Transformační plán
Schváleno RZK usn. č.0155/R06/18 ze dne 26. 2. 2018
Aktualizace č. 1 schválena RZK usn. 0678/R23/20 ze dne 7. 9. 2020

Účelem transformačního plánu je popsat výchozí stav podpory pro uživatele pobytového
1
2
zařízení ústavního typu a návrh nového zajištění služeb v komunitě .
Obsahem je stanovení vize transformace zařízení na základě výchozího stavu ústavu a plán toho,
jakou podporu je třeba pro stávající uživatele naplánovat a zajistit.
Vychází z potřeb stávajících uživatelů a nabídky komunitních služeb v regionu. Je nutné zohlednit také
poptávku po službách v dané lokalitě.

1. Výchozí stav (před transformací)
Poskytovatel
název poskytovatele

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

statutární zástupce

Ing. Marie Fremlová

právní forma

příspěvková organizace

adresa

telefon

e-mail

1139 Štěpnická, 686 06 Uh.
Hradiště

572 414 512

xxxx@ssluh.cz

zřizovatel organizace

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

zadavatel služeb, který rozhodl
o transformaci

Zlínský kraj

Zařízení, které je předmětem transformace
název zařízení

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská

vedoucí zařízení

xxxx

adresa

telefon

e-mail

Buchlovská 301, 687 06
Velehrad

572 433 071

xxxx@ssluh.cz

1

Pobytovým zařízením ústavního typu je myšlená pobytová sociální služba s kapacitou větší než 18 uživatelů,
v níž jsou lidé izolováni od širšího společenství. Jedná se o instituci poskytující uživatelům nepřetržitou péči
spojenou s ubytováním, stravováním a dalšími službami nahrazujícími běžný způsob života.
2
Komunitní sociální službou se považují všechny služby sociální péče poskytované v terénní nebo ambulantní
formě. Za komunitní službu sociální péče je považována též služba poskytovaná v pobytové formě, jestliže v
jedné budově/objektu (případně areálu nebo v místě blízkém) je kapacita lůžek (uživatelů) nižší nebo rovna 18
(do této kapacity se započítávají také další pobytové nebo ambulantní služby poskytované v dané
budově/objektu/areálu nebo v místě blízkém).
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Sociální služby zařízení (pokud je služeb více, zkopírujte tabulku a pro každou službu ji vyplňte zvlášť)
druh služby

§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

cílová skupina (včetně specifik)

osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

Registrační identifikátor

registrovaná kapacita k 1. 5. 2017

7057786

110

uživatelé služby

3

počet uživatelů celkem
110

z toho děti do 18 let
0

z toho muži (dospělí)

z toho ženy (dospělé)

38

72

počet uživatelů podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči)
1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

18

33

36

4. stupeň
22

počet dospělých uživatelů podle nezbytné míry podpory

4

nízká míra podpory

střední míra podpory

vysoká míra podpory

11

24

75

popis potřeb v oblasti zajištění mobility (požadavky na specifické úpravy objektu, speciální
autodopravy apod.), vč. počtu uživatelů, kterých se týkají
bezbariérovost
právní postavení dospělých uživatelů
svéprávní

svéprávní s
opatrovníkem

omezení ve svéprávnosti (s
opatrovníkem)
u 3 proběhlo přehodnocení a ti
zůstali omezeni ve svéprávnosti
u 16 se čeká na přehodnocení

5

86

19

opatrovnictví
veřejný opatrovník

rodinný příslušník

poskytovatel
služby
(zaměstnanec
5
za organizaci)

54
50
0
personální zajištění služby (počet / úvazek)

zaměstnanec
poskytovatele
služby (jako
fyzická osoba)

někdo jiný

0

1

pracovníci v přímé péči (údaje platné k září 2017)
celkem

z toho
pracovníci
v soc.
službách

sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

sanitáři

pedagogičtí
pracovníci

ostatní

Pro proces transformace je nutná detailní analýza uživatelů služby, zde jsou uvedeny pouze vybrané údaje.
Posouzení nezbytné míry podpory uživatelů, MPSV, 2013;.
5
Pokud zatím nebyl vydán nový rozsudek soudu.

3

4
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59/59

49/49

4/4

6/6

0

0

0

pracovníci mimo přímou péči / technickohospodářský personál
z toho
celkem
vedoucí pracovníci
technický a admin. personál
4/4 (vedoucí zařízení,
vrchní sestra, vedoucí
sociální pracovnice,
vedoucí stravovacího
úseku)

24/22

4/3 - prádelna
6/5,5 – stravování
2/2 – technický
6/5,5 – úklid
1/1 – účetní
1/1 - skladní

náklady na provoz služby
celkem za rok 2016

měsíční přepočtené na jednoho uživatele

35 000 327,00 Kč
objekty, kde je služba poskytovaná

26 276,50 Kč

charakter objektu (popis budovy
a areálu)

6 samostatných budov (centrální budova – tělocvična,
rehabilitace, kaple, administrativní zázemí, kuchyň), které jsou
propojené vzdušnými zastřešenými chodbami. Z toho je 5
samostatných patrových domků (přízemí, patro, půdní patro).
Z těchto 5 budov je 1 domek, který slouží k denním aktivizačním
činnostem pro klienty a je zde zázemí sociálních pracovníků a
pracovníků aktivizačních činností.
Zahrada s 4 dřevěnými altány, 1 hospodářská budova, skleník,
zajištěn bezbariérový přístup.

umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

Ve Velehradě - Velehrad je obec v okrese Uherské Hradiště, 6
km severozápadně od Uherského Hradiště. Žije zde asi 1,3 tisíce
obyvatel a nachází se zde jedno z nejvýznamnějších poutních
míst České republiky. Služby – obchod, pošta, obecní úřad, lékař,
lékárna, kostel, kadeřnice, restaurace, kavárna, hotel, knihovna,
informační centrum. V obci nejsou návazné sociální služby.
Je zde jedno CHB (cca 8 klientů), které spravuje církev.

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí z pohledu
potřebnosti investic)

17 let (otevření služby 12/2000), rekonstrukce proběhla částečná
(výměna oken u dvou budov), proběhla rekonstrukce některých
dřevěných prvků. Výměna oken u zbývajících budov + výměna
střech se má uskutečnit v roce 2018 (havarijní stav). Další
opravy, rekonstrukce možné/dle potřeby.

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy
platí)

2045

Na výstavbu zařízení DZP Velehrad – Buchlovská byla
poskytnuta individuální investiční dotace ze státního
rozpočtu v souladu se „Zásadami pro poskytování
účelových dotací ze státního rozpočtu okresním úřadům a
obcím na zajištění náhrad za restituované objekty zařízení
sociální péče“, stanovenými MPSV a MF. Dle těchto zásad
se dotace poskytuje za předpokladu, že zařízení sociální
péče, na které byla poskytnuta, musí sloužit nejméně 45 let
od doby kolaudace k účelům ústavní sociální péče =
udržitelnost.
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Kolaudační souhlas nabyl právní moci dne 15. 11. 2000, tj.
udržitelnost do 15. 11. 2045
Ev. č. akce bylo 313041 1037, název akce: Ústav sociální péče
pro dospělé Velehrad.
památková ochrana
Celkem počet pokojů
(údaje platné k 31.
7. 2017)

Ne
pokoje
1 lůžko

2 lůžka

3 a více lůžek

44

32

0

další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné buňky/domácnosti
apod.)

