Transformace sociálních služeb
NEWSLETTER ČÍSLO 6

SRPEN 2015

Transformace sociálních služeb je projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, který
podporuje proces deinstitucionalizace sociálních služeb. Navazuje na pilotní projekt Podpora
transformace sociálních služeb. Je podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.

Tématem letního vydání newsletteru jsou výstupy
vzešlé ze závěrečné konference projektu Transformace
sociálních služeb - příležitost k běžnému životu, report
z návštěvy sídla OSN v New Yorku a informace týkající
se budoucnosti projektu MPSV na podporu
transformace.
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Transformace sociálních služeb—příležitost k běžnému životu
Dne 16. 6. se nedaleko Plzně, ve Stodu,
v místním kulturním domě konala závěrečná
konference projektu Transformace sociálních
služeb. Místo bylo vybráno s ohledem
na nedaleké téměř opuštěné ústavní prostory
Centra sociálních služeb Stod, kde se konal
odpolední program. Díky autenticitě místa si
každý mohl představit, jaké to je, žít ve velké
ústavní budově.
Konferenci zahájila ministryně práce a
sociálních věcí Michaela Marksová, která
vyzdvihla potřebnost takovýchto projektů a
změn, které s sebou transformace sociálních
služeb přináší. Ministryně uvedla, že „díky
transformačnímu procesu má mnoho lidí se
zdravotním postižením, stejně jako každý z
nás, možnost najít si práci a žít plnohodnotný
život.“ Dále za MPSV na konferenci vystoupil
ředitel odboru sociálních služeb, sociální
práce a sociálního začleňování David
Pospíšil, který představil konkrétní výstupy
projektu. „Za dobu trvání projektu z celkového

počtu 3 404 klientů odešlo z DOZP ústavního
typu 361 dospělých uživatelů do komunitní
služby, rodiny nebo do vlastního bydlení.“
Změny v kvalitě života uživatelů vybraných
služeb byly sledovány skrze evaluační
dotazníky.
Ředitel
Pospíšil
vyhodnotil
poslední sebraná data tak, že: „kvalita života
lidí
se
jasně
zvýšila,
zejména
v oblasti rozhodování, naplňování jejich práv
a při nakládání s vlastními finančními
prostředky.“

Nastavení transformace v Karlovarském kraji

Jeden z dopoledních bloků byl věnován
nastavení
spolupráce
mezi
krajem
a poskytovatelem služby. Praxi, jak to
funguje v Karlovarském kraji, nám
představila Stanislava Správková, vedoucí
odboru sociálních služeb Karlovarského
kraje, a Daniel Lindenberg, ředitel organizce
Domov Pata v Hazlově. V jejich příspěvcích
zazněla
zejména
potřebnost
vytvořit
dostupnou síť sociálních služeb. To se
v Karlovarském kraji díky transformačním
projektům povedlo. Díky nim vznikly nové
potřebné služby — chráněné bydlení,
sociální rehabilitace, podpora samostatného
bydlení,
sociálně
terapeutická
dílna.
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Zahraniční hosté
Na konferenci vystoupili zahraniční řečníci
z Anglie a Švédska.
Maths Jesperson ze Švédska účastníkům
představil švédskou psychiatrickou reformu
z roku 1995. Hovořil o systému osobního
ombudsmana, který byl zaveden díky této
reformě.
Již v 70. letech Švédsko postupně přistoupilo
k uzavírání nemocnic pro duševně nemocné.
Vyměnilo
je
za
služby poskytované
v komunitě. Na to v 90. letech navázala
psychiatrická reforma. Díky ní byl vytvořen
systém osobního ombudsmana.
Maths Jesperson vysvětlil, že: „systém
osobního ombudsmana se stal velice známý
po celém světě, zejména ve spojení s
Úmluvou o právech osob se zdravotním

postižením“. Dále uvedl: „Ve Švédsku je 310
osobních ombudsmanů, kteří podporují více
jak 60 00 klientů při jejich rozhodování.“
Člověk, který vykonává funkci osobního
ombudsmana je profesionál a vysoce
kvalifikovaná osoba, která pracuje výhradně
pro klienta. Nemá smlouvu s žádnou
psychiatrickou nebo sociální službou.
Tento systém je založen na principu
podporovaného rozhodování. Své klienty
navštěvuje ombudsman v jejich domě nebo
někde na neutrální půdě ve městě. Také si
nevede o klientovi žádné záznamy, veškeré
dokumenty náleží klientovi.
Kolegyně z Anglie představily terénní práci s
rodinou dítěte s postižením v Sheffieldu.

