
 

Projekt zahrnuje aktivity: 

analýzy a hodnocení, 

podpora systémových 

změn, 

metodická podpora, 

vzdělávání, 

osvěta, 

řízení projektu. 

Veškeré informace o dění 

v projektu můžete sledovat 

na www.trass.cz. 

(Pokračování na straně 2) 

Život jako každý jiný je 

název nového projektu 

Ministerstva práce a soci-

álních věcí, který je zamě-

řen na systémovou 

a metodickou podporu 

transformace a deinstituci-

onalizace sociálních služeb 

a sociální služby komunit-

ního charakteru. Navazuje 

na projekty Podpora trans-

formace sociálních služeb 

a Transformace sociálních 

služeb realizované v přede-

šlých šesti letech. 

Hlavním cílem tohoto nové-

ho projektu je podpořit na-

bídku kvalitních, dostupných 

a udržitelných komunitních 

sociálních služeb pro osoby 

se zdravotním postižením, 

zejména prostřednictvím 

transformace systému ústav-

ních sociálních služeb na 

služby poskytované v komu-

nitě. 

Život jako každý jiný 
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Metodický den: Pod-

pora deinstitucionali-

zace a sociálních 

služeb komunitního 

charakteru a její 

zaměření 

 

23.-24. 9. 2016 

XIII. Hradecké dny 

sociální práce: Pod-

pora člověka v jeho 

přirozeném prostře-

dí 

 

Vývoj podpory lidí se zdravotním postižením 
rozhovor s Davidem Pospíšilem 

bem, jakým žijeme „my všich-

ni ostatní“. Jednou z těchto 

změn je i transformace či 

deinstitucionalizace sociál-

ních služeb, čili přechod od 

ústavního modelu péče 

k podpoře poskytované 

v přirozeném prostředí kaž-

dého člověka. 

Na to, jak to nyní 

s podporou sociálních slu-

žeb komunitního charakteru 

a transformací či deinstituci-

onalizací sociálních služeb 

na Ministerstvu práce 

a  sociálních věcí (dále jen 

ministerstvo) vypadá, jsme 

se zeptali Davida Pospíšila, 

ředitele odboru sociálních 

služeb, sociální práce a soci-

álního bydlení.   

(Pokračování na straně 3) 

Podpora lidí se zdravotním 

postižením může být růz-

ná. Od začátku 90. let se 

nabídka služeb, které tito 

lidé mohou využívat, zača-

la výrazně měnit. V roce 

2006 byl navíc schválen 

zákon o sociálních služ-

bách, který vymezil 

i  v zákonné formě nové 

druhy služeb a principy, 

kterými se služby mají ří-

dit. Změny se dějí ale 

i dnes a trendem poslední 

doby je podporovat člově-

ka v jeho přirozeném pro-

středí, aby mohl žít způso-
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Život jako každý jiný 

(Pokračování ze strany 1) 

A co si můžete pod jednotlivými akti-

vitami představit? Analýzy a hodnoce-

ní, tedy první aktivita projektu, bude 

zahrnovat práci s riziky, nastavení 

sběru dat a provádění analýz, mimo 

jiné i analýzu legislativy a analýzu 

života lidí v ústavním prostředí. Dále 

hodnocení dle znaků a vodítek dein-

stitucionalizace na národní úrovni, 

které bude navazovat na hodnocení 

z roku 2015.  

Součástí bude i vyhodnocování změn 

v životě uživatele sociálních služeb – 

opět s návazností na předchozí spolu-

práci s vybranými zařízeními sociál-

ních služeb. 

 

 

 

 

Aktivity jsou na sebe úzce navázány, 

což je vidět i na výběru témat pro 

podporu systémových změn 

z identifikovaných rizik. Podpora sys-

témových změn se bude dít v  druhé 

aktivitě projektu a bude vedle zmíně-

ného výběru témat zahrnovat i kulaté 

stoly na národní úrovni a pracovní 

skupiny, které by měly navrhovat 

řešení vybraných rizik. Protože Česká 

republika není jediná, která se pustila 

cestou zajištění služeb v přirozeném 

prostředí, a tedy i cestou transforma-

ce služeb ústavního charakteru, je 

v projektu zahrnuta i zahraniční spo-

lupráce s dalšími státy, od kterých je 

možné se inspirovat, nebo kterým se 

mohou předávat již získané zkušenos-

ti. Resortní skupina by měla na všech-

ny tyto i další aktivity dohlížet 

z pohledu ministerstva, ale také dávat 

návrhy na další činnosti, opatření, 

metodiky aj. 