Společná stravovací/společenská místnost a společná koupelna
pro každé patro na domku. Mimo komunitu E – zde je 12
uživatelů – z toho 2 uživatelé mají vlastní pokoje včetně
sociálního zařízení, jinak slouží sociální zařízení na této komunitě
vždy pro dva pokoje.
Dvoulůžkové pokoje.
Centrální prádelna.
Centrální kuchyň.
Společné aktivizační dílny.
Lékaři dojíždí do zařízení.
Možnost rehabilitačních úkonů v zařízení.

vlastník objektu

Zlínský kraj

Zhodnocení stavu zařízení

6

Silné stránky zařízení s ohledem
na transformaci

Nedostatky a ústavní prvky zařízení
např. dovednosti, zkušenosti a postoje pracovníků,
obavy uživatelů služby z transformace, nedostatek
zkušeností poskytovatele s poskytováním komunitních
služeb;

např. dovednosti, zkušenosti a postoje pracovníků,
očekávání uživatelů služby od transformace,
zkušenosti poskytovatele s poskytováním
komunitních služeb;

hlavní ústavní rysy služby (izolovanost, uzavřenost,
přístup ke klientům), stav objektů, závazek
udržitelnosti;

právní postavení uživatelů;
spolupráce s jinými lidmi a organizacemi

právní postavení uživatelů; nedostatek spolupráce
s jinými lidmi a organizacemi

-

zkušenost s přesunem klientů do CHB

-

závazek udržitelnosti (2046)

-

znalost uživatelů, jejich situace

-

-

individuální přístup pracovníků

obavy zaměstnanců o ztrátu zaměstnání
a ze změny transformace

-

rozčlenění celé služby na pět
„domácností“

-

nedostatek pracovníků

-

obavy uživatelů z přechodu do CHB
(zkreslené, nepochopené informace)

-

stálé pracovní tým

6

Doporučujeme zpracovat podrobnou analýzu rizik, včetně nastavení opatření pro jejich předcházení a zvládnutí.
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-

zavedený systém pravidelných schůzek
a porad s uživateli

-

nedaří se některé uživatele motivovat,
nechtějí odejít z místa, kde mají
současný pobyt (zde komplexní péče)

-

možnost využít prostory (velké,
dostatečné) na různé služby

-

zkušenosti a trvající spolupráce
s návaznými druhy služeb – například
chráněné dílny, ergoterapeutické dílny
apod.

nezkušenost s poskytováním jiného
druhu sociální služby

-

sklony k přepečovávání

-

nutné investice v rámci oprav a
fungování budovy

-

podpora klientů ve využívání služeb
v obci a okolí

-

-

podílení sociálních pracovníků na
případové práci i na přímé péči

centrální provoz (kuchyň, prádelna,
provoz rozčleněn centrálně)

-

denní harmonogram

-

pomoc a vyřizování dávek u uživatelů,
nasměrování na získání dalších
prostředků

-

vzájemné návštěvy uživatelů, kteří
odešli z domova do CHB a těch, kteří
zůstali a jejich motivace

-

vlastní zájem a iniciativa uživatelů
k přechodu do CHB

-

dobrá spolupráce s obcí/veřejným
opatrovníkem

-

Příležitosti v okolí služby

Překážky a nedostatky v okolí služby

existující zdroje podpory v komunitě

např. nedostatek komunitních služeb;

např. neformální podpora, komunitní sociální služby;

nízká podpora okolí pro transformaci (úřady,
opatrovníci, příbuzní uživatelů apod.);

poptávka po sociálních službách;

projevy obav a předsudků v komunitě

podpora okolí pro transformaci (úřady, opatrovníci,
příbuzní uživatelů apod.)

-

spolupráce s obcí, se školou
(gymnázium)

-

chybějící služby typu DZR a DS
s mentálním handicapem apod.

-

do zařízení dochází dobrovolníci

-

sociální prac. + vedoucí docházely do
gymnázia dělat „přednášky“ volnou
formou o mentál.
postižení/dobrovolnictví apod.)

-

příležitost pro zlepšení podpory klientů

-

nízká podpora okolí mimo obec

-

nedostatek míst a počet CHB v okolí a
nedostatek návazných služeb

-

obavy a předsudky veřejnosti z chování a
pobytu osob s mentálním handicapem

-

uživatelé chtějí zůstat na Velehradě
v CHB

2. Návrh zajištění podpory v komunitě (po transformaci)
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Vize transformace zařízení
(5 až 10 vět o předpokládaném výsledku transformace)
Jaké změny chcete pro uživatele dosáhnout? Kam chcete organizaci transformací dovést?
Shrňte, jak bude vypadat podpora pro současné uživatele ústavu a jak má organizace vypadat po
transformaci (cílová skupina uživatelů, služby a další činnosti organizace, způsob poskytování
služby, včetně informace, které služby v komunitě bude zajišťovat nynější poskytovatel ústavních
7
služeb, zda se jedná o celkovou nebo částečnou transformaci).

Popis průběhu transformace a stav k 1. 1. 2020
Během procesu transformace bylo vybudováno chráněné bydlení (CHB) v Jarošově pro 11
klientů. Z domova Buchlovská odešlo do CHB 8 klientů. Dále 1 klient odešel do CHB
v Olomouci, 1 klient odešel do CHB Široká Niva, 2 klientky odešly do CHB Luhačovice, 1
klientka odešla do domácí péče. Klientům v CHB Jarošov se podařilo najít návazné služby,
několika klientům se podařilo zprostředkovat zaměstnání. Čtyři volná místa v DOZP
Velehrad Buchlovská byla obsazena klienty s vysokou mírou podpory.
K 31. 12. 2022 byla Radou Zlínského kraje schválená kapacita DOZP Velehrad
Buchlovská 73 klientů.
Současný stav k 20. 8. 2020
Od července došlo k organizační změně - sloučení zařízení DOZP Velehrad Buchlovská a
DOZP Velehrad-Vincentinum pod jednu organizační jednotku Domov pro osoby se
zdravotním postižením - Velehrad.
V srpnu 2020 došlo k přehodnocení míry potřebné podpory klientů, ze kterého vzešly tyto
počty:
osoby s vysokou mírou podpory: 74
osoby se střední mírou podpory: 9
osoby s nízkou mírou podpory: 3.
Přičemž, z celkového počtu 12 klientů se střední nebo nízkou mírou podpory se bude do
chráněného bydlení či jiného typu služby z důvodu přidruženého duševního onemocnění,
připravovat 7 klientů.
Registrovaná kapacita je 87 klientů, v současnosti je využitá kapacita 86 míst.

Vize na další období do konce roku 2023
Cílem částečné transformace je zajištění takových služeb klientům, které odpovídají jejich
potřebám.
1. Je nastavena spolupráce obou zařízení ve Velehradě (DOZP VelehradVincentinum a DOZP Velehrad Buchlovská) tak, aby bylo dosaženo odchodu
maximálního počtu klientů z obou zařízení do chráněných bydlení či služeb, které
7

Doporučujeme rozpracovat vizi na jednotlivé dílčí cíle v dalším dokumentu.
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jsou pro tyto klienty vhodnější vzhledem k typu postižení, potřebné míry podpory a
případným vazbám na nové lokality.