Odpolední pracovní skupiny
V rámci odpoledního programu se účastníci
konference rozdělili do pracovních skupin.
Z nich poté jednotliví zástupci prezentovali
výstupy.
Na příklad ve skupině týkající se
hospodaření s penězi v CHB a DOZP byla
stěžejním
tématem
otázka
osobního
rozpočtu uživatele služby. Účastníci z řad
poskytovatelů sociálních služeb si vyměnili
svoje zkušenosti. Zejména zdůraznili
nutnost diskutovat s uživateli o penězích.
Také se osvědčila synchronizace toku
peněz, kdy je pro uživatele důležité znát
reálný náklad, následně platbu a poté
zůstatek.
Pracovní skupina, která diskutovala nad
pozitivy a negativy bydlení dětí ve službách
komunitního charakteru, se shodla na jasně
převažujících pozitivních argumentech. U
dětí žijících v přirozeném prostředí je
prostor po individuální přístup. Díky tomu
jsou děti schopny téměř samy zvládat např.
oblékání a další věci související s
postaráním se sám o sebe, rozšíří se jim
slovní zásoba a jsou tak lépe připraveni na

svůj budoucí život v dospělosti.
Témata pracovních skupin:

Práce s lidmi s poruchou autistického
spektra v domově pro osoby se
zdravotním postižením

Lidé s duševní onemocněním či
poruchou v sociálních službách

Přenášení
ústavních
prvků
do
komunitní služby a pohled uživatele na
službu

Hospodaření s penězi v rámci
domácnosti (CHB a DOZP)

Nastavení spolupráce mezi regionální
a
místní
úrovní
v
procesu
transformace

Pozitiva a negativa bydlení dětí v
komunitě

Zapojení dětí do rozhodování v DOZP

Podrobné výstupy naleznete ve sborníku z
konference, který bude dostupný na
webových
stránkách
www.trass.cz.
Sborník bude zveřejněn v září.
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Závěrečná konference

Co nás čeká dál?
Projekt Transformace sociálních služeb je v
současné době prodloužen až do prosince
roku 2015. Veškeré akce budou realizovány
nejdéle do poloviny listopadu.
V případě zájmu o realizace workshopu,
kulatého stolu, zprostředkování konzultace
nebo supervize kontaktujte pracovnice
projektu.
V září proběhne další společné setkání s
poskytovateli na téma Opatrovnictví a
svéprávnost.
Chystá se nová podoba webu www.trass.cz,
kde budou zveřejňovány veškeré informace,
které
s
procesem
transformace
a
deinstitucionalizace souvisí.

Od nového roku by měl navázat na
Transformaci sociálních služeb projekt
Život jako každý jiný, který bude systematicky
a metodicky podporovat transformační proces
v České republice.
V současné době se připravuje vyhlášení
průběžné výzvy Operačního programu
Zaměstnanost na podporu transformace a
deinstitucionalizace pobytových sociálních
služeb a rozvoj nových služeb komunitního
typu.
Stejně tak Řídicí orgán Integrovaného
regionálního operačního programu připravuje
vyhlášení výzvy na projekty týkající se
investic.

Stránka

Zástupci MPSV v hlavním sídle OSN v New Yorku hovořili o plnění
Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

V červnu se stejně jako každý rok konala
v sídle OSN v New Yorku konference
smluvních stran Úmluvy o právech osob se
zdravotním postižením. Tentokrát již osmé
zasedání
mělo
zvolená
témata
jako
mainstreaming zdravotního postižení v oblasti
snižování chudoby a nerovností, zlepšení
situace v oblasti získávání statistických údajů
o osobách se zdravotním postižením, diskuse
o zranitelnosti a vyloučení osob se zdravotním
postižením a implementace Úmluvy.
Ve dnech 9. - 11. 6. 2015 na 1st Avenue
v centru New Yorku v sídle Organizace
spojených národů předneslo 97 smluvních
stran, signatářů a pozorovatelů svá stanoviska
k plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním
postižením. Tento rok setkání vedl zástupce
Korejské republiky. Za Českou republiku zde
oficiální prohlášení přednesl, jako každý rok,
Štefan Čulík z Ministerstva práce a sociálních
věcí. Ve svém příspěvku představil kroky
České republiky vedoucí k plnění Úmluvy,
přijetí Národního plánu podpory rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
na období 2015-2020, který je s ní v souladu,
a to jak po obsahové stránce, tak co se
struktury týče. Mimo jiné Štefan Čulík
v prohlášení zmínil: „V blízké budoucnosti
bychom
chtěli
podpořit
proces
deinstitucionalizace,
rozvíjení
systému
sociálního bydlení, reformu psychiatrické péče
a podpory sociálních dávek pro osoby se
zdravotním postižením. V procesu je také
několik důležitých změn legislativy, které
ovlivňují opatrovnictví, krizové řízení a
vzdělávání děti se zdravotním postižením.“
OSN zveřejnilo podkladové materiály na svých
internetových
stránkách
https://

papersmart.unmeetings.org/en/conventiontreaty/crpd/cosp-crpd/8th-session/documents/.
Vedle hlavních témat uvedených na začátku
tohoto článku, byl velmi bohatý i doprovodný
program. I v něm se objevovala témata
deinstitucionalizace a podpora nezávislého
života. V přehledu doprovodného programu
(List of side-event) se dozvíte základní teze
projednávaných témat. Velký důraz je kladen
na zapojování lidí s postižením do osobních
i veřejných záležitostí, které se jich týkají, a na
podporu
jejich aktivního zapojení do
společnosti.
Ivana Příhonská
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