Na tuto aktivitu navazuje další, kte-

rou je metodická podpora (aktivita 

3). V ní budou nabízeny konzultace, 

a to zejména krajům a obcím, jež 

jako zadavatelé i zřizovatelé mohou 

významně ovlivnit směrování soci-

álních služeb na jejich území. Vedle 

toho budou moci opět projít hod-

nocením dle znaků a vodítek dein-

stitucionalizace, aby zjistili, zda 

u nich dochází ke změnám, a jaké 

mají tyto změny směr. Metodické 

dny budou moci využít nejen kraje 

a obce, ale budou podle tématu 

určeny i dalším subjektům – posky-

tovatelům sociálních služeb, opa-

trovníkům a dalším, kteří mají vliv 

na změny v podpoře lidí se zdravot-

ním postižením. Metodické dny 

budou vycházet ze současných po-

třeb nebo budou reagovat na vyda-

nou metodiku či doporučení Národ-

ního centra podpory transformace 

sociálních služeb (dále jen Národní 

centrum transformace) či minister-

stva. Diskuzní setkání jsou naopak 

určena pro debatu k určitým téma-

tům i sběru podnětů, tzv. dobré i 

špatné praxe pro další práci Národ-

ního centra transformace. Tento 

formát práce se osvědčil již 

v přechozím projektu ministerstva 

Transformace sociálních služeb 

(tehdy jako setkání expertní 

platformy). Připraven bude i se-

znam odborníků, na který se mo-

hou zařízení při transformaci sociál-

ních služeb sama obracet. 

Projekt dále podpoří vzdělávání 

(aktivita 4). Realizováno bude pro-

střednictvím seminářů, stáží, konfe-

rencí a filmu pro pracovníky 

v sociálních službách a sociální pra-

covníky.  

Cílem vzdělávacích aktivit bude 

podpořit a rozvíjet znalosti a do-

vednosti odborníků v dílčích oblas-

tech týkajících se procesu transfor-

mace, deinstitucionalizace a posky-

tování komunitních a návazných 

služeb (opatrovníků, poskytovatelů 

sociálních služeb, kteří prochází pro-

cesem transformace či do něho 

chtějí vstoupit, pracovníků obcí a 

krajů, pečujících osob, pracovníků 

neziskových organizací, osob se 

zdravotním postižením a jejich rodi-

čů, nově i soudců, lékařů a dalších). 

 

Šíření informací o možnosti žít 
v běžném prostředí, doma nebo v 
sociálních službách komunitního 
charakteru napomůže i plánovaná 
osvěta.  
 
V této páté aktivitě se uskuteční 
mediální kampaň, budou se vydávat 
odborné články i články pro veřej-
nost.   

Z P R A V O D A J   

N Á R O D N Í H O  C E N T R A  P O D P O R Y  

T R A N S F O R M A C E  S O C I Á L N Í C H  S L U Ž E B  

Informace o projektu a dein-
stitucionalizaci jsou již nyní 
vkládány na www. trass.cz. 

http://www.trass.cz.
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terstvo projekt Život jako každý jiný, 

díky kterému bude snazší podporu 

deinstitucionalizace u služeb pro osoby 

se zdravotním postižením provádět. 

A co změny v zákoně, chystají se něja-

ké?  

Přímo v zákoně o sociálních službách 

jsou již nyní zakotveny zásady důležité 

pro deinstitucionalizaci: zachování 

lidské důstojnosti, řešení individuál-

ních potřeb, aktivizace uživatelů služby 

a podpora jejich samostatnosti a posi-

lování sociálního začleňování. Pro pod-

poru takového prostředí, které bude 

lépe tyto zásady odrážet, budou při-

praveny personální, materiální a tech-

nické požadavky na sociální služby. Již 

nyní je k dispozici doporučený postup 

ministerstva s číslem 2/2016, který řeší 

materiální a technický standard u po-

bytových služeb. Ten sice neřeší pří-

stup pracovníků k uživatelům služby, 

který je pro jejich začlenění do společ-

nosti zásadní, ale alespoň upravuje 

podmínky ve službách, které nejvíce 

zasahují do života člověka, tedy ve 

službách pobytových.  

