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Transformace sociálních služeb 

Budeme rádi, když se stanete spoluautory informačního 
newsletteru.  

Nápady na články, rozhovory, informace nebo již hotový 
příspěvek zasílejte členům realizačního týmu projektu ne-

bo na adresu transformace@mpsv.cz 

  

Na zámku v Nalžovicích se 16. dubna uskutečnila debata formou ku-
latého stolu. Setkání se zúčastnili zástupci přilehlých měst a obcí. 
Diskutovali nad mož-
nostmi většího zapojení 
obcí v procesu transfor-
mace. Začala se rýsovat 
větší provázanost a spo-
lupráce přilehlých obcí 
se zařízením. Nalžovic-
kému zámku děkujeme 
za pomoc s přípravou a 
realizací akce.  

 

V tomto čísle: 

 Kulatý stůl v 
Nalžovicích 

 Institut Zástupce 
z členů 
domácnosti v 
praxi 

 Rozhovor s 
Petrem Eisnerem 

 Aktuality projektu 

 Stáže 

 Mluví se o 
transformaci  

 

V nejbližší době bude vyvě-

šena II. Výzva na experty 

na proces transformace.  

Informaci lze rozeslat pří-

padným zájemcům, kteří 

by chtěli být zařazeni do 

databáze.  

V této souvislosti se hledá 

lektor na téma Sexuality 

lidí se zdravotním postiže-

ním.  

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 Ope-

račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je financován z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

Na národní úrovni vytváří prostředí pro transformaci sociálních služeb, přeměnu 

velkých ústavních služeb na služby poskytované v přirozeném prostředí. Cíleně 

je podporováno 40 zařízení sociální péče v celé České republice, zejména domo-

vy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Nabídka je ovšem určena i kra-

jům a obcím a sociálním službám, které mohou k procesu transformace přispět. 

Realizátorem projektu je Národní centrum podpory transformace sociálních slu-

žeb, které spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní centrum po-

máhá vzděláváním, konzultacemi, supervizemi a propagací zapojeným zaříze-

ním. 

Kulatý stůl v Nalžovicích  
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Jedním z nových institutů zanesených do 

nového občanského zákoníku je zástup-

ce z členů domácnosti, kdy osobu se 

zdravotním postižením bude zástupce 

zastupovat v obvyklých záležitostech, jak 

to odpovídá životním poměrům zastoupe-

ného. 

Jako jedna z prvních využila tuto novou 

možnost rodina ze Sokolovska, kdy jako 

zástupce pana J. byli ustanoveni jeho 

manželka a syn.  

Na základě rozhovoru s rodinou a vstříc-

nosti pracovnice městského úřadu jsme 

se dozvěděli, jak tento institut funguje 

v praxi. 

Soud v rámci řízení zjistil zjevný souhlas 

pana J. k zastupování. Na výzvu soudu 

se k němu manželka otočila a psaním ru-

kou a ukázkou na svoji osobu vyzvala 

manžela k souhlasu. Pan J. tak vyjádřil 

vůli k tomu, aby byl zastupován svými pří-

buznými. Po rozhovoru s rodinou bylo 

zřejmé, že pana J. zastupují převážně ve 

věcech úředních, ale také se jedná o za-

stupování u lékařů, na poště či při přebí-

rání důchodu. Rodině to zjednodušilo 

mnoho věcí a velice si chválí, že existuje 

alternativa k omezení svéprávnosti.  

Věřme, že těchto případů bude stále  při-

bývat a my budeme svědky pouze dobré 

praxe.  

Zástupce z členů domácnosti  

Petr Eisner se v sociálních službách po-
hybuje již od roku 2000. Během těchto 
let pracoval s mnoha  cílovými skupina-
mi, zejména s lidmi s mentálním nebo 
kombinovaným postižením. Od roku 
2006 se zaměřuje na oblast sexuality a 
vztahů lidí s postižením nebo jiným zne-
výhodněním.  

V roce 2012 se stal samostatným lekto-
rem a mimo jiné začal spolupracovat 
s Národním centrem podpory transfor-
mace sociálních služeb.  

Rozhovor s Petrem Eisnerem naleznete v pří-
loze tohoto čísla.  

Je důležité, aby zařízení, která jsou zapojena v projektu, zaslala zaktualizované 

požadavky na jednotlivé aktivity (konzultace, workshopy, kulaté stoly).  

Na přelomu května/června proběhne setkání na úrovni krajů. V případě, že ně-
které ze zařízení má téma, problém, který by měl na tomto setkání zaznít, ať 

kontaktuje projektový tým. 

Rozhovor s lektorem Národního 
centra na téma sexualita osob se 
zdravotním postižením 

Aktuální stav projektu 

 

 

 

 

 

„Většina lidí už chápe nebo prostě 
vnitřně cítí, že je nutno chápat se-
xualitu lidí s postižením jako sa-
mozřejmou věc a naučit se s ní 

pracovat v rámci služby." 

http://www.socialnisluzby.eu/cz/ukazky/2014
http://www.socialnisluzby.eu/cz/ukazky/2014
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 V hlavních zprávách TV Prima jste 

mohli zhlédnout reportáž o transformač-

ním procesu v zařízení DSS Slatiňany. 

Video si můžete prohlédnout v archivu 

TV Prima. 

 Poklepání základního kamene v Okřís-

kách, kde vzniknou nové domácnosti 

pro klienty zařízení Domova bez zám-

ku, se účastnil i předseda vlády Bo-

huslav Sobotka a ministryně práce a 

sociálních věcí Michaela Marksová. Fo-

tografie jsou zveřejněny na facebooku 

Domova bez zámku. 

 Regionální televize Slovácko odvysílala 
reportáž při příležitosti zahájení výstavy 
Jsem tvůj soused, která by měla ve 
Zlínském kraji přiblížit veřejnosti proces 
transformace. Autory jednotlivých sním-
ků jsou samotní klienti. Ti na svých foto-
grafiích zaznamenali, jak vidí život ko-
lem sebe.  

Mluví se o transformaci  

Na základě zkušeností mnoha zařízení 

doporučuje realizační tým projektu zařadit 

mezi způsoby získávání informací a dobré 

praxe stáže v jiných zařízeních. Stáže 

mohou být  zaměřeny na různé oblasti – 

zjišťování potřeb uživatelů, podpora při 

hledání zaměstnání, nastavení nové služ-

by aj. Mnohá zařízení, ať už jsou zapoje-

na do Transformace sociálních služeb či 

nikoliv, mohou nabídnout dobrou praxi 

alespoň v některé z oblastí. Proto zde bu-

de prostor pro nabídky a poptávky po stá-

žích. Pokud byste měli problém 

s vyhledáním vhodné služby, můžete se 

obrátit na Ivanu Příhonskou z realizačního 

týmu. V případě potřeby budou z rozpočtu 

na konzultace hrazeny i náklady přijímají-

cí organizace na dojednanou stáž. Veške-

ré ostatní náklady a organizace stáže je 

výhradně na vysílající organizaci. 

Využijte možnosti stáží v jiném zařízení  

J S ME  N A  W E B U !  

W W W . TR AS S . C Z  

 

JSME TAKÉ NA  

 FACEBOOKU 
 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/TRASS.CZ 

http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-3132014
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.634742106563728.1073741869.118957201475557&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.634742106563728.1073741869.118957201475557&type=1
https://www.youtube.com/watch?v=2yp12Jxw6RQ#t=371
http://trass.cz/
https://www.facebook.com/trass.cz?ref=hl
https://www.facebook.com/trass.cz?ref=hl
https://www.facebook.com/trass.cz?ref=hl