Počet klientů:

87

2. Z DOZP Velehrad Buchlovská budou přednostně přecházet do DOZP VelehradVincentinum klienti s vysokou mírou podpory.
3. Předpokládáme, že po odchodu prvních 8 klientů do DZP Velehrad-Vincentinum se
2.NP jednoho z domků nebude využívat k bydlení. Toto bude využíváno jako
zázemí pro personál a pro aktivizační činnosti pro klienty (nácviky, apod.), k čemuž
v současné době je využívána budova U. Toto řešení navrhujeme z ekonomických
důvodů.
4. Prádelna v budově U bude po zvážení technických možností přemístěna do
centrální budovy, případně na některý z domků do 2.NP nebo 3.NP. Pokud toto
nebude možné, prádlo (velké a ostatní) bude práno v prádelně mimo zařízení.
Využije se volné kapacity prádelny v DOZP Velehrad-Vincentinum. Současně
osobní prádlo klientů by se pralo na jednotlivých domcích v DOZP Velehrad
Buchlovská. Čímž se uvolní celá budova U.
5. Po uvolnění kapacity v DOZP Velehrad-Vincentinum po odchodu klientů
z neurodegenerativním onemocněním a odchodu dalších 6 klientů z DOZP
Velehrad Buchlovská budou dvě budovy uvolněny a připraveny k rekonstrukci, a to
nejpozději v roce 2022.
6. Domov bude nadále přijímat pouze mobilní klienty, a to z důvodu zvýšení
bezpečnostního prostředí pro klienty.
7. Do konce roku 2023 bude snížená kapacita domova na 58 klientů.
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termíny
1. 10. – 31. 12. 2020
Do 31. 12. 2021

V roce 2022
Do 31. 12. 2022

Do 31. 12. 2022

V roce 2023

Celkový počet odchodů
klientů (bez zohlednění
přirozeného
úbytku
klientů)

úkoly
Odchod klientů do DOZP VelehradVincentinum
Odchod klientů s nízkou nebo střední
mírou podpory do CHB nebo jiného
typu služby.
Zahájení přestavby dvou z obytných
budov na bydlení komunitního typu.
Odchod klientů do DOZP VelehradVincentinum po uvolnění kapacity při
odchodu klientů
s neurodegenerativním onemocněním
z tohoto zařízení.
Při odchodu klientů DOZP VelehradVincentinum do CHB nebo jiného typu
služby, odchod klientů z DOZP
Velehrad Buchlovská do DOZP
Velehrad-Vincentinum.
Vybudování domova se zvláštním
režimem
s kapacitou
5
míst
přestavbou hospodářské budovy.
Odchod jednoho klienta do tohoto
DZR.

Počet klientů
k 31. 12. 2023

odchody
- 8
-

7

-

6

-

7

-

1

-

29

58

Časový harmonogram částečné transformace:

Budeme nadále hledat vhodnější služby (typu chráněného bydlení) pro dvě klientky
s mentálním postižením v kombinaci s duševním onemocněním. Pro jednoho klienta se
bude nadále hledat domov, který bude lépe přizpůsobený (materiálně a personálně) jeho
specifickému chování nebo se bude počítat s jeho přemístěním v rámci DOPZ Velehrad
Buchlovská (po rekonstrukci hospodářské budovy).
Klienti se budou na přechod do CHB připravovat zejména na současném oddělení E, které
je nejvíce přizpůsobené pro nácviky samostatnosti (vaření, praní), klientům budou
zpracovány přechodové plány. Na oddělení E budou bydlet zejména lidé se střední mírou
potřebné podpory a pracovníci budou klienty podporovat v získávání nových dovedností
vedoucích ke snížení jejich potřebné podpory, aby mohli v budoucnu využít službu
chráněného bydlení. Nepředpokládáme však přechod všech klientů se střední mírou
potřebné podpory z tohoto oddělení do služby chráněného bydlení vzhledem k vyššímu
věku klientů a přidruženým zdravotním postižením.
Vzhledem k závazku udržitelnosti a předpokládanému dlouholetému využívání stávajícího
domova pro službu DOZP komunitního typu bude třeba uskutečnit rekonstrukci domova
Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“
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vedoucí k zvýšení současného standardu bydlení a provést některé personální změny pro
zajištění kvality sociální služby.
Při rekonstrukci se samostatnost domovů zajistí odstraněním spojovacích koridorů, aby se
snížila kumulace lidí se zdravotním postižením na jednom místě. Vhodné bude i oddělení
venkovních pozemků, aby u každého z domku vzniklo přiměřené a přizpůsobené zázemí
oddělující domovy (zahrada, místo k relaxaci). K domovům budou vybudovány vjezdy a
chodníky z veřejného prostranství, dojde k zastřešení vchodů. Osamostatnění domků pak
umožní i lepší plánování a rozdělení klientů dle jejich potřeb.
Nevyužívaný prostor hospodářské budovy se přebuduje na domov se zvláštním režimem
pro 5 klientů.

Návaznost na strategické dokumenty
Soulad vize se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb příslušného kraje, případně
dotčených obcí.
Návaznost na dokument – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji, Koncepce
rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných organizacemi
Zlínského kraje

Návaznost na sociální služby v regionu
Sociální služby v regionu, které mohou klienti využívat, a s nimiž bude jednáno o
smlouvách návazných sociálních služeb, upravuje příloha č. 11 Návaznost na sociální
služby v regionu.

2A)Návrh zajištění podpory v komunitě (po transformaci) pro DĚTI

Jak zajistíte péči o děti?
Návrh řešení

počet dětí

způsob zajištění
stručný popis řešení (využití stávajících či nově vzniklých
služeb), u soc. služeb uvést druh služby, kapacitu, cílovou
skupinu, jejich poskytovatele, lokalitu, počet a rozmístění
domácností a počet dětí v jednotlivých domácnostech,
včetně informace o způsobu pořízení objektů (pronájem,
koupě, výstavba) a předpokládané roční náklady na
provoz služby
jaké kroky bude třeba podniknout ze strany poskytovatele
pro zajištění tohoto řešení
včetně návrhu způsobu spolupráce s rodinou a orgány
8

8

V dalších dokumentech doporučujeme podrobně rozpracovat jednotlivé kroky, včetně cílů, termínů a osob
odpovědných za jejich realizaci. Jedná se zejména o přípravu dětí a jejich rodin na změnu, přípravu
zaměstnanců, stanovení komunikační strategie, způsob vyhodnocování změny, řízení procesu i logistické řešení.
Důležité je i stanovit způsob poskytování nových služeb, novou strukturu zaměstnanců, financování služeb a
návaznost a využití dalších veřejných služeb (výchova, vzdělávání a trávení volného času)
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sociálně právní ochrany dětí a dalšími subjekty (školy,
sociální služby apod.)
rodiny, příp.
pěstounská péče

0

komunitní služby




ambulantní
terénní
pobytové
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2B) Návrh zajištění podpory v komunitě (po transformaci) pro stávající klienty
DOSPĚLÍ

Jak zajistíte péči či podporu dospělých?
Návrh řešení

počet lidí

rodiny, vlastní
bydlení apod.

s nízkou mírou podpory

0

se střední mírou podpory

0

s vysokou mírou podpory

0

Celkem

0

s nízkou mírou podpory

0

se střední mírou podpory

0

s vysokou mírou podpory

0

celkem

0

s nízkou mírou podpory

0

se střední mírou podpory

0

s vysokou mírou podpory

0

ambulantní
komunitní
služby

terénní
komunitní
služby

způsob zajištění
stručný popis řešení (využití stávajících či nově
vzniklých služeb), u soc. služeb uvést druh
služby, kapacitu, cílovou skupinu, jejich
poskytovatele, lokalitu, počet a rozmístění
domácností a počet osob v jednotlivých
domácnostech, včetně informace o způsobu
pořízení objektů (pronájem, koupě, výstavba) a
předpokládané roční náklady na provoz služby
jaké kroky bude třeba podniknout ze strany
poskytovatele pro zajištění tohoto řešení
včetně návrhu způsobu spolupráce s rodinou a
dalšími subjekty (zaměstnavatelé, sociální
služby apod.)
9