Co byste doporučil lidem s postižením 

a jejich rodinám, když hledají službu? 

Doporučil bych jim, aby se nejprve 

dobře informovali o všech možnos-

tech, které existují. Informace jim má 

poskytnout v rámci základního sociál-

ního poradenství každá služba, stejně 

tak by jim ale měli základní informace 

podat i sociální pracovníci na obcích 

nebo úřadech práce. Vedle vlastních sil 

mohou využít i fyzické pomoci ze stra-

ny sociálních či zdravotních služeb, 

jsou-li zapotřebí. Mohou také využít 

poradenství různých sdružení lidí, kteří 

jsou na tom stejně jako oni – buď po-

třebují sami nějakou pomoc, nebo pe-

čují o někoho druhého, ale neví si s tím 

úplně rady. V neposlední řadě je dob-

ré, aby využili nabízené peněžní pod-

pory, a to vzhledem k nepříznivé soci-

ální situaci, ve které se nacházejí. 

Bavíme-li se o péči o lidi se zdravot-

ním postižením, tak mne jako první 

napadne samozřejmě příspěvek na 

péči. Existuje ale také příspěvek na 

pořízení různých kompenzačních po-

můcek, do kterého patří i příspěvek 

na úpravu bytu či na pořízení motoro-

vého vozidla, nebo příspěvek na do-

pravu. Vedle těchto příspěvků existují 

i běžné dávky v sociálním systému, o 

které může požádat kdokoliv, napří-

klad příspěvek na bydlení. 

A co doporučíte pobytovým zaříze-

ním, která váhají, jestli se mají trans-

formovat nebo humanizovat prostře-

dí, ve kterém fungují? 

První, co mne napadne, když se ocit-

nu v nějakém zařízení, je, jestli bych 

tam chtěl žít já sám. Zvažuji, co by se 

mi tam líbilo a co by se mi naopak 

nelíbilo. Pokud si tuto otázku poklá-

dají různí lidé, jsou i odpovědi různé.  

A tak to běžně chodí ve všem. Proto 

bych zařízením doporučil zeptat se 

kriticky sebe, jestli je to prostředí, 

které z jejich pohledu odpovídá jejich 

potřebám a přáním. To samé by pak 

měli udělat u každého člověka, který 

u nich žije. Samozřejmě je také otáz-

kou, jestli si uživatelé služby dokáží 

představit jiné možnosti, jiné prostře-

dí či fungování služby, a  zda jsou 

dostatečně motivováni pro to, aby 

využili svůj celý potenciál. Proto je 

úkolem sociálních služeb i ze zákona, 

aby působily na své uživatele aktivi-

začně, podporovaly je v jejich samo-

statnosti a motivovaly je k řešení je-

jich nepříznivé sociální situace, a to 

vše s ohledem na schopnosti daného 

člověka. 

(Pokračování ze strany 1) 

Myslíte si, že se podpora života lidí 

v běžném prostředí nějak mění? 

Život každého z nás se liší od života 

našich rodičů nebo prarodičů. Stejně 

tak se mění i životy lidí, kteří potřebují 

pomoc někoho dalšího. Každá doba 

přináší něco dobrého a něco špatné-

ho. Ta naše přinesla důraz na rovné 

postavení, důstojnost a plnohodnotný 

život. Tyto hodnoty zde byly v různých 

podobách i v dřívějších dobách, ale 

bohužel se na ně v průběhu několika 

předešlých desítek let pozapomnělo. 

Zároveň si díky celkovému rozvoji 

můžeme dovolit tyto hodnoty více 

podporovat. Pomáhá nám technika 

i změna přístupu. 

Jak k tomu přispívají sociální služby? 

Sociální služby v praxi i v legislativě se 

snaží změny ve společnosti odrážet ve 

svém nastavení. Někdy je snaha o 

zlepšení podnícena od rodin či samot-

ných lidí, kteří pomoc potřebují, jindy 

je podporována poskytovateli sociál-

ních služeb, či organizacemi, které 

hájí práva těchto lidí, a někdy je vede-

na ze strany ministerstva. Deinstituci-

onalizace sociálních služeb je jednou 

z cest, která podporuje tři výše zmíně-

né hodnoty – rovné postavení, důstoj-

nost a plnohodnotný život.  

Má pro tyto změny Ministerstvo ně-

jakou strategii nebo se podpora děje 

nahodile? 

