se zdravotním postižením“ (Úmluva),
kterou prezident České republiky ratifikoval, a následně vstoupila v platnost
v roce 2009. Úmluva nezakládá žádná nová práva, pouze ukládá důsledné
naplňování existujících lidských práv a svobod z hlediska osob se zdravotním
postižením. Uznává jejich důstojnost a rovné postavení, právo na samostatnost
a nezávislost, na svobodné rozhodování, podporuje zapojení osob se
zdravotním postižením do všech politik, které se jich dotýkají. Za mimořádně
důležité Úmluva pokládá zajištění přístupu zdravotně postižených k fyzickému,
ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu prostředí, ke vzdělávání, k rehabilitaci,
k informacím a komunikaci. Je založena na principu rovnoprávnosti, jejím
cílem je chránit a zajistit rovný přístup k právům a svobodám pro osoby se
zdravotním postižením a zajistit respektování jejich důstojnosti. Hlavním
podkladem k realizaci transformačních změn v České republice je Koncepce
podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních
služeb z roku 2007.


Listina základních práv a svobod



Lisabonská strategie



Úmluva o právech osob se zdravotním postižením



Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách



Národní rozvojový plán pro období 2007-2013



Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních
služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální
začlenění uživatele do společnosti



Národní strategický referenční rámec 2007-2013
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Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdr. postižením 2010–2014

Soulad s krajskými dokumenty
Téma deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb prostupuje
mnoha krajskými dokumenty. Zde uvádíme aktuální dokumenty, ve kterých je
daná problematika zmiňována a řešena.

Programové prohlášení Rady Jihomoravského kraje pro volební období
2012-2016
 podpoříme dostupnou a kvalitní síť komunitních sociálních služeb, které
umožňují seniorům a lidem s postižením setrvat co nejdéle v jejich
přirozeném prostředí,
 podpoříme projekty transformace a humanizace příspěvkových organizací
poskytujících služby občanům se zdravotním postižením,
 zlepšíme kvalitu života v zařízeních pro seniory a občany se zdravotním
postižením

cílevědomým

budováním

vztahů

s vnějším

prostředím

a podporou sociálně aktivizačních metod práce.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK 2012-2014
Opatření 4.4. - Zvýšení dostupnosti terénních a denních sociálních služeb
pro dospělé osoby s postižením umožňující život v běžné společnosti, včetně
podpory aktivizace a pracovní integrace
Opatření 4.5. - Podpora dostupnosti pobytových služeb s důrazem na
sociální integraci uživatelů - chráněná bydlení, podpora samostatného
bydlení…
Opatření

4.6.

-

Podpora

transformačních

procesů

a

rozvoj

kvality

v zařízeních sociální péče
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Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
2013–2016
Opatření: Pokračování v procesu transformace pobytových sociálních služeb
pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji
Opatření: v rámci dotačního řízení vyhlašovat programy zaměřené na účelné
aktivity nestátních neziskových organizací zaměřené na zlepšení kvality
života zdravotně postižených

Strategie

JMK

2020

(Aktualizace

strategické

vize

Strategie

rozvoje

Jihomoravského kraje 2020)
Opatření 5.2.1: Rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Oblasti intervence: podpora transformačních a humanizačních procesů
v pobytových službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením;
vytvoření dostupné a kvalitní sítě terénních a ambulantních sociálních služeb
a denních stacionářů; podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na trhu práce a podpora vzniku chráněných pracovních míst + transformace
vybraných velkých zařízení na menší zařízení komunitní
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POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ V JMK – ANALYTICKÁ ČÁST

V následujících

grafech

je

proveden

základní

rozbor

služeb

poskytovaných osobám se zdravotním postižením na území Jihomoravského
kraje s ohledem na řešenou problematiku transformace a DI. Rozbor je úzce
zaměřen na pobytové služby pro osoby s mentálním, smyslovým a tělesným
postižením (příp. postižením kombinovaným), nejsou analyzovány služby
ambulantní, terénní, pobytová odlehčovací služba, ani služby pro osoby
s duševním onemocněním.
Mezi

pobytové

služby

určené

pro

vymezenou

cílovou

skupinu

zdravotně postižených patří, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, tři druhy služeb a analýza se bude dále týkat pouze těchto
jmenovitě uvedených pobytových služeb:
 domov pro osoby se zdravotním postižením,
 chráněné bydlení,
 týdenní stacionář.

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV (stav k 15/10/2013)
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Pobytovou sociální službu osobám se zdravotním postižením poskytuje
na území Jihomoravského kraje celkem 33 zařízení. Tato zařízení jsou
provozována

19 poskytovateli.