9

V dalších dokumentech doporučujeme podrobně rozpracovat jednotlivé kroky, včetně cílů, termínů a osob
odpovědných za jejich realizaci. Jedná se zejména o přípravu uživatelů (nácvik nových dovedností, nové
posouzení svéprávnosti aj.) a jejich rodin na změnu, přípravu zaměstnanců, stanovení komunikační strategie,
způsob vyhodnocování změny, řízení procesu i logistické řešení. Důležité je i stanovit způsob poskytování nových
služeb, novou strukturu zaměstnanců, financování služeb, návaznost a využití dalších veřejných služeb (úřady,
obchody, spolky, vzdělávání) a uplatnění na trhu práce (chráněném i otevřeném).
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pobytové
komunitní
služby

celkem

0

s nízkou mírou podpory

3

se střední mírou podpory

9

s vysokou mírou podpory

74

celkem

86

Pro 7 klientů se střední a nízkou mírou
potřebné podpory předpokládáme využití
služby chráněného bydlení nebo jiného typu
sociální služby, vzhledem k přidruženému
duševnímu onemocnění.
K 31. 12. 2020 odejde 8 klientů s vysokou
mírou podpory do DOZP VelehradVincentinum.
K 31. 12. 2022 po uvolnění kapacity při
odchodu klientů s neurodegenerativním
onemocněním, odejde 6 klientů s vysokou
mírou podpory do DOZP VelehradVincentinum.
Po odchodu 7 klientů DOZP Velehrad –
Vincentinum s nízkou a střední mírou podpory
do CHB, odejde 7 klientů s vysokou mírou
podpory do DOZP Velehrad-Vincentinum.
58 klientů s vysokou mírou podpory bude
využívat dál současnou službu DOZP.
1 klient odejde do Domova se zvláštním
režimem, který bude vybudován
z hospodářské místnosti DOZP Velehrad
Buchlovská.
1 klient v roce 2020 zemřel.

Výběr chráněného bydlení
Vzhledem k nízkému počtu klientů, kteří by mohli využívat stejnou službu Chráněné bydlení,
neuvažujeme o vybudování nového chráněného bydlení, ale hledáme volné kapacity ve
stávajících CHB.
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Podpora procesu transformace
Poskytovatel má stanovený transformační tým, jehož pravidla a složení jsou uvedeny
v příloze.
Transformační tým podporuje v procesu všechny zainteresované členy – klienty, rodinné
příslušníky, opatrovníky, pracovníky, veřejnost, plán podpory je uveden v přílohách plánu –
Komunikační strategii, Časovém harmonogramu a Přehledu vzdělávání.
Transformační tým má pro proces transformace zpracovanou analýzu rizik, která je rovněž
přílohou plánu.
Vyhodnocování realizace TP
 Transformační plány se budou vyhodnocovat jednou ročně za pomoci externích
konzultantů.
 TP je možné měnit v případě, že nastane závažná změna (údaje vztahující se
k potřebné míře podpory klientů v zařízení, ovlivňující naplánovanou pomoc v běžné
komunitě, termíny vzniku nových služeb včetně lokalit a kapacit).
 Každou změnu TP je možné uskutečnit pouze na základě souhlasu zřizovatele a poté
následném schválení v orgánech kraje.

Přílohy:
1. Popis ústavu
2. Analýza rizik transformace
3. Analýza cílové skupiny
4. Čestné prohlášení o uložení dokumentů k hodnocení míry podpory klientů v
zařízení
5. Komunikační strategie
6. Časový harmonogram
7. Finanční zajištění
8. Pravidla a složení transformačního týmu (vyhodnocování realizace TP)
9. Monitorování procesu transformace
10. Přehled vzdělávání v rámci procesu změny služby
11. Návaznost na sociální služby v regionu
12. Mapování obcí – výběr vhodných lokalit
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Popis ústavu
Účelem je popsat současný způsob zabezpečování zájmů a potřeb klientů, popsat výchozí stav
ústavního zařízení, včetně problémů, které je nutné řešit.

Poskytovatel
název poskytovatele

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

statutární zástupce

Ing. Marie Fremlová

právní forma

příspěvková organizace

adresa

telefon

e-mail

1139 Štěpnická, 686 06 Uh.
Hradiště

572 414 512

xxxx@ssluh.cz

zřizovatel organizace

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

zadavatel služeb, který rozhodl
o transformaci

Zlínský kraj

Zařízení, které je předmětem transformace
název zařízení

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská

vedoucí zařízení

xxxx

adresa

Telefon

e-mail

Buchlovská 301, 687 06
Velehrad

572 433 071

xxxx@ssluh.cz

Sociální služby zařízení (pokud je služeb více, zkopírujte tabulku a pro každou službu ji vyplňte zvlášť)
druh služby

§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

cílová skupina

osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

identifikátor

registrovaná kapacita k 1.5.2017

7057786

110

uživatelé služby
počet uživatelů

z toho děti

110

0

průměrný věk

Muži

ženy

56,6

38

72

počet uživatelů podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči)
1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

18

33

36

22

právní postavení uživatelů – způsobilosti k právním úkonům
plně způsobilí

omezení ve
způsobilosti

zbavení způsobilosti

71

39

0

opatrovnictví
rodinný příslušník

Obec

poskytovatel
služby (jako

zaměstnanec
poskytovatele

někdo jiný
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50

54

organizace)

služby (jako
fyzická
osoba)

0

0

1

další důležité informace (např. upřesnění cílových skupin a jejich specifických potřeb)
personální zajištění služby (počet / úvazek)
pracovníci v přímé péči údaje k září 2017
celkem z toho
pracovníci sociální
všeobecné
v soc.
pracovníci sestry
službách

sanitáři

fyzioterapeuti

pedagogičtí
pracovníci

59/59

0

0

0

48/49

4/4

6/6

ostatní

pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál
z toho
celkem
vedoucí pracovníci
technický a admin. personál
24/22

4/4 (vedoucí zařízení,
vrchní sestra, vedoucí
sociální pracovnice,
vedoucí stravovacího
úseku)

4/3 - prádelna
6/5,5 – stravování
2/2 – technický
6/5,25– úklid
1/1 – účetní
1/1 - skladní

náklady na provoz služby
celkem za rok 2016

měsíční přepočtené na jednoho uživatele

35 000 327,00 Kč
objekty, kde je služba poskytovaná

26 276,50 Kč

charakter objektu (popis budovy
a areálu)

6 samostatných budov (centrální budova – tělocvična,
rehabilitace, kaple, administrativní zázemí, kuchyň)propojené
vzdušnými chodbami – ještě z toho 4 jednopatrové domky –
samostatné + 1 domek – denní činnosti a zázemí sociálních
pracovníků, zahrada s 4 dřevěnými altány, 1 hospodářská
budova, skleník, zajištěn bezbariérový přístup.

umístění v lokalitě (velikost obce,
návaznost na okolí, dostupnost
veřejných služeb)

Ve Velehradě - Velehrad je obec v okrese Uherské Hradiště
ve, 6 km severozápadně od Uherského Hradiště. Žije zde asi
1,3 tisíce obyvatel a nachází se zde jedno z nejvýznamnějších
poutních míst České republiky. Služby – obchod, pošta,
obecní úřad, lékař, lékárna, kostel, kadeřnice, restaurace,
kavárna, hotel, knihovna, informační centrum. V obci nejsou
návazné sociální služby.

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí z pohledu
potřebnosti investic)

17 let (otevření služby 12/2000), rekonstrukce proběhla
částečná (výměna oken u dvou budov), další se plánuje
4/2017 – výměna střech + dřevěných prvků (havarijní stav).
Další opravy, rekonstrukce možné/dle potřeby.

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy platí)

2045

Na výstavbu zařízení DZP Velehrad – Buchlovská byla
poskytnuta individuální investiční dotace ze státního rozpočtu
v souladu se „Zásadami pro poskytování účelových dotací ze
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státního rozpočtu okresním úřadům a obcím na zajištění
náhrad za restituované objekty zařízení sociální péče“,
stanovenými MPSV a MF. Dle těchto zásad se dotace
poskytuje za předpokladu, že zařízení sociální péče, na které
byla poskytnuta, musí sloužit nejméně 45 let od doby
kolaudace k účelům ústavní sociální péče = udržitelnost.
Kolaudační souhlas nabyl právní moci dne 15. 11. 2000, tj.
udržitelnost do 15. 11. 2045
Ev. č. akce bylo 313041 1037, název akce: Ústav sociální péče
pro dospělé Velehrad.
památková ochrana

ne

vybavení objektu
počet lůžek v objektu
Celkem k 1.5.2017
110

pokoje
1 lůžko

2 lůžka

3 a více lůžek

40

35

0

další popis vybavení, které
negativně ovlivňuje kvalitu života
a práva uživatelů (společné
stravovací místnosti, společné
hygienické zázemí apod.)

Společná stravovací/společenská místnost a společná
koupelna pro každé patro na domku. Mimo komunitu E – zde
12 uživatelů – z toho 2 uživatelé mají vlastní pokoje včetně
sociálního zařízení, jinak slouží sociální zařízení – koupelna
vždy pro dva pokoje.
Dvoulůžkové pokoje.
Centrální prádelna.
Centrální kuchyň.
Společné aktivizační dílny.
Lékaři dojíždí do zařízení.
Možnost rehabilitačních úkonů v zařízení.

vlastník objektu

Zlínský kraj

zhodnocení sociální služby z hlediska jejích ústavních (institucionálních) rysů
přístup ke klientům, začlenění do
běžného života, naplňování práv

Vysoká koncentrace osob na jednom místě.
Omezení soukromí – dvoulůžkové pokoje, společná koupelna.
Volnočasové aktivity pod jednou střechou.
Stejný nábytek.

organizace služeb, využívání
zdrojů v okolí, centrální provozy
ústavu

Společné aktivity, plánované části dne.
Centrální kuchyň, centrální prádelna.

zjištění inspekcí poskytování
sociálních služeb, Veřejného
ochránce práv, dalších externích
hodnocení

Neproběhly.

Zpracováno 18. 1. 2017, aktualizace 25. 8. 2020
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Analýza rizik transformace
Jak riziku předejdeme

Riziko

Popis rizika

Nízká kapacita CHB,
především pro
klienty se
specifickými
potřebami

Ve vytvořených CHB nejsou volná
místa, protože zde klienti zůstávají
dlouhodobě. Také je nedostatek CHB
pro klienty se specifickými potřebami,
např. pro klienty s kombinací
mentálního postižením a duševního
onemocnění, pro klienty, kteří
potřebují pravidelné zdravotnické
úkony apod.

Hledání CHB i mimo Zlínský kraj.

Postupné
zhoršování
zdravotního stavu
podporovaných lidí
(např. z důvodu
zvyšování věku,
zhoršování
schopností)

Uživatelé, kteří jsou v současné chvíli
připraveni k přechodu do CHB,
mohou v průběhu několika let (než se
například CHB zřídí) přesunout do
kategorie seniorů, nebo se může
jejich zdravotní či mentální stav
zhoršit do takové míry, že již nebudou
schopni samostatného bydlení.

Rychlejší přesun do CHB.

Někteří opatrovníci
nemají zájem o větší
autonomii
podporovaných
osob

Opatrovníci nemají zájem o posunutí
svého opatrovance, nebo brání
přesunu klientů a to z těch důvodů,
že se obávají, že budou nést větší
míru zodpovědnosti za své
opatrovance, brání větší
samostatnosti uživatele, chtějí je mít
v zařízení „v bezpečí“, nechtějí
finančně a materiálně podpořit dobu
přechodu nebo i začátek a další život
v CHB.

Větší informovanost a soustavná
komunikace zařízení s opatrovníky,
příklady dobré praxe, osobní
návštěva již zřízeného CHB, využití
podpory externího odborníka při
jednání s opatrovníky apod.

Nedostatek
personálu a
kvalifikovaných
pracovníků

V současné chvíli za současné platové
podmínky není možno nebo je možno
obtížně sehnat personál a
kvalifikovaný personál, který by se
zájmem podílel na vizi CHB a rozvíjení
klientů.

Větší motivace finanční i nefinanční
pro zaměstnance.

Negativní postoj
zaměstnanců a
veřejnosti

Veřejnost – nechce přijmout do
společnosti osoby s mentálním
handicapem nebo nechápe smysl
transformace a její přínos pro
uživatele.
Zaměstnanci – riziko přenosu

Vyvolání jednání – osobní, schůzky,
informovanost, medializace,
příklady dobré praxe, výstupy
vyšších orgánů a postavení se za
začleňování osob s mentálním
postižením.

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ reg.
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570.

negativní motivace na uživatele.
Zaměstnanci sami nechápou smysl
transformace a její přínos pro
uživatele.
Nepravdivé
informace šířící se
mezi občany

K občanům Velehradu se z médií a
dalších zdrojů dostávají informace o
transformaci sociálních služeb ve
Velehradě a ne vždy jsou informace
pochopeny správně, tudíž dochází
k vytváření a šíření mylných
informací.

Uspořádání kulatého stolu pro
odbornou veřejnost, popř. později i
pro širokou veřejnost, účast
zástupců ředitelství SSLUH, p.o na
jednání Zastupitelstva obce.

Nedostatek financí
na provoz služby

Nedostatek financí na provoz služby a
mzdy pracovníků po odchodu většího
počtu klientů (možnost uzavření
některého provozu).

Systematické finanční a provozní
naplánování fungování služby
v případě odchodu uživatelů.
Nabízení pracovních příležitostí ve
službách, kam budou uživatelé
přecházet. Finanční dotace.

Velehrad 25. 8. 2020

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ reg.
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570.

Příloha č. 3

Analýza cílové skupiny
údaje jsou platné k 24.8.2020

Základní složení klientů

Kapacita celkem
Pohlaví
Muži
Ženy
Struktura klientů - dle věku
Děti 0 - 6 let
Děti 7 - 11 let
Děti 12 - 15 let
Děti 16 - 18 let
Děti do 18 let
Dospělí
Mladí dospělí 19 - 26 let
Dospělí 27 - 64 let
Senioři 65 - 85 let
Senioři nad 86 let
Příspěvek na péči
bez příspěvku na péči
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
Míra podpory (dle dotazníku)
Nízká míra podpory
Střední míra podpory
Vysoká míra podpory
omezení svéprávnosti
svéprávný
omezený ve svéprávnosti
Zcela omezená způsobilost, nepřehodnocený rozsudek
Veřejný opatrovník (obec)
Opatrovníkem je blízká osoba
Jiná osoba? Specifikujte v poznámce, kdo
/pracovník zařízení, obyvatel obce apod
Nemá opatrovníka
Zákonný zástupce, rodič
Školní docházka
Kolik osob navštěvuje školní docházku
Kolik z výše uvedených osob se vzdělává
mimo budovu ústavu
Kolik z výše uvedených osob se vzdělává
v rámci budovy ústavu
Kolik osob se vzdělává jinak
než povinnou školní docházkou
(specifikute v poznámce)
Dosažený stupeň vzdělání
základy vzdělání - absolvování speciální základní školy
(max.10 let)
základní vzdělání - absolvování základní nebo praktické
školy (max.9 let)
vyučen
střední vzdělání
vysokoškolské vzdělání
Využití sociální služby mimo zařízení
sociální rehabilitace
centrum denních služeb
denní stacionář
sociálně-terapeutická dílna
jiná, specifikujte v poznámce

87
31
55
0
0
0
0
0
0
51
35
0
0
8
12
39
27
3
4
79
77
9
0
45
38 2klienti- sourozenci mají jednoho opatrovníka, rodinný přísl.
0
2

0
0
0

4 Euroinstitut

0
22
3
1
0
1
0
0
1
0

Využití veřejných služeb (např. kadeřník, knihovna, bazén, pošta
atd.) a jiných institucí (např. vyřizování na úřadech)

kolik klientů využívá veřejné služby samostatně (v
poznámce specifikujte, jaké)

12 pošta, kadeřník, obchod, autobus

kolik klientů využívá veřejné služby s podporou pracovníka
(v poznámce specifikujte, jaké)

53 pošta, kadeřník, obchod, autobus, knihovna, bazén

kolik klientů veřejných služeb nevyužívá, protože nejsou
dostupné
kolik klientů veřejných služeb nevyužívá, protože jim to
nedovoluje zdrav. stav
jiné, v poznámce specifikujte

0
17
4

Zaměstnání klientů
Počet osob zaměstnaných v rámci zařízení

0

Počet osob zaměstnaných mimo zařízení
na otevřeném trhu práce, z toho:

0

- pracovní smlouva
- dohoda o provedení práce,
dohoda o pracovní činnosti
Počet osob zaměstnaných
na chráněném trhu práce, z toho:
- pracovní smlouva
- dohoda o provedení práce,
dohoda o pracovní činnosti
Odhad počtu osob, které by mohly být zaměstnány,
pokud by k tomu měly příležitost, na chráněném trhu práce
Odhad počtu osob, které by mohly být zaměstnány,
pokud by k tomu měly příležitost, na otevřeném trhu práce
Odhad počtu osob, které by mohly využít služby
sociálně-terapeutických dílen, pokud by k tomu měly
příležitost
Pobyt v zařízení
Délka pobytu v zařízení:
méně než 1 rok
1 - 5 let
6 - 10 let
11 - 15 let
16 - 20 let
21 - 29 let
30 a více let
Odkud klient do zařízení přišel:
rodina
zdravotnické zařízení
jiná sociální služba,
v poznámce spedifikujte, jaká
jiné, v poznámce specifikujte
Kontakt s rodinou:
žádný
nepravidelně, sporadicky
(např. 1 x za 2 roky)
min. 1x ročně
min. 1 x 1/2 roku
4 x za rok
min. 1x měsíčně
častěji
3x rok
5x rok
Kontakt s přáteli (s lidmi mimo zařízení):
žádný

0
0
0
0
0

3

0

2

0
5
16
10
55
0
0
17
0
69 DZP - Kvasice, Kunovice, Medlovice, Salašská, Vincentinum
0
28
28
6
0
19
1
4
0
0
83

nepravidelně, sporadicky
(např. 1 x za 2 roky)
min. 1x ročně
min. 1 x 1/2 roku
min. 1x měsíčně
častěji
Partnerské vztahy - odhad:
Kolik osob má navázán partnerský vztah
s člověkem bydlícím v zařízení
Kolik osob má navázán partnerský vztah
s člověkem mimo zařízení
Místo, odkud klient pochází (vazby)
Jiný kraj - v případě potřeby přidejte řádky
a specifikujte kraj, popř. město
Ostatní kraje
Jihomoravskiý kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj (celkem), z toho:
Zlín a okolí
Vsetín a okolí
Rožnov p. Radhoštěm a okolí
Uherský Brod a okolí
Uherské Hradiště a okolí
Kroměříž a okolí
Bystřice pod Hostýnem a okolí
Holešov a okolí
Luhačovice a okolí
Otrokovice a okolí
Valašské Klobouky a okolí
Valašské Meziříčí a okolí
Vizovice a okolí
Počet osob, které mají trvalé bydliště v zařízení
Počet zájemců odmítnutých z důvodu plné kapacity, službu
potřebují a v případě volné místa by ji okamžitě využili.
Materiálně technické vybavení zařízení
Počet jednolůžkových pokojů
Počet dvoulůžkových pokojů
Počet třílůžkových pokojů
Počet čtyřlůžkových pokojů
Počet pokojů 5 a více lůžek
Počet komunit (menších buněk)
Počet osob na komunitě (v případě odlišných počtů osob
na komunitách přidejte řádky a specifikujte)
Počet osob na 1 WC
Počet osob na 1 koupelnu
Potřeby v oblasti komunikace
Počet osob, které se dorozumívají jiným způsobem, než
slovně
Popište, jak podporujete klienty, kteří to potřebují, v
možnosti vyjadřovat se

0
0
0
3
0

2
0

15
22
7
42
8
1
1
4
18
4
0
0
5
0
0
0
1

62
14
0
0
0
5
A-9, AI-9, B9,BI-9,C-9, CI10, D-10, DI9, E-12
4,5-5
Komunita E-1-2
9, 10
Komunita E-1-2

21
naslouchání,
kladení
otázek…

gestas, fotky,
Jaké pomůcky používáte, aby jste se mohli domluvit s
obrázky,
klientem s potížemi v komunikaci
piktogramy…
Spolupracujete s externím odborníkem na oblasti
alternativní a augmentativní komunikace?
ano
Potřeby kompenzačních pomůcek
Kompenzační pomůcky v oblasti komunikace (počet osob, v
poznámce uveďte, jaké)
3 foto, obrázky, piktogramy
Kompenzační pomůcky v oblasti pohybu (počet osob, v
poznámce uveďte, jaké)
50 chodítka, invalidní vozíky, trekingové hole

Kompenzační pomůcky v oblasti hygieny (počet osob, v
poznámce uveďte jaké)
Nově indentifikované potřeby kompenzačních pomůcek doposud nekompenzované žádnou pomůckou (v poznámce
uveďte vždy počet a druh pomůcky)
Gramotnost klientů
Kolik klientů umí psát
Kolik klientů umí číst
Kolik klientů umí počítat
Potřeby bezpečí
Počet klientů vůči nimž je uplatňováno ze strany zařízení
opatření omezující pohyb osob
- opatření (uveďte počet osob a specifikujte opatření v
poznámce), v případě potřeby přidejte řádky
Potřeby zdraví
Počet klientů, kteří chodí k lékaři sami - nepotřebují žádnou
podporu
Počet klientů, kteří potřebuji při kontaktu s lékaři podporu
někoho dalšího
Počet klientů, kteří sami poznají, že jsou nemocní, a dokáží
požádat o pomoc
Počet klientů, u kterých je indikovaná pravidelná zdravotní
péče lékařem
Využívání základních činností v rámci služby
kolik klientů využívá v rámci služby činnosti:
- úkony péče o vlastní osobu
- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
Podpora klientů v oblasti trávení volného času
Počet klientů, kteří si plánují trávení volného času sami,
nepotřebují žádnou podporu
Počet klientů, kteří při plánují trávení volného času
potřebují podporu někoho dalšího
Popište stručně, jak podporujete klienty v oblasti trávení
volného času

zvedák při koupání, pojízdná vana, madla, prostiskluzové
56 podložky, toaletní lůžko

2

invalidní vozík
14
14
16

0
0

2
84
28
86

86
86
86
86
86
84

14
72
slovní podpora, motivace, aktivní nabízení dostupnosti aktivit,
doprovod do aktivit…

ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY k 24.8.2020

Aktivita zařízení v oblasti právní způsobilosti klientů:

Kolik návrhů na změnu způsobilosti k právním úkonům
(navrácení částečné či plné způsobilosti) bylo v posledních 10 letech podáno?
Kolik z podaných návrhů bylo úspěšných?
Informace ke kvalitě:
Počet dobrovolníků
Provedené audity kvality (všechny, které proběhly)
Provedené inspekce kvality (všechny, které proběhly)
Konzultace ke kvalitě - jak probíhají, v jaké frekvenci,
s kým zařízení spolupracuje (dělal)
Supervize - zda probíhá, jaký druh, s kým zařízení spolupracuje

Od roku 2015 proběhlo přehodnocení svépravnosti u
všech našich uživatelů, aktuálně u 86 (2 klientky z 86 jsou
svéprávné bez opatrovníka), z toho v roce 2019 proběhla 2
přehodnocení svéprávnosti. V roce 2020 návrhy podány
nebyly.
- viz. výše

dle telefonické domluvy předem- 5-6
0
0
Interní audity - kontroly z ředitesltví SSLUH (odborní
pracovníci), průběžná konztultace situací/problémů s
ředitesltvím SSLUH a ze ZKÚ. Frekvence: dle potřeby.
neprobíhá

Struktura žadatelů o sociální službu - dle věku
Děti 0 - 6 let
Děti 7 - 11 let
Děti 12 - 15 let
Děti 16 - 18 let
Mladí dospělí 19 - 26 let
Dospělí 27 - 64 let
Senioři 65 - 85 let
Senioři nad 86 let

Počet osob

Struktura žadatelů o sociální službu - dle stávajícího bydliště
Zlínský kraj (celkem), z toho:
Zlín a okolí
Vsetín a okolí
Rožnov p. Radhoštěm a okolí
Uherský Brod a okolí
Uherské Hradiště a okolí
Kroměříž a okolí
Bystřice pod Hostýnem a okolí
Holešov a okolí
Luhačovice a okolí
Otrokovice a okolí
Valašské Klobouky a okolí
Valašské Meziříčí a okolí
Vizovice a okolí
Jiný kraj - v případě potřeby přidejte řádky
a specifikujte kraj, popř. město

Počet osob
4

Morvskoslezský

Jihomoravský

0
0
0
0
0
6
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2

Vysočina

Důvody podání žádosti (typ nepříznivé sociální situace)
zhoršení zdravotního stavu
nezvládání péče
z jiného zařízení
z jiného typu služby
* v případě potřeby přidejte řádky

Počet osob
1
4
1
1

Analýza cílové skupiny 24.8.2020
Základní charakteristiky - Věk
18 - 26 let
27 - 65 let
65 - 80 let
Více než 80 let

0
58
26
2

Počet klientů
Muži
Ženy
Děti
Dospělí

31
55
0
86

Komunikace
Domluví se slovně
Nemluví, ale rozumí sdělenému

57
29

Dorozumívá se aktivně prostřednictvím AAK

Zná svá práva a rozumí jim, umí je uplatňovat
Samostatně
S podporou
V zastoupení
Právní způsobilost
Zcela zbaven svéprávnosti
omezen
způsobilý k právním úkonům
Opatrovník
veřejný opatrovník
rodinný příslušník
jiný
bez opatrovníka
Kontakt s rodinou
Písemný kontakt
Návštěvy v zařízení
Náštěvy doma
Telefonický
Míra podpory
Nízká míra podpory- převažuje slovní

Střední míra podpory (slovní podpora a dopomoc)
Vysoká (pomoc ve všech oblastech)
Příspěvek na péči
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
bez příspěvku
Vícenásobné postižení / mentální
Pouze mentální postižení

0

2
0
84
0
9
77

46
38
0
2
2
37
19
2

3

9
74

8
12
39
27
0
11

Vícenásobné (kombinace)
Psychiatrické

74
1

Mobilita
Částečně mobilní
Zcela mobilní
Upoutaný na lůžko

50
36
0

Zaměstnání
Hledá si práci
Je zaměstnán na pracovní smlouvu

Vzhledem k svému zdravotnímu stavu, neusiluje o místo
na otevřeném nebo chráněném trhu práce
DOVEDNOSTI

0
0

86

Hospodaření s penězi
Hospodaří se zůstatkem fin. prostředků do 50 Kč týdně
Hospodaří se zůstatkem fin. prostředků nad 50 Kč týdně
Nehospodaří samostatně s penězi

2
13
71

Kolik klientů umí vyplnit svůj volný čas
Samostatně
S podporou (nabízíme a K si vybírá)
S pomocí (plánujeme pro K činnosti)

15
21
50

Čtení
Čte s porozumněním
Čte
Nečte
Psaní
Píše
Opisuje
Nepíše
Počítání
Počítá
Počítá do desíti
Nepočítá

8
6
72
7
7
72
8
10
68

Podpis
Umí se podepsat
Nepodepíše se

10
76

Orientace v čase
Pozná hodiny a orientuje se v čase
Orientuje se v čase, nepozná hodiny
Neorientuje se v čase

23
7
56

Orientace v zařízení
Po zařízení se pohybuje zcela sám
Sám se pohybuje pouze v části zařízení
Potřebuje podporu pracovníka
Nepohybuje se samostatně

23
18
15
30

Samostatný pohyb mimo zařízení (Znají možná rizika )
Pohybuje se zcela sám

9

Potřebuje podporu pracovníka

0

Mimo zařízení odchází pouze v doprovodu pracovníka

77

Klíče od pokoje
Vlastní
Nevlastní

86
0

Četnost využívání návazných služeb + frekvence
Návazné služby využívá min. 1x týdně
Častěji než 2x týdně
Nevyužívá

3
0
83

Využívání návazných služeb jiných poskytovatelů
(placené služby)
Počet klientů, kteří využívají návazné služby jiných
poskytovatelů
Počet klientů, kteří nevyužívají návazné služby jiných
poskytovatelů
Doprava do návazných služeb, školy- počty klientů
Docházejí nebo dojíždějí zcela samostatně
S doprovodem pracovníka veřejnou dopravou
Dopravují se z důvodu svého zdravotního stavu služebním
automobilem

VEŘEJNÉ SLUŽBY
Charita - doprovod do školy
Osobní asistence

0

86

2
1
0

0
0

ŠKOLA

Specifické pomůcky - počty klientů
Využívá
Nevyužívá

56
30

Počet klientů, kteří berou léky
Bere léky
Nebere léky

86
0

Počet klientů s epilepsií

Epi má
Epi nemá

14
72

Inkontinence
Celodenně
Pouze v noci
Není inkontinentní

54
9
23

Speciální požadavky na stravu
Má
Nemá

21
65

Specifické potřeby projevy chování a jednání (potřeby na
bydlení)
Má
nemá
Počet kuřáků
Počet klientů mimo cílovou skupinu

1
85
4
1

Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že transformační plán vychází z přání a představ jednotlivých uživatelů a z jejich
individuálních plánů. Dokumenty k dohledání této skutečnosti a jednotlivé formuláře hodnocení
míry podpory uživatelů jsou uloženy v naší službě.

…………………………………………………………..
Jméno + podpis vedoucího zařízení

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570.

Komunikační strategie
Pravidla jednání transformačního týmu
Transformační tým zařízení DZP Velehrad Buchlovská, Buchlovská 301, 687 06 Velehrad
Struktura, role, kompetence a pravidla jednání transformačního týmu:
Jméno a příjmení

Role v týmu

xxxx



Vedoucí
transformačního
týmu

Pozice v
organizaci
Vedoucí
zařízení

Zodpovědnost, přidělené kompetence














Rozhodování za organizaci
Komunikace se zřizovatelem a ředitelstvím
Komunikace s institucemi a organizacemi – úroveň spolupráce, dohod
apod.
Rozhodování a schvalování v personálních záležitostech
Rozhodování v provozních záležitosti zařízení
Zodpovědnost za majetkové záležitosti
Medializace celého transformačního procesu
Mapování veřejných a sociálních služeb
Vedení dokumentace a archivace procesu transformace
Přenášení informací zaměstnancům z KÚ a ředitelství
Přenášení nápadů a zkušeností ze sociálních služeb v regionu
Vedení setkání, moderování, dělení a kontrola úkolů, svolávání členů
týmů
Aktualizace webových stránek k transformaci
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xxxx



Zástupce vedoucí Vedoucí
transformačního sociální
pracovnice,
týmu

xxxx
xxxxx



Zástupce
sociálních
pracovníků

Sociální
pracovnice







Zodpovědnost za mapování potřeb klientů
Metodická podpora pracovníků při plánování přechodu klientů
Přenášení nápadů a zkušeností ze sociálních služeb v regionu
Jednání s externisty, příprava školení a supervizí
Hledání vhodných sociálních služeb podle potřeb klientů






Metodická podpora klientů při hospodaření s financemi
Hledání příležitostí pro zaměstnávání a zapojení klientů do společnosti
Vyhotovení zápisů z jednání transformačního týmu
Komunikace s institucemi a organizacemi – úroveň jednání o klientech,
přijímání klientů atd.
Jednání s institucemi ve věci nárokových dávek klientů
Komunikace s opatrovníky, rodinnými příslušníky, soudy
Aktualizace smluv o poskytování sociální služby
Přehodnocování žádostí o přijetí v souvislosti s transformačním plánem
a cílovými skupinami
Prezentace potřeb pracovníků






xxxx

Zástupce
zdravotnických
pracovníků

Vedoucí sestra






xxxx
xxxx

Zástupce pracovníků
v přímé péči

Pracovnice
přímé péče
(PSS)





Zhodnocení zdravotního stavu uživatelů a jejich potřeb v oblasti zdraví
Vyjednávání lékařské péče pro uživatele v nových lokalitách
Metodické vedení pracovníků v oblasti nácviku péče o zdraví
Zajišťování dostupnosti zdravotnického personálu pro klienty v procesu
transformace
Příprava uživatelů na přechod do jiného druhu služby a na změny v jejich
životě
Zjišťování a předávání informací o specifických potřebách uživatelů
Prezentace potřeb klientů
Prezentace potřeb pracovníků a jejich zpětná vazba
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xxxx

Konzultant

I.

Frekvence setkávání:

Externí
odborník







Zpracování zápisu pro Zlínský kraj
Vyhotovení roční zprávy
Zhotovení transformačního plánu
Organizace stáží v projektu
Předávání zkušeností, doporučení k procesu

 1x měsíčně
II.

Místo setkávání

 DZP Velehrad Buchlovská, Velehrad 687 06, Buchlovská 301
III.

Komunikační strategie - Forma předávání informací ze schůzky – kdo komu (klienti, pracovníci)

 Směr k pracovníkům:
-

informace z transformačního týmu jsou projednávány na poradách:
na poradách vedení konaných 1x měsíčně, následný přednes této porady se zápisem na každém oddělení
na poradách sociálních pracovníku s výchovným úsekem 1x týdně
porady jednotlivých oddělení – dle potřeby až několikrát měsíčně
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 Směr k DZP Velehrad Vincentinum
-

společné transformační schůzky s transformačním týmem DZP Vincentinum dle potřeby

 Směr k ředitelství:
-

porady sociálních pracovníků a ředitelství
porady vedoucích domovů a ředitelství
posílání zápisů z jednání TT a dalších jednání ohledně transformace
individuální setkání a porady s pracovníky ředitelství
setkání ředitelství x vedoucí x zřizovatel

 Směr ke klientům:
-

informace jsou předávány vedením a sociálními pracovníky na poradách s klienty:
Schůzky na každém oddělení – každé oddělení 1x za tři měsíce.
Výbor obyvatel – zástupce z řad uživatelů – 1 x za tři měsíce.
Individuální konzultace s uživatelem dle jejich potřeb (každodenně).

 Směr k veřejnosti:
-

Jednání na obcích 3. typu, ve spolupráci se zřizovatelem a zástupci kraje.
Další jednání s obcí pro veřejnost.
Jednání se zástupci obcí, kde se bude CHB zřizovat.

 Směr k opatrovníkům:
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-

Individuální jednání s opatrovníky, popřípadě hromadné setkání nebo informování.

 Tištěné zápisy z každého setkání transformačního týmu jsou k dispozici členům transformačního týmu. Na vyhotovení zápisů
spolupracují sociální pracovnice, externí podporovatel, kontroluje vedoucí zařízení, připomínkují jej všichni členové TT.
 Zápisy v elektronické podobě jsou uloženy ve složce sdílených dokumentů pracovníků (složka administráti sdílená pro
všechny zaměstnance).
 Každý člen transformačního týmu předává pracovníkům nebo uživatelům na požádání další doplňující informace.
 Důležité informace z jednání jsou dle potřeby vyvěšovány na nástěnkách.
IV.

Účel transformačního týmu

 Transformační tým byl vytvořen pro tvorbu transformačního plánu zařízení.
V.

Kompetence členů transformačního týmu

 Jsou uvedeny v tabulce - viz výše.
VI.

Pravidla jednání transformačního týmu

 Jednání týmu vede vedoucí transformačního týmu, v případě dlouhodobé nepřítomnosti vedoucí ji zastupuje její zástupce.
 Zápisy jsou po zpracování zaslány členům transformačního týmu k připomínkám, připomínky jsou shromažďovány u vedoucí
transformačního týmu, která zápis na základě opodstatněných připomínek finálně upraví a odešle konzultantce
k připomínkám, a to do 5 dnů po jednání týmu.
 Změny dokumentů vydaných transformačním týmem schvaluje transformační tým.
 Transformační tým má 9 členů, aby byl transformační tým usnášeníschopný, je nutné, aby se sešlo alespoň 5 členů.
 Složení transformačního týmu je na dobu neurčitou, transformační tým může být doplněn o další členy na základě souhlasu
transformačního týmu.
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 Setkání transformačního týmu se může zúčastnit jakýkoliv zaměstnanec nebo uživatel, pokud o to požádá předem.
 Transformační plány se budou vyhodnocovat jednou ročně za pomoci externích konzultantů. TP je možné měnit v případě,
že nastane závažná změna (údaje vztahující se k potřebné míře podpory klientů v zařízení, ovlivňující naplánovanou pomoc
v běžné komunitě, termíny vzniku nových služeb včetně lokalit a kapacit). Každou změnu TP je možné uskutečnit na základě
souhlasu zřizovatele a poté následné schválení v orgánech kraje.
VII.

Hlasování transformačního týmu

 V případě, že se transformační tým není schopen na výsledku svého jednání shodnout, tak o rozhodnutí hlasuje.
 Každý z členů transformačního týmu má při hlasování 1 hlas, v případě nerovnosti hlasů rozhoduje vedoucí zařízení.

Velehrad, 25. 8. 2020
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Příloha č. 6
Časový harmonogram do 31. 12. 2023
DZP Velehrad Buchlovská
Přehled úkolů/aktivit, harmonogram činností
Úkol

Výstup a množství

Kdy (rok, příp.
měsíce, je-li to
možné)

Odpovídá

LIDÉ VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽBU Zde naplánujte kroky, které budete realizovat ve vztahu k lidem využívajícím
službu (např. přehodnocení potřeb, vytvoření přechodových plánů, příprava klientů na přechod…).
Zpracování přechodových plánů klientů
odcházejících do chráněných bydlení,
klientů odcházejících do DOZP VelehradVincentinum a klienta odcházejícího do
DZR

Přehodnocení/aktualizace individuálního
plánu u klientů, kteří budou odcházet do
chráněných bydlení se zaměřením na
získání dovedností potřebných pro život
v méně podporující službě

Budou zpracovány
přechodové plány pro 11
klientů
Budou zpracovány
přechodové plány – 6
klientům.
Budou zpracovány
přechodové plány – 8
klientům, odcházejících do
DOZP Velehrad - Vincentinum
Budou zpracovány
přechodové plány – 7
klientům, odcházejících do