Podpora přechodu od modelu ústavní 

péče o osoby se zdravotním postiže-

ním k péči komunitního charakteru je 

jedním ze strategických cílů Národní 

strategie rozvoje sociálních služeb pro 

období 2016-2025. Ta byla vládou     

schválena 21. března tohoto roku. Pro 

naplnění tohoto cíle připravilo minis-

Vývoj podpory lidí se zdravotním postižením 
rozhovor s  Davidem Pospíšilem 
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Kraje a obce mohou požádat o konzultace 

XIII. Hradecké dny sociální práce 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

bude pořádat mezinárodní vědeckou 

konferenci XIII. Hradecké dny sociální 

práce. Pro letošní rok bylo zvoleno 

téma Podpora člověka v jeho přiroze-

ném prostředí. 

Odborné příspěvky se budou věnovat 

sociálním službám, sociální práci 

a transformaci sociálních služeb. 

Dále významu rodiny v rámci péče o 

člověka s postižením, problematice 

péče o lidi s duševním onemocněním 

a v neposlední řadě vzdělávání a 

kvalifikaci sociálních pracovníků. 

Konference se uskuteční na půdě 

Univerzity Hradec Králové ve spolu-

práci s tamějším Ústavem sociální 

práce. Konference bude realizována 

díky projektu Život jako každý jiný, 

který je financován z prostředků ESF  

a státního rozpočtu ČR prostřednic-

tvím Operačního programu Zaměstna-

nost. 

  

 

 

Z P R A V O D A J   

N Á R O D N Í H O  C E N T R A  P O D P O R Y  T R A N S F O R M A C E  

S O C I Á L N Í C H  S L U Ž E B  

dobně jako v minulých letech, fi-

nancováni z  projektu Život jako 

každý jiný. V minulém projektu 

Transformace sociálních služeb 

nebyly konzultace ze strany krajů 

příliš využívány. Uskutečnila se 

pouze jediná konzultace 

s odborníkem mimo ministerstvo, 

a to na téma zahrnutí transforma-

ce sociálních služeb do strategické-

ho plánování na úrovni kraje. Kraje 

více konzultovaly například své 

projektové záměry a podmínky 

finanční podpory z fondů Evropské 

unie, a to přímo s pracovníky mi-

nisterstva.  

Oproti tomu zařízení sociálních 

služeb využívala konzultací na růz-

ná témata hojně. Zejména se jed-

nalo o řešení konkrétních otázek, 

které v daném tématu vznikaly 

a  které nebyly zodpovězeny na 

vzdělávacích akcích. Řešily se na-

příklad nástroje alternativní a aug-

mentativní komunikace u konkrét-

ních uživatelů, příprava transfor-

mačních plánů nebo řízení rizik 

transformace. 

Systematické změny se nemohou 

dít bez změn ve veřejné správě. 

Proto jsou v projektu Život jako 

každý jiný navrženy různé nástroje 

metodické podpory jak pracovníků 

ministerstev, tak úředníků z krajů, 

obcí a jejich úřadů. 

Kraje a obce a jejich úřady jsou hlav-

ními cílovými skupinami, na které se 

chce projekt Život jako každý jiný 

zaměřit. Jan Vrbický, vedoucí oddě-

lení koncepce sociálních služeb 

MPSV to zdůvodňuje takto: „Kraje    

a obce jsou důležitými aktéry při 

nastavení sítě sociálních služeb na 

svém území a jsou i zřizovateli mno-

ha pobytových zařízení sociálních 

služeb. Proto i jim bude minister-

stvo nabízet různé formy podpory.“ 

Díky projektu budou pracovníkům 

těchto subjektů nabízeny konzulta-

ce na témata, související se změnou 

v poskytování sociálních služeb, 

směrem k zajištění péče 

v přirozeném prostředí jejich uživa-

telů. Tyto konzultace poskytnou jak 

pracovníci ministerstva, tak i externí 

odborníci. Tito experti budou, po-

Splnění požadavků krajů 

i jednotlivých zařízení bylo také 

omezeno možnostmi odborníků, 

které mělo ministerstvo na dané 

téma nasmlouváno. Na určitá téma-

ta je totiž odborníků v České repub-

lice málo nebo působí primárně 

v soukromé sféře a mají jiné finanč-

ní nároky. Přesto i v současné době 

bude ministerstvo usilovat o maxi-

mální podporu krajů a nově i obcí 

v tématech, o která požádají. 