Nejvíce

služeb

je

poskytováno

formou domova pro osoby se zdravotním postižením, kterých existuje na
území JMK 18, chráněných bydlení je 9, týdenních stacionářů 6. Chráněná
bydlení a týdenní stacionáře mívají obvykle kapacitu cca 15 uživatelů,
v polovině domovů pro osoby se zdravotním postižením je kapacita vyšší než
100 uživatelů. Z grafu vyplývá, že jsou hendikepovaným osobám nabízeny
více velkokapacitní pobytové služby nežli malokapacitní.

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV (stav k 15/10/2013)

V domovech pro osoby se zdravotním postižením trvale žije 1 278
uživatelů, což představuje 84% z celkového počtu osob, využívajících
pobytové služby v kraji. Chráněné bydlení je na území JMK poskytováno 132
osobám a služeb týdenního stacionáře využívá 113 uživatelů. Malokapacitní
služby (CHB a TS) pokrývají pouze 16% z celkové nabídky pobytových služeb.
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Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV (stav k 15/10/2013)

Službu domov pro osoby se zdravotním postižením pro vymezenou
cílovou skupinu osob poskytuje 18 organizací. Zařízení s kapacitou nad
100 osob je 7 (všechna jsou příspěvkovými organizacemi JMK). Centrum
sociálních služeb v Brně-Chrlicích má kapacitu 99 osob, Centrum Kociánka
nabízí službu s kapacitou 70 osob, ostatních 9 zařízení má kapacitu nižší než
36 uživatelů.
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Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV (stav k 15/10/2013)

Zařízení s poskytovanou službou chráněné bydlení je celkem 9. Každé
zařízení má kapacitu nižší než 18 klientů. Výjimkou je Chráněné bydlení sv.
Michaela s kapacitou 35 osob, kdy není služba poskytována na jednom
místě, ale ve třech, od sebe vzdálených budovách.

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV (stav k 15/10/2013)

Zařízení s týdenním stacionářem je celkem 6, kapacity jsou mimo
Centra Kociánka nižší než 20 klientů.
18
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Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV (stav k 15/10/2013)

V Jihomoravském kraji mnohonásobně převládá nabídka pobytových
zařízení s kapacitou nad 18 osob nad nabídkou zařízení s kapacitou do
18 osob. Zajistit soukromí klienta a věnovat co nejvíce individuální péči
jednotlivci, je snazší v zařízeních s menší kapacitou, než v rozsáhlých
budovách s velkou centralizací všech činností uvnitř zařízení.
Součástí velkých ústavních zařízení bývají mimo ubytovacích prostor
také pracovní dílny sloužící k terapiím (keramická, košíkářská, stolařská
apod.), místnosti určené
rehabilitační

k aktivizacím (hudební, pohybové, výtvarné),

prostory a vybavení,

bazény,

ordinace

lékařů,

sesterny,

tělocvičny, školní třídy, sportoviště aj. Život v ústavu je koncipován tak, aby
uživatel nemusel areál zařízení opustit, a na jednom místě mu byly
saturovány všechny jeho potřeby. Tento styl žití je nepřirozený. V běžném
životě je obvyklé, že člověk denně odchází z domova za prací, stejně tak
k lékaři, do školy, či za sportem. Musí překonat určitou vzdálenost, odejít ze
svého soukromí, aby se přiblížil požadované službě či potřebné instituci.
Klienti velkých zařízení však žijí uprostřed instituce, musí se podřídit jejím
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pravidlům,

respektovat

předpisy

a vnitřní

řád.

Jakýkoliv

individuální

požadavek je komplikací.
Lidé s hendikepem mají stejné potřeby jako zdraví lidé, k jejich
naplňování však potřebují podporu a pomoc jiných. Nezbytnou podmínkou
pro plnou integraci osob se zdravotním postižením je dostatek služeb
v komunitě. Cílem aktivit uvedených v tomto strategickém dokumentu je
podpora zařízení, která směřují k poskytování takových typů služeb, které
odpovídají současným trendům, kdy na první místo zájmu jsou stavěny
individuální potřeby každého uživatele a jeho právo žít v přirozené komunitě.
Hlavním východiskem je tzv. princip normality, který by měl být ctěn u každé
osoby. Člověku s hendikepem musí být dány stejné možnosti jako ostatním
lidem, musí jim být zachována možnost volby.

PRINCIP NORMALITY
Normální a běžné je žít v rodinném prostředí,
v místě, které jsem si zvolil,
s lidmi, které jsem si vybral a mám k nim vztah.
Normální a běžné je denně docházet za prací mimo domov,
obstarávat každodenní domácí práce a povinnosti
a ve volném čase se věnovat přátelům a koníčkům dle vlastní volby.
Na tuto normalitu by měl dosáhnout každý občan, i ten s postižením.
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PROBÍHAJÍCÍ TRANSFORMAČNÍ AKTIVITY V JMK
1. PODOBY NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH SLUŽEB

