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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.

Budeme rádi, když se stanete spoluautory informačního
newsletteru.
Nápady na články, rozhovory, informace nebo již hotový
příspěvek zasílejte členům realizačního týmu projektu nebo na adresu transformace@mpsv.cz

V tomto čísle:


Report z odborného semináře na téma:
Podpora procesu přechodu z ústavní na
komunitní péči v České republice



Setkání s kraji



Kulatý stůl Obec v pozici veřejného
opatrovníka

10. a 15. září proběh-

Krátké zprávy

nou další setkání s poskytovateli. Tentokrát setkání budou rozdělena na
českou a moravskou část
a

budou

jednodenní.

Nové objekty chráněného bydlení a DOZP v Šumperku od
1. července využívá 18 klientů zařízení Vincentina. Celý článek si
přečtete na stránkách Olomouckého kraje.

Budou tematicky zaměřeny na

lidi s duševním

onemocněním

a

autis-

mem. Podrobné informace Vám budou zaslány.

Ke stejnému datu se v Ústeckém kraji otevíral nový objekt DOZP
v Trmicích, který poskytne služby 12 klientům zařízení DOZP Hliňany.
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Podpora procesu přechodu z ústavní na komunitní péči
22. května se uskutečnil odborný seminář na téma Podpora procesu přechodu z ústavní na komunitní péči, který Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádalo ve spolupráci
s Evropskou expertní skupinou pro přechod z ústavní na komunitní péči (EES).
Setkání se zúčastnili zástupci státní správy v čele s ministryní Michaelou Marksovou,
jež společně s Janem Jařabem z EES seminář zahájila.
Na setkání se vystřídala řada odborníků z ministerstev, EES, neziskového sektoru, vystoupila zde i veřejná ochránkyně lidských práv Anna Šabatová a samotní uživatelé sociálních služeb.
Seminář necílil pouze na osoby se zdravotním postižením, ale také na skupinu ohrožených dětí, lidí s duševním onemocněním a osob bez domova.
Seminář byl rozdělen tematicky a vždy ke každé problematice byla vedena panelová
diskuze.
MPSV plánuje společně s EES uspořádat další semináře, které by se věnovaly
problematice transformace sociálních služeb.

Co bylo na semináři řečeno
Ministryně Marksová zdůraznila potřebu transformace sociálních služeb a poukázala
na nutnost spolupráce všech resortů v této problematice. „V této fázi je důležité navázat na kroky, které již byly započaty a postupovat v transformaci a deinstitucionalizaci i nadále,“ uvedla ministryně.
Jan Jařab z EES hovořil o strukturálních fondech, které podporují tuto systémovou
změnu a poukázal na potřebu tyto finanční toky využít. „Je nutné nedívat se na lidi
s postižením jako na počty lůžek v zařízeních, ale jako na konkrétní bytosti, které potřebují ke svému životu individuální podporu někoho jiného,“ uvedl Jařab. Veřejná
ochránkyně práv upozornila na rovnost práv lidí s postižením, a to na příkladu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, která ukazuje, že lidé s postižením mají
stejná práva jako všichni ostatní občané.
Se svými osobními zkušenostmi se životem v instituci vystoupila členka spolku Vteřina poté. Jedná se o skupinu lidí, kteří prošli ústavní péčí a usilují o akceptování práv
dítěte a mladistvého v instituci. Další zkušenost s institucionální péčí popsala klientka
DOZP Kadaň - Maštov.
Seminář ukázal na úzkou provázanost jednotlivých oblastí lidského života, které je
nutné řešit najednou a ve spolupráci různých odborníků. „Česká republika má ohromné bohatství v občanské společnosti, jež může předložit kritický pohled na realizované kroky a podpořit změnu zvenčí,“ shrnul v závěru Jan Jařab.

J SME NA WEBU!
W WW. TR AS S. CZ

JSME TAKÉ NA
FACEBOOKU
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/TRASS.CZ

ČÍSLO 3

STRÁNKA 3

Setkání s kraji
Setkání se zástupci krajů proběhlo na začátku června. Stěžejním tématem byla
otázka možnosti začlenění transformace a
deinstitucionalizace do strategických plánů. Kraje byly informovány o technické
novele zákona o sociálních službách, navrhovaných změnách i v oblasti plánování
sociálních služeb. Akční plán by měl být
doplněním SPRSS - ten má do detailů vypracovávat cíle, které jsou ve Střednědobém plánu. Byl kladen důraz na spolupráci mezi kraji a obcemi, kdy kraj má dle

návrhu technické novely určovat síť sociálních služeb, nicméně obec je nejblíže
potřebám lidí na svém území.
Další setkání se zástupci krajů bude v
říjnu!

Kulatý stůl:
Obec v pozici veřejného
opatrovníka
Tématem kulatého stolu v Ústí nad Labem, který se konal v červnu, byla otázka
svéprávnosti a role veřejného opatrovníka
v kontextu nového občanského zákoníku.
Soudce okresního soudu v Ústí nad Labem Karel Šemík předal zkušenosti s dosavadní praxí. Jako jeden z problémů při
navrácení svéprávnosti vidí zejména nedostatek znalců, kteří se dané problematice věnují. „Výroky, které vzejdou od soudu, budou velmi rozsáhlé a budou se vyjadřovat ke všem relevantním oblastem,“
uvedl Šemík. Výklad ovšem dle jeho slov
nebudou pak již dávat soudy, ale opatrovníci budou muset oslovit vlastní právní zá-

stupce. Od začátku roku 2014 již ovšem
platí ustanovení nového občanského zákoníku, podle kterého opatrovník rozhoduje o tom, jaké záležitosti každodenního
života jsou běžné a jaké ne a tedy v čem
se opatrovanec může rozhodnout sám
a v čem jej zastupuje opatrovník.
Diskuze se účastnili zástupci obcí v Ústeckém kraji. Se svým příspěvkem vystoupilo
město Terezín, které dělá veřejného opatrovníka několika klientům. Obce se následně zapojily do diskuze, kde řešily
s čím se v souvislosti s veřejným opatrovnictvím potýkají, jako je např. správa klientova majetku či exekuce.