Vedle konzultací bude krajů i obcím 

nabídnuto hodnocení dle znaků 

a vodítek deinstitucionalizace. Ten-

to nástroj jim pomůže ujasnit si, kde 

proces zvládli a kde je zapotřebí 

udělat ještě další kroky. I s tímto 

nástrojem už má většina krajů zku-

šenost. Na webových stránkách 

Bližší informace o konferenci se 

dozvíte na webových stránkách 

http://hradeckednysp.usp-uhk.cz/. 
„Konference se uskuteční 

23. a 24 září 2016.“ 

http://hradeckednysp.usp-uhk.cz/o-konferenci
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www.trass.cz je možné seznámit se 

se Souhrnnou zprávou o zapojených 

organizacích s vyhodnocením dle 

znaků a vodítek deinstitucionalizace 

2013-2015, která zahrnuje vyhodno-

cení i na úrovni krajů. 

Nedílnou součástí projektu budou 

i metodické dny, které opět budou 

určeny i krajům a obcím. Tentokráte 

ale nebudou výhradní cílovou skupi-

nou, ale jednou z mnoha. Tyto me-

todické dny jsou určeny zejména 

k načerpání informací od odborníků, 

kteří se danou problematikou zabý-

vají, ale očekáváme, že i mezi jed-

notlivými účastníky dojde k výměně 

zkušeností, jako tomu bylo při před-

chozích setkáních s kraji či se zaříze-

ními. Témata na metodické dny se 

budou odvíjet od výstupů, které 

budou v projektu Život jako každý 

jiný vznikat, ale i od požadavků, které 

zazní ze strany jednotlivých účastníků 

těchto metodických dnů. Podněty 

bude možné zasílat i na e-mail trans-

formace@mpsv.cz.  

Výměna zkušeností bude možná 

i v rámci diskusních setkání, která 

bude Národní centrum podpory trans-

formace sociálních služeb (dále jen 

Národní centrum transformace) při-

pravovat. I zde se budou moci zapojit 

pracovníci krajů či obcí nebo jejich 

úřadů. Setkání budou doplňovat sys-

témové činnosti v projektu, kterými 

budou zejména kulaté stoly či pracov-

ní skupiny. Budou formou sběru zku-

šeností a pohledů na dané téma, tedy 

kvalitativních dat, která podpoří další 

směrování práce s tématem. Zároveň 

budou přínosem pro jejich účastníky, 

kteří díky hlubší diskusi nad tématem 

mace a deinstitucionalizace. Probíhala 

zde diskuse k problémům při zpracová-

ní žádostí ze strany žadatelů do výzev 

Operační program Zaměstnanost a In-

tegrovaný regionální operační program. 

Věříme, že tento první metodický den 

našeho projektu byl přínosem pro 

všechny jeho účastníky. 

Dne 31.5.2016 ministerstvo pořádalo 

metodický den na téma:  

„Podpora deinstitucionalizace 

a sociálních služeb komunit-

ního charakteru a její zamě-

ření.“ 

Metodický den byl určen převážně pro 

kraje, obce, poskytovatele sociálních 

služeb a další potencionální žadatele 

o podporu z OPZ, IROP a OP PPR. 

Jednalo se  o dalším směrování               

a podpoře deinstitucionalizace, vyhod-

nocovala se její investiční i neinvestiční 

podpora. Účastníci se také dozvěděli 

informace o doporučeném postupu k 

materiálně technickému standardu a 

úpravě Kritérií sociálních služeb komu-

nitních charakteru a kritérií transfor-

Metodický den, 31. 5. 2016 

budou moci využít zkušeností ji-

ných i při své další práci, vyhnout 

se chybám nebo naopak ocenit 

vlastní přínos pro nastavení změny 

u jiných účastníků.  