Transformace má pomoci lidem z ústavů žít život srovnatelný s životy
ostatních lidí bez postižení. Tímto směrem budou koncipovány nové služby
vznikající procesem transformace. Ve vznikajících službách bude usilováno
o naplňování „normality“.
Nové domácnosti k bydlení uživatelů budou vznikat v běžné zástavbě
s dostupnými veřejnými službami, včetně dopravy. Jednotlivé byty, či domy si
budou poskytovatelé sociálních služeb pronajímat, kupovat či stavět, budou
v nich poskytovat sociální služby různými formami:


chráněné bydlení (vhodné pro samostatnější uživatele s nižšími
nároky na pomoc ze strany personálu)



DOZP (zejména pro domácnosti s uživateli, kteří potřebují zvýšenou
péči)



podpora samostatného bydlení (pro velice samostatné a mimořádně
schopné uživatele, kteří potřebují minimální podporu)



odlehčovací služby (pro uživatele, kteří jinak žijí se svou rodinou pouze na omezenou přechodnou dobu)

Společné znaky pro domácnosti vznikající v průběhu transformace:


domácnosti odrážejí individualitu svých obyvatel



je využívána existující infrastruktura v lokalitě



služby se zaměřují na podporu při vedení domácnosti uživatele
a péči o osobu uživatele
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provoz domácnosti si zajišťují sami uživatelé dle svých schopností
(za dopomoci určeného okruhu pracovníků)

Bydlení bude doplňováno denními aktivitami, za kterými budou
uživatelé (v případě zájmu) docházet/dojíždět. Denní programy mohou být
nabízeny formou:
 sociálně terapeutických dílen (pro osoby, které potřebují mírnou
podporu při sebeobsluze, pozornost je zaměřena na vytváření
a zdokonalování pracovních návyků)
 center denních služeb (pro osoby, jež potřebují pomoc při
hygieně či podporu při podávání jídla a pití, současně jsou
podporováni při získávání návyků souvisejících se zařazením do
běžného společenského prostředí)
 denních stacionářů (pro uživatele s potřebou pomoci při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu se zaměřením na pracovně
výchovnou činnost a zajištění přiměřeného vzdělávání)
 sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (pro osoby, kteří potřebují pomoc se zajištěním
vzdělávacích a volnočasových aktivit)
Nové komunitní služby budou vznikat postupně, vždy na základě
potřebnosti, pokud nebude možné naplnit individuální plány uživatelů
a jejich potřeby stávajícími službami.
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2. ZAŘÍZENÍ ZAPOJENÁ DO PROJEKTU MPSV

V roce 2007 se Jihomoravský kraj zapojil do pilotního individuálního
projektu MPSV s názvem „Podpora transformace sociálních služeb“. Projekt
byl hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost, cílem projektu bylo zvýšit informovanost
o procesu transformace institucionální péče pro osoby se zdravotním
postižením, podpořit proces zkvalitňování životních podmínek uživatelů
stávajících pobytových zařízení a nastavit systém spolupráce mezi všemi
dotčenými subjekty. MPSV připravilo informačně-vzdělávací programy pro
zařízení, jež se do projektu přihlásila, aby jim usnadnilo změnu v péči
o hendikepované. Vzdělávací aktivity pro MPSV zajišťovalo Národní centrum
podpory transformace sociálních služeb, stejně jako aktivity související
s propagací transformace, a to organizace kulatých stolů pro opatrovníky,
pečující osoby apod.
Od srpna 2009 je ustanoven regionální transformační tým, který
zabezpečuje transformaci zařízení zapojených do projektu na území JMK.
Prvním hmatatelným výsledkem transformačních aktivit bylo zpracování
transformačního plánu zařízení Srdce v domě roku 2010. Zařízení se ve
spolupráci se svým zřizovatelem, Jihomoravským krajem, rozhodlo realizovat
nejen vzdělávací, ale i investiční část transformace. Podmínkou pro čerpání
finančních prostředků z Integrovaného operačního programu (IOP)

na

výstavbu nových komunitních pobytových služeb byl soulad transformačního
plánu s „Kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných
služeb sociální péče“ stanovenými MPSV v roce 2010. Těmto kritériím
vyhověly dva individuální projekty Jihomoravského kraje s názvy Srdce
v domě – Transformace I. etapa a Transformace II. etapa a koncem roku 2012
byla

Radou

JMK

schválena

Rozhodnutí

o poskytnutí

dotace

k těmto

projektům.
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Druhá ze zapojených organizací JMK do projektu MPSV - Habrovanský
zámek se zapojil pouze do neinvestiční (měkké) části projektu a jeho
zaměstnancům bylo zajištěno průběžné vzdělávání a supervize v oblasti
transformace

a

deinstitucionalizace.

Také

opatrovníci

a uživatelé

byli

připravováni na změnu formou osvěty a konzultací.
Od dubna roku 2013 probíhá realizace navazujícího individuálního
projektu MPSV „Transformace sociálních služeb“, do něhož jsou zapojena
čtyři zařízení z JMK - Srdce v domě, Domov Horizont, Paprsek a Zelený dům
pohody. Navazující projekt rozvíjí koncept pilotního projektu a zaměřuje se
na posilování kompetencí osob zapojených do procesu transformace
a deinstitucionalizace se zřetelem na místní potřeby a specifika.
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Srdce v domě, příspěvková organizace
Klentnice

Popis situace dnes
Srdce

v

domě

poskytuje

pobytové

služby

osobám

s mentálním

a kombinovaným postižením starší 18 let. V současné době žije v domově
113 klientů, 74 % klientů je nad 50 let. K dispozici jsou jedno, dvou
a vícelůžkové pokoje se společným sociálním zařízením (jednolůžkové pokoje
mají vlastní sociální zařízení). Uživatelé žijí v pěti domácnostech. Některé
domácnosti jsou vybaveny vlastními kuchyňkami s jídelními kouty pro nácvik
přípravy jednoduchých pokrmů, podávání jídel (vyjma tří domácností) probíhá
ve společné jídelně. Organizace využívá cvičného bytu v areálu zařízení, kde
si uživatelé nacvičují běžné domácí práce. Čtyři uživatelé bývají nepravidelně
zaměstnáváni mimo zařízení v nedalekých lokalitách, jedna uživatelka má
uzavřenu pracovní smlouvu a pět uživatelů provádí práce na dohodu přímo
v organizaci.

Cíle do roku 2015
Probíhající transformační projekt zabezpečí částečnou transformaci zařízení,
kdy pobytová služba domov pro osoby se zdravotním postižením bude nově
provozována také v rodinných domcích v běžné bytové zástavbě mimo
současný areál. Výstavba bude realizována v katastru obce Lednice a města
Mikulov. Do osmi nově vybudovaných domácností přejde celkem 24 uživatelů
ze současné služby. Tito uživatelé budou bydlet v tzv. skupinových
domácnostech po třech osobách, kde každý bude mít vlastní pokoj (v případě
páru dvoulůžkový) a další prostory budou společné pro každou domácnost
(obytná kuchyň, sociální zařízení atd.). V blízkosti obytných domů v Lednici
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bude vybudováno i centrum denních aktivit určené pro uživatele Srdce
v domě, kteří odejdou z Klentnice.
Projekt transformace je dělen na dvě etapy dle lokalit. Projekt by měl být
dokončen, profinancován a připraven k nastěhování klientů do května 2015.
I. etapa je realizována v obci Lednice. Celková výše uznatelných výdajů
v rámci přiznané dotace je 26,065.124 Kč
II. etapa je realizována v obci Mikulov. Celková výše uznatelných výdajů
v rámci přiznané dotace je 16,247.738 Kč
Nejbližším cílem organizace je připravit uživatele na změnu a stěhování do
nové

formy

služby

poskytované

komunitním

způsobem,

24

klientů

přestěhovat do vybudovaných domků v Lednici a v Mikulově a umožnit jim
uplatnění na trhu práce. Snížení kapacity v původním zařízení pomůže snížit
počet vícelůžkových pokojů a upravit službu tak, aby byl zajištěn co možná
nejvíce individualizovaný život uživatelů.

Cíle do roku 2020
Do

roku

2020

bude

kladen

důraz

na

stabilizaci

života

uživatelů

v domácnostech v nově vybudovaných domcích, na uplatnění uživatelů na
trhu práce, na jejich začlenění do komunity a veřejného dění v obcích. Za
příznivých okolností bude docházet k postupnému snižování počtu uživatelů
v zařízení v Klentnici odchodem dalších osob do komunitních služeb. Pokud
by se podařilo zabezpečit přechod dalších deseti uživatelů, z původního
počtu by v ústavním areálu zůstalo 70% osob, pro které by došlo ve
stávajícím objektu k úpravám bydlení. Podstatou by byůp rozdělení všech
uživatelů na jednotlivé domácnosti, vždy se samostatnou kuchyňkou
a sociálním zařízením. K dispozici by byly maximálně dvoulůžkové pokoje.
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Organizací je zvažováno zřízení nové ambulantní služby aktivizačního
zaměření z důvodu efektivního využití profesního i materiálního potenciálu.
Služba bude registrována dle zjištěné potřebnosti v lokalitě.
Domov Horizont, příspěvková organizace
Kyjov

Popis situace dnes
V Domově Horizont je poskytována pobytová služba domov pro osoby se
zdravotním postižením pro 230 uživatelů, cílovou skupinou jsou chlapci
a muži

s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci

s postižením tělesným. Z celkového počtu uživatelů je 9 dětí (tzn. osoby do
18 let), průměrný věk je 38 let. Domov Horizont se skládá ze čtyř obytných
budov. Pokoje jsou jedno a vícelůžkové se společným sociálním zařízením,
většina prostor je bezbariérová. Uživatelé, kteří mají zájem získávat nové
vědomosti a dovednosti, mohou navštěvovat kurz k doplnění vzdělávání,
který zajišťuje Mateřská a Základní škola Za Humny v Kyjově a také večerní
školu, kterou vedou pracovníci domova Horizont. V roce 2010 bylo v rámci
areálu zřízeno tréninkové bydlení, tzv. Podporované bydlení nad školou pro
deset uživatelů.

Vzniklo

jako

půdní

dvoulůžkových

pokojů,

společenské

vestavba
místnosti,

školy,

sestává

kuchyňky

z pěti

s jídelnou

a sociálního zařízení. V této cvičné domácnosti se vybraní uživatelé připravují
na přechod do běžného sociálního prostředí, mají příležitost vyzkoušet si
chod domácnosti s nákupem a přípravou jídla, praním a žehlením prádla,
hospodaření s penězi apod. Část uživatelů z podporovaného bydlení odešla
roku 2012 do pronajatého bytu v Kyjově. Další tři uživatelé odešli do
pronájmu bytu 2+1 v Kyjově v dubnu 2013. V současné době pracuje část
uživatelů v rámci Domova Horizont na dohody o pracovní činnosti.
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Cíle do roku 2015
Nejbližším cílem organizace je vypracovat transformační plán Domova
Horizont, vzdělávat pracovníky v tématech souvisejících s transformací
a rozšířit supervizní podporu, informovat uživatele, opatrovníky a rodinné
příslušníky

o

zapojení

Domova

Horizont

do

projektu

transformace

a o změnách, které by to mělo přinést do jejich životů. Zvýšit počet uživatelů,
kteří vykonávají v Domově Horizont placenou práci na dohodu o pracovní
činnosti

za

účelem

vytvoření

pracovních

návyků,

včetně

souvislostí

(práce=mzda) a následného získání pracovního uplatnění. Připravovat další
uživatele na přechod do služby v komunitě, a dle zájmu a možností
pronajmout až čtyři byty pro stěhování 12 uživatelů. Registrovat novou
službu chráněné bydlení se zahájením činnosti od 1. 1. 2015.

Cíle do roku 2020
Do roku 2020 zařízení plánuje kupovat či pronajímat vhodné byty a sociální
službu části uživatelů poskytovat v nich. Dle potřeby a možností zřídit
některé další sociální služby (např. sociálně terapeutické dílny) ve vazbě na
potřebnost. Realizace bude závislá na množství získaných prostředků
z nejrůznějších zdrojů.
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Paprsek, příspěvková organizace
Velké Opatovice

Popis situace dnes
V současné době má zařízení kapacitu 108 uživatelů, průměrný věk je 58 let.
Organizace poskytuje službu domov pro osoby se zdravotním postižením
s cílovou skupinou osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným
a smyslovým postižením od 19 let. Ubytování je zajištěno v jedno až
třílůžkových pokojích na třech odděleních se společným sociálním zařízením
pro každé oddělení. Na odděleních jsou samostatné kuchyňky pro nácvik
přípravy jednoduchých jídel např. svačin a pro přípravu kávy nebo čaje. Dvě
oddělení mají prostory pro samostatné stolování, které slouží především pro
imobilní uživatele oddělení, většině uživatelů služby jsou jídla podávána ve
společné jídelně. U části uživatelů probíhá v rámci procesu individuálního
plánování nácvik hospodaření s finančními prostředky, nácvik nakupování
nebo samostatného pohybu po městě a cestování. Někteří uživatelé chodí do
města na vycházky či nakupovat již zcela samostatně. Pět uživatelů domova
vykonává pomocné práce přímo v zařízení, s organizací mají uzavřeny
dohody o pracovní činnosti.

Cíle do roku 2015
Od začátku roku 2014 plánuje organizace užívat tréninkový byt, který
vznikne v areálu zařízení úpravou nevyužívaných přízemních prostor. Byt
bude mít vlastní vchod, bude se skládat ze tří ložnic, kuchyňky, prostoru pro
stolování a sociálního zařízení. Tréninkový byt je koncipován až pro pět
uživatelů. Již dnes jsou vybíráni vhodní uživatelé, i personál se připravuje na
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změnu v režimu poskytování služby. Bude zde docházet k nácviku běžných
domácích prací – úklidu, vaření, praní atd. Pomoc a podporu bude uživatelům
zajišťovat určený počet pracovníků. Počítá se s podporou pracovních návyků.
Plánem organizace je, aby po dvou letech bydlení v tréninkovém bytě, byli
uživatelé

připraveni,

přejít

do

pobytové

služby

chráněného

bydlení

v samostatném bytě v běžné zástavbě. Dalším cílem organizace je vypracovat
transformační plán domova Paprsek, vzdělávat pracovníky v tématech
souvisejících

s transformací

a

zaměstnance

organizace

zapojit

a

DI,

rozšířit
do

supervizní

vzdělávání

podporu

odbornou

pro

i laickou

veřejnost, především rodinné příslušníky a opatrovníky stávajících uživatelů
domova.

Cíle do roku 2020
Nejpozději pro rok 2016 je plánována registrace nové služby - chráněné
bydlení, pro kterou budou již od roku 2014 hledány vhodné prostory
i finanční zdroje a část uživatelů bude připravována na přechod. Organizace
zvažuje zřídit chráněné bydlení pro samostatnější život uživatelů ve třech
bytech vždy pro tři osoby. Jestliže bude zájem o nový druh služby a nabyté
zkušenosti budou pozitivní, postupně bude docházet k rozšiřování počtu
bytů.

V případě

potřebnosti

a zájmu

zvažuje

zařízení

rozšíření

poskytovaných služeb o další služby, např. podpora samostatného bydlení pro mimořádně schopné uživatele, denní stacionář či podobnou ambulantní
službu,

kde

bude

pozornost

zaměřena

především

na

zdokonalování

pracovních návyků uživatelů. Snížení kapacity ve stávajícím zařízení pomůže
snížit počet třílůžkových pokojů a vytvořit více pokojů dvoulůžkových nebo
jednolůžkových a tím zlepšit podmínky soukromí a individuální péče
o stávající uživatele domova.
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Zelený dům pohody, příspěvková organizace
Hodonín

Popis situace dnes
Zelený dům pohody je pobytovým zařízením s celkovou kapacitou 59 osob.
Jsou poskytovány tři služby: denní stacionář, týdenní stacionář a domov pro
osoby se zdravotním postižením pro muže i ženy ve věku 16-64 let
s mentálním a kombinovaným postižením. Zařízení se nachází ve starším
sídlišti Bažantnice, v klidné zóně, v bezprostředním dosahu MHD. Zařízení
má s pěti uživatelkami uzavřenu dohodu o provedení práce, jedna uživatelka
pracuje mimo zařízení. Od roku 2012 má zařízení pronajatý dvoupokojový
byt v Hodoníně - tzv. tréninkové bydlení, v němž bydlí dvě uživatelky.

Cíle do roku 2015
Během roku 2014 plánuje organizace přechod dalších dvou uživatelů DOZP
do druhého pronajatého bytu mimo Zelený dům pohody. Dojde ke zrušení
jednoho třílůžkového pokoje a vytvoření jednoho pokoje jednolůžkového.
V roce 2015 by měl dle zájmu uživatelů pobytových služeb fungovat třetí byt,
do kterého by ze zařízení přešli dva až tři uživatelé. Díky tomuto kroku by se
z dalšího třílůžkového pokoje mohl stát pokoj jednolůžkový. Velká pozornost
bude zaměřena na podporu uživatelů, aby získali pracovní uplatnění. Bude
plánován přechod uživatelů v tréninkových bytech ze služby DOZP do služby
CHB.
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Cíle do roku 2020
Nedílnou součástí celého procesu je průběžný rozvoj lidských zdrojů, jejich
vzdělávání

a

zvyšování

kvalifikace

v problematice

transformace.

Samozřejmostí je podněcovat zájem uživatelů o změnu, motivovat je
k samostatnosti a připravovat další zájemce na přechod do tréninkových
bytů. Na základě poptávky je zařízení připraveno rozšiřovat ambulantní
služby – posílit kapacitu denního stacionáře, příp. zřídit sociálně terapeutické
dílny.
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3. AKTIVITY ZAŘÍZENÍ MIMO RÁMEC PROJEKTŮ MPSV

Nezávisle na transformačních aktivitách podporovaných projekty MPSV
cítí mnohá zařízení poskytující pobytovou sociální službu v JMK potřebu
podporovat osamostatňování a integraci osob s postižením do většinové
společnosti.

Organizace

usilují

o vytváření

takových

podmínek,

aby

uživatelům umožnily rozvíjet vlastní dovednosti, zdokonalovat se v co možná
největší sebeobslužnosti a touto cestou je připravovat na život v běžné
komunitě s co nejmenší podporou. Mezi takové počiny patří např. budování
tréninkových bydlení, či pronajímání bytů pro klienty s menší mírou podpory.
Tyto snahy mohou být brány jako příklady dobré praxe a mohou být využity
jinými zařízeními.

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
V obci Šebetov je poskytována služba DOZP pro 160 uživatelů v budově
zámku. V rámci modernizace a humanizace prostor došlo k mnoha změnám,
které vytvořily prostor k důstojnějšímu životu. Uživatelé získali větší možnost
podílet se na sebeobslužných úkonech, naučit se zacházet s běžnými
domácími spotřebiči, či připravovat jednoduchá jídla v nově vybudovaných
kuchyních apod. Uživatelé se mohou přihlásit do projektu „samostatného
bydlení“, jehož podstatou je možnost vyzkoušet si život a bydlení mimo
stávající areál. K těmto účelům má organizace pronajaty 4 byty v blízkém
okolí zařízení. V současné době je do projektu samostatného bydlení
zapojeno 11 uživatelů a podporu jim poskytují 3 asistenti samostatného
bydlení. Organizace plánuje pokračovat ve svých aktivitách směřujících
k integraci svých uživatelů a bude pokračovat v pronájmech dalších bytů pro
své uživatele. Velká pozornost je věnována otázce partnerského soužití mezi
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uživateli. Od roku 2015 plánuje organizace registraci a poskytování služby
chráněného bydlení.
Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením

poskytuje službu

mentálně postiženým, celková kapacita zařízení je 102 uživatelů. Část
uživatelů (82) je ubytováno v nové budově Domova (kolaudace v roce 2001)
v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, 19 uživatelů žije na nedalekém
Tavíkovickém zámku v rámci samostatného bydlení v bytech po třech až
čtyřech osobách. Začátkem roku 2013 byla provedena reorganizace přímé
péče se záměrem přejít z ubytování a stravování „hotelového typu“ na přímou
péči v domácnostech (celkem 6 domácností po cca 17 uživatelích). Po roce
2015 organizace předpokládá začleňování svých uživatelů mezi občany
okolních obcí a k těmto účelům plánuje registraci služby chráněné bydlení
a výstavbu vhodných objektů. Realizace bude závislá na finančních zdrojích.

Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Zámeček Střelice poskytuje mimo celoročního pobytu ve službě domov
pro osoby se zdravotním postižením i službu týdenního a denního
stacionáře. Celková kapacita všech služeb činí 116 osob. Součástí sociální
služby domov pro osoby se zdravotním postižením je vzdělávací program tréninkové bydlení. Cílem této aktivity je naučit uživatele za pomoci asistenta
žít v samostatných bytech, aby byli schopni přechodu do chráněného bydlení.
V rámci areálu od roku 2009 existují 3 malometrážní byty s kapacitou vždy
pro 2 obyvatele. Po nácviku samostatnosti odcházejí uživatelé do již
existujících chráněných bydlení po celé republice. Organizace plánuje
rozšiřovat služby denního a týdenního stacionáře v neprospěch rezidenčních
služeb.

Tyto

služby

budou

co

nejvíce

přizpůsobovány

individuálním
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potřebám každého uživatele, bude docházet k budování individuálních
domácností uvnitř zařízení.

Zámek Břežany, příspěvková organizace
Zámek Břežany poskytuje pobytovou službu domov pro osoby se
zdravotním

postižením

v prostorách

zámku

s celkovou

kapacitou

155 uživatelů. Od roku 2010 organizace nabízí i službu chráněného bydlení,
a to v obci Šanov, kde byly vystavěny dva rodinné domy pro 11 uživatelů,
kteří

projevili

zájem

o

samostatnější

způsob

života.

Uživatelé

žijí

v domácnostech po pěti až šesti osobách, k dispozici jsou jednolůžkové až
dvoulůžkové pokoje, společná kuchyně a obývací pokoj.

Habrovanský zámek, příspěvková organizace
Habrovanský zámek prošel v rámci pilotního projektu MPSV v letech
2009 – 2013 sérií vzdělávacích aktivit na posílení kompetencí lidí zapojených
do procesu transformace. Do investiční části projektu se organizace
nezapojila. Dnes zařízení poskytuje dvě sociální služby: domov pro seniory
a domov pro osoby se zdravotním postižením (tělesným a kombinovaným
postižením) v celkové kapacitě 70 osob. Do budoucna plánuje Habrovanský
zámek výstavbu nové budovy ve Vyškově pro 12 uživatelů s tělesným
postižením. Stavba dvoupatrové budovy bude zahájena na jaře roku 2014.
V objektu budou vytvořeny celkem dvě domácnosti po šesti uživatelích.
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HLAVNÍ ZÁSADY TRANSFORMAČNÍHO PROCESU V JMK

1. Prosazování politiky sociálního začleňování osob s postižením do běžné
populace


oblast bydlení


nepodporovat

navyšování

kapacit

stávajících

ústavních

pobytových služeb s celoročním pobytem


nepodporovat vznik nových pobytových služeb s kapacitou
nad 18 osob



podporovat

snižování

počtu

uživatelů

ve

všech

stávajících ústavních zařízeních


podporovat rozšiřování sítě pobytových kapacit v běžné
zástavbě s kapacitou max. do 18 osob (zejména formou
chráněných bydlení)



oblast každodenních aktivit


podporovat přípravu uživatelů pro přechod z instituce do
bydlení komunitního typu (nácvik činností)



nabídnout širokou a místně dostupnou síť následných služeb
pro osoby žijící v komunitě – ambulantní a terénní (zejména
aktivizační služby)



podporovat pracovní návyky u osob s postižením a pomáhat
jim uplatnit se na pracovním trhu (otevřeném/chráněném)

2. Změna služeb v současnosti užívaných velkých budovách
a) zabezpečit humanizované prostředí co nejvíce se blížící běžné
domácnosti pro klienty, kteří žijí v institucionálním prostředí
b) nevyužité prostory uvolněné přechodem klientů do komunitních
pobytových služeb využívat pro poskytování služeb ambulantních
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(denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny, centra denních služeb
apod.)
KONKRÉTNÍ CÍLE A OPATŘENÍ

Cíl 1: Poskytnout informace veřejnosti, zvýšit osvětu
Opatření:
1. vytvořit

informačně

bohaté

webové

stránky

JMK

na

téma

„Deinstitucionalizace a transformace“
2. zřídit „konzultační“ okénko na webu JMK pro individuální dotazy
zájemců o danou problematiku
3. vytisknout a distribuovat na úřady obcí s rozšířenou působností
brožury a informační letáky s informacemi o transformačním procesu
Cíl 2: Navázat funkční spolupráci s obcemi s rozšířenou působností
Opatření:
1. informovat

starosty

(představitele

samospráv)

o

problematice

deinstitucionalizace a transformace pobytových sociálních služeb
2. seznámit starosty s druhy služeb a s počtem osob s postižením,
kterým je v dané lokalitě poskytována sociální služba
3. vést dialog s obcemi na téma funkční, udržitelná a moderní síť
sociálních služeb
4. zjistit varianty možné pomoci ze strany obcí v oblasti bytového fondu,
např. vhodné prostory k prodeji či pronájmu – především pro bydlení
osob s postižením, na chráněné dílny, denní centra apod.
5. konzultovat možnosti zaměstnání osob s postižením v místě (místní
specifika)
6. zařadit články o osobách s postižením do místních tiskovin pro širokou
veřejnost
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Cíl 3: Podpořit zařízení zapojená do transformace
Opatření:
1. umožnit vzdělávání pracovníků v zařízeních i na Krajském úřadu na
téma transformace a deinstitucionalizace
2. zapojeným organizacím poskytnout potřebné personální a materiální
vybavení pro realizaci změn
3. finančně se podílet na rekonstrukcích a úpravách bytů získaných
k dlouhodobému

pronájmu či

k odkupu za účelem

poskytování

komunitní pobytové služby (pro klienty odcházející z ústavů)
4. participovat na zvýšených provozních nákladech zařízení vzniklých
odchodem klientů do komunitních služeb, kdy nebude doplněna
kapacita osob v původním objektu
5. finančně přispívat na vybavení nových domácností v komunitě
6. podporovat stáže a cesty za dobrou praxí v rámci České republiky
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ZÁVĚR

Jihomoravský kraj monitoruje současné trendy v poskytování sociálních
služeb a tyto poznatky zohledňuje při stanovování svých priorit v sociální
oblasti. Cílem je poskytovat občanům nejen dostupnou a kvalitní síť
sociálních služeb, ale také přihlížet ke vzrůstající potřebě vzniku nových
komunitních služeb. Tento strategický dokument deklaruje kladný postoj JMK
k transformaci sociálních služeb a popisuje plánovaný vývoj poskytování
pobytových služeb v oblasti deinstitucionalizace.
Hlavními aktivitami v letech 2014-2020 bude informovat a vzdělávat
odbornou i laickou veřejnost o tématu transformace a deinstitucionalizace,
otevírat

prostor

pro

diskuze,

hledat

způsoby

spolupráce

s místními

samosprávami a podporovat úsilí organizací směřující k individualizované
péči o uživatele a jejich integraci do většinové společnosti.
Výsledkem transformačních aktivit bude zvýšení standardu bydlení pro
osoby se zdravotním postižením (zejména míry soukromí) a změna ve
vnímání a postoji k uživatelům, kteří mají právo na vlastní autonomii jako
každý jiný člověk. Na principu osobního plánování služby bude docházet
k postupnému stěhování co možná nejvyššího počtu uživatelů z ústavních
zařízení do jednotlivých objektů v komunitách, kde bude uživatelům
poskytována podpora a péče v takovém rozsahu, jaký vyžaduje individualita
každého jedince.
Budou hledány nové způsoby a cesty, jak zkvalitňovat služby nabízené
klientům při zachování jejich dostupnosti a vždy s ohledem na začlenění
osoby s hendikepem do běžné populace.
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POUŽITÉ ZKRATKY

DOZP - domov pro osoby se zdravotním postižením
CHB - chráněné bydlení
TS - týdenní stacionář
OS - odlehčovací služba
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
JMK – Jihomoravský kraj
DI – deinstitucionalizace
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