Aktivity projektu Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji
1. Tvorba a implementace transformačních plánů
V rámci aktivity bude vytvořeno celkem 11 transformačních plánů (každé zařízení zpracuje
vlastní transformační plán), které budou postupně realizovány. Zároveň budou proškoleni
vybraní zástupci zařízení v tématu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních
služeb. Cílem vzdělávání bude předat účastníkům odborný základ ve vztahu k plánované
změně poskytování služby.
2.

Posílení kompetencí sociálních pracovníků v kontextu kvality sociálních služeb

Vzdělávání pracovníků v případové sociální práci (teoretická a praktická část) - cílem je zvýšit
kompetence sociálních pracovníků (SP) z 11 zařízení, kteří zodpovídají za případovou práci
ve službě, aby byli připraveni efektivně, odborně a v kontextu platných právních norem a
trendů řešit nepříznivou sociální situaci zájemců o službu a klientů služby.
Vzdělávání vedoucích pracovníků v procesu řízení změny – transformace - jedná se o podporu
v kompetencích řízení sociální služby v návaznosti na mapované potřeby klientů služby.
3.

Podpora pracovníků v přímé práci

Vzdělávání pracovníků v přímé péči (včetně klíčových pracovníků) - záměrem této aktivity je
poskytnout podporu pracovníkům v přímé práci přímo v zařízení sociálních služeb (domovech
pro osoby se zdravotním postižením), a to v oblastech individuálního plánování, práv osob se
zdravotním postižením, podpoře v rozhodování, AAK, sexuality, podpoře v hospodaření
s penězi a systémové práci s rizikem.
Případová supervize - cílem aktivity je pracovníky v přímé práci (sociální pracovníky,
pracovníky v sociálních službách) podpořit v získání náhledu na řešení nepříznivé sociální
situace klienta tak, aby byli schopni hledat nové možnosti podpory daného člověka směrem
k sociálnímu začlenění.
Řízené stáže - v rámci této aktivity bude zařízením zapojeným do projektu dána možnost
realizovat a účastnit se stáže ve vybraném zařízení obdobného typu, případně v typu služby,
které zařízení v rámci transformačních plánů má zájem zřizovat.
4. Vznik nových služeb bydlení komunitního typu
Vzdělávání v oblasti realizace služeb komunitního typu, zejména chráněného bydlení vzhledem k tomu, že služby chráněného bydlení budou zejména zřizovat poskytovatelé
stávajících domovů pro osoby se zdravotním postižením, od nichž budou klienti odcházet, je
nutné těmto pracovníkům předat informace týkající se služby chráněného bydlení, a to
zejména pro to, aby nedocházelo k přenosům ústavních prvků do těchto služeb komunitního
týmu.
Vznik nových CHB v souladu s kritérii transformace - záměrem je podpořit vznik přibližně 11
CHB. Chráněná bydlení budou respektovat kritéria transformace (dle Doporučeného postupu
MPSV č. 3 z roku 2009), tj. v rámci jednoho CHB 2 domácnosti po 3 – 4 lidech.
Metodická podpora nově vznikajících chráněných bydlení - Snahou je, aby nově vznikající
chráněná bydlení realizovala službu na základě potřeb svých klientů a podporovala klienty
v samostatnosti a soběstačnosti, a to s potřebnou mírou podpory. Aby nedocházelo k přenosu

ústavních prvků a i nově přijatí pracovníci mohli poskytovat adekvátní kvalitní podporu,
potřebují zpětnou vazbu ke své práci a podporu. Proto jim bude poskytnuta metodická
podpora. Na konzultace budou využiti odborníci z praxe, kteří mají zkušenost s poskytováním
komunitních služeb pro lidi s postižením a také s metodickou podporou u poskytovatelů
v oblasti zavádění kvality.
5. Vyškolit a provést praktickým výcvikem tým odborníků ze Zlínského kraje
Cílem je vyškolení 6 odborníků, kteří zůstanou ve Zlínském kraji a mohou být dále nápomocni
v procesu transformace i po skončení realizace tohoto projektu. K vyškolení tohoto týmu nás
vede skutečnost, že se ve Zlínském kraji žádní takoví odborníci nenacházejí a dosud je bylo
nutné poptávat z jiných krajů.
6. Evaluace projektu
Cílem této aktivity bude vyhodnocení realizace projektu, jeho výstupů a krátkodobých
dopadů. Realizace bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu a bude
prováděna nezávislým externím odborníkem, který má zkušenosti v oblasti poskytování
sociálních služeb a evaluace.