 

Všechny vytvořené nástroje pro 

kraje a obce naleznete na 

www.trass.cz/index.php/

dokumenty/nastroje-pro-kraje-a-

obce/. 

http://www.trass.cz
http://www.trass.cz/wp-content/uploads/2016/02/Souhrnna_zprava_TSS_DEI.docx
http://www.trass.cz/wp-content/uploads/2016/02/Souhrnna_zprava_TSS_DEI.docx
http://www.trass.cz/wp-content/uploads/2016/02/Souhrnna_zprava_TSS_DEI.docx
http://www.trass.cz/wp-content/uploads/2016/02/Souhrnna_zprava_TSS_DEI.docx
mailto:transformace@mpsv.cz
mailto:transformace@mpsv.cz
http://www.trass.cz/index.php/dokumenty/nastroje-pro-kraje-a-obce/
http://www.trass.cz/index.php/dokumenty/nastroje-pro-kraje-a-obce/
http://www.trass.cz/index.php/dokumenty/nastroje-pro-kraje-a-obce/
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Vzdělávání i investice – obojí lze hradit z evropských fondů  

Evropské fondy jsou významnou 

podporou při všech změnách a ino-

vacích. Stejně tomu je i u transfor-

mace sociálních služeb. 

Transformaci sociálních služeb by 

bylo velmi těžké prosazovat bez od-

povídajících finančních zdrojů. Česká 

republika se již před 10 lety, kdy se 

připravovalo programové období 

2007-2014, chopila příležitosti a na-

stavila programy tak, aby z nich změ-

ny v oblasti sociálního začleňování 

mohly být financovány. 

Stejně tak v současné době využívá 

Evropských strukturálních a investič-

ních fondů, kterými jsou Evropský 

sociální fond a Evropský fond regio-

nálního rozvoje. Navíc nařízení 

k těmto dvěma fondům přímo zahr-

nují přechod od institucionálních ke 

komunitním službám jako jednu 

z priorit pro podporu fondů Evropské 

unie. 

 

Evropský strukturální fond je zaměřen 

na nehmotnou podporu. Jedním 

z programů, které jsou z něj spolufi-

nancovány, je Operační program za-

městnanost (dále jen OPZ).  

Téma transformace sociálních služeb 

je zahrnuto do prioritní osy 2 sociální 

začleňování a boj s chudobou. Kon-

krétně je podporována příprava 

transformačního plánu, jeho realiza-

ce, tedy příprava uživatelů služeb, 

pracovníků, včetně managementu, 

opatrovníků a rodinných příslušníků 

uživatelů a dalších osob důležitých 

pro změnu, příprava metodik pro 

přechod uživatelů, pro zavedené i 

nové služby a další. Stejně tak je 

podpora zaměřena na sociální služ-

by komunitního charakteru, které 

vznikly po transformaci ústavního 

zařízení. I v tomto případě jde 

zejména o podporu související se 

změnou, která nastala v životě uži-

vatelů služby i v metodách práce 

pracovníků, kdy finanční dotace mů-

že krýt právě toto potřebné pře-

chodné navýšení nákladů.  

Výzva č. 37, která byla přímo na tuto 

podporu vyhlášena, byla již uzavře-

na a projekty byly schváleny. 

„Novou výzvu plánujeme vyhlásit 

v první polovině roku 2017,“ uvedla 

Blanka Myšková, vedoucí oddělení 

projektů systému služeb, které tyto 

výzvy připravuje. Otevřeny jsou 

ovšem stále i výzvy č. 17 a 18 určené 

pro kraje, které také umožňují pod-

poru projektů zaměřených na trans-

formaci sociálních služeb. Otevřená 

je i výzva č. 38, která je určena pou-

ze pro příspěvkové organizace 

MPSV. Ta je zaměřena na vzdělávání 

i na změnu procesů v organizaci, 

přičemž podmínkou je, že tyto pro-

cesy musí směřovat k deinstitucio-

nalizaci, humanizaci a k přechodu na 

komunitní typ péče.  

Investiční náklady transformace, 

tedy financování stavebních výdajů 

na zajištění zázemí pro sociální služ-

by komunitního charakteru, je mož-

né hradit z Integrovaného regionál-

ního operačního programu (dále jen 

IROP), který je financován 

z Evropského fondu regionálního 

rozvoje. I tady je oblast sociálního 

začleňování zahrnuta pod prioritní 

osu 2 Zkvalitnění veřejných služeb a 

podmínek života obyvatel regionů. 

Způsobilými výdaji v IROP jsou výdaje 

související s výstavbou, nákupem 

budov, jejich rekonstrukcí, pořízením 

potřebného vybavení nebo pro te-

rénní sociální služby i automobil. I 

zde již byla uzavřena jedna výzva, a 

to výzva č. 7. Vyhlášení další výzvy se 

připravuje na červenec 2016. Tady, 

oproti výzvám OPZ, mohou žádat o 

finanční podporu i příspěvkové orga-

nizace organizačních složek státu. 

Operační program Praha – Pól růstu 

směruje svoji podporu jiným způso-

bem. Jedna z jeho výzev například 

podporuje sociální podnikání a vznik 

chráněných pracovišť. Operační pro-

gram ovšem obsahuje i podporu ko-

munitního života, myšleno posílení 

soudržnosti obyvatel daného místa a 

jejich participaci na životě místního 

společenství. Kombinovat se pak 

mohou jak sociální služby, tak další 

vzdělávací, kulturní či jiné aktivity. 

Na lidi se zdravotním postižením je 

zaměřena i investiční priorita 3.3, 

která má doplnit nabídku sociálně 

dostupného, podporovaného či chrá-

něného bydlení pro znevýhodněné 

osoby. 

 

Z P R A V O D A J   

N Á R O D N Í H O  C E N T R A  P O D P O R Y  T R A N S F O R M A C E  

S O C I Á L N Í C H  S L U Ž E B  

Operační program  

Praha-pól růstu, www.oppraha.cz 

Integrovaný regionální operační 

program www.strukturalni-

fondy.cz/irop 

Operační program  

Zaměstnanost  

www.esfcr.cz 

Nařízení k EFRR:  
nařízení (EU) č. 1301/2013  
Nařízení k ESF:  
nařízení (EU) č. 1304/2013 

http://www.oppraha.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/irop
http://www.strukturalni-fondy.cz/irop
http://www.esfcr.cz
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bě formy snadného čtení pro lidi se 

zdravotním postižením. Články ve 

snadném čtení (easy to read) jsme 

prozatím převzali od Společnosti  

pro podporu lidí s mentálním posti-

žení v České republice, z.s.  

Pokud byste Vy, naši milí čtenáři, 
měli nějaké nápady, podněty či při-
pomínky k našemu novému webu, 
napište nám je na  

transformace@mpsv.cz. 

Náš tým pro Vás připravil nové we-

bové stránky.  

V maximální možné míře jsme se 

snažili, aby pro Vás byly co nejpře-

hlednější a aby jste zde vždy našli 

to, co právě hledáte. 

Máme zde pro Vás k dispozici nové 

i starší dokumenty, přehledy již 

proběhlých i připravovaných akcí.  

Zavedli jsme také novinku v podo-

I proto se nyní ministerstvo rozhod-

lo řízení rizik z národní úrovně pev-

něji uchopit a nastavit si jasný sys-

tém práce. V současné chvíli má 

sebrané návrhy na rizika od krajů, 

obcí, poskytovatelů sociálních slu-

žeb, ale i od organizací, které sdru-

žují lidi se zdravotním postižením, 

nebo od nestátního neziskových 

organizací, které podporují život lidí 

v přirozeném prostředí. U všech 

zaslaných rizik bude zhodnoceno, 

zda je možné je řešit z národní úrov-

ně. Pokud budou identifikována 

jako rizika, která je možné ovlivnit 

z národní úrovně, budou dále zvažo-

vány jejich příčiny, dopady, jaká je 

jejich závažnost, pravděpodobnost 

výskytu i možnost odstranění či 

snížení rizika. 

První návrhy si připravili pracovníci 

Národního centra už v prvních měsí-

cích přípravy činností v projektu 

ministerstva Život jako každý jiný. 

Mezi rizika tak může být zařazen 

nejasný přístup státu 

k deinstitucionalizaci sociálních 

služeb pro osoby se zdravotním 

postižením nebo to, že ústavní cha-

rakter služeb je vnímán pouze 

z pohledu velikosti zařízení, nikoliv 

z pohledu začleňování uživatele 

sociální služby do společnosti. Jako 

problematické se také ukazuje sou-

běžné udržování služeb ústavního 

charakteru a služeb komunitního 

charakteru v jednom zařízení – 

tedy částečná transformace. Nemé-

ně zásadní je ovšem i riziko nedo-

statečné podpory lidí s postižením 

u nich doma, v místě kde žijí a ze 

kterého odcházejí jen z důvodu 

nedostatku podpory či finančních 

prostředků na zajištění péče. 

Podněty, které nebudou zpracová-

ny jako rizika transformace sociál-

ních služeb nebo rizika podpory lidí 

v přirozeném prostředí, nepřijdou 

nazmar. Mohou to být střípky do 

mozaiky v podobě příčin vybraných 

rizik nebo témata, kterými se bude 

Národní centrum podpory transfor-

mace zabývat v různých článcích, 

metodikách či při dalších činnos-

tech.  

O rizicích transformace sociálních 

služeb se diskutuje už od chvíle, 

kdy se začalo toto slovní spojení 

používat. Všichni jsou si vědomi 

toho, že proces svá rizika má a že 

se nesmí podceňovat. Minister-

stvo práce a sociálních věcí ve 

svém novém projektu Život jako 

každý jiný otevírá opět téma rizik 

procesu transformace souvisejí-

cích s problémy, které není možné 

řešit na úrovni jednotlivých zaříze-

ní sociálních služeb, obcí či krajů. 

Ministerstvo navazuje na předešlé 

aktivity, kdy vznikl registr rizik i 

metodika, jak rizika vyhledávat, 

posuzovat a celkově řídit práci 

s nimi. V nakládání s riziky byli vy-

školeni pracovníci ministerstva, 

krajů i jednotlivých poskytovatelů 

sociálních služeb. Zejména pro ně 

byl registr rizik důležitým inspirativ-

ním dokumentem, protože sami 

měli při přípravě transformačního 

plánu identifikovat rizika, která 

s plánovanou změnou souvisí.  

Už jen uvědomění si, že zde tato 

rizika existují, ovlivňuje naše chová-

ní a přístup k další práci. Dobré 

řízení rizik ovšem mnohem lépe 

zajistí, že se nalezeným rizikům 

vyhnete nebo že snížíte jejich vliv 

na zdárnou transformaci. 

Jaká rizika má transformace?  

Webové stránky v nové podobě! 

Registr rizik a metodiku Rizika 

procesu transformace a dein-

stitucionalizace a systém jejich 

řízení naleznete na 

www.trass.cz/index.php/

dokumenty/rizika-procesu-

transformace/. 

mailto:transformace@mpsv.cz
http://www.trass.cz/index.php/dokumenty/rizika-procesu-transformace/
http://www.trass.cz/index.php/dokumenty/rizika-procesu-transformace/
http://www.trass.cz/index.php/dokumenty/rizika-procesu-transformace/


 

 

 

 

 

 

 

Do května 2016 bylo díky transformaci 

opuštěno 13 ústavních zařízení: 

Domov bez zámku 

ÚSP Hliňany 

Vyšší Hrádek 

Domov Jeřabina 

Sociální služby Uherské Hradiště - DZP Vele-

hrad - Salašská 

Harmonie 

Domov bez hranic Rumburk 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hra-

dec - Chráněné bydlení Naplno 

Barevné domky Hajnice - týdenní stacionář 

(Markoušovice) 

Marianum 

Sociální služby Vsetín - DZP Zašová  

Domov NaNovo 

DOZP Mařenice 

 

A poslední perlička :-) 

Pravděpodobně většina z Vás netu-

ší, jak vznikl název pro náš nový 

projekt Život jako každý jiný. 

Na počátku byla spousta nápadů, 

ale dlouho jsme se pro žádný z nich 

nemohli rozhodnout. Pak do našich 

diskuzí vstoupil Aleš Adamec z Do-

mova Pístina a bylo rozhodnuto. 

Právě on vymyslel název, který jsme 

přijali za svůj. 

Tolik k názvu projektu, my se bude-

me společně s Vámi těšit na další 

číslo Zpravodaje! 

 

 

 

    www.trass.cz  

 

    https://www.facebook.com/ 

Národní centrum podpory transformace sociálních 

služeb je součástí Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Jeho úkolem je podpora a propagace transformace 

sociálních služeb a života lidí v jejich přirozeném pro-

středí. 

 

MPSV realizuje prostřednictvím Národního centra 

podpory transformace sociálních služeb projekt s ná-

zvem Život jako každý jiný. Jednou z aktivit projektu je 

i vydávání Zpravodaje.  

 

Projekt Život jako každý jiný je podpořen z Operačního 

programu Zaměstnanost, který je financován 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

České republiky. 

MPSV ČR 

Na Poříčním právu 1 

128 01 Praha 2 

 

transformace@mpsv.cz 

Zajímavosti na závěr... 

Původní objekt ÚSP Jinošov 

(dnes Domov bez zámku). 

http://www.domovbezzamku.cz/historie-2-1/ 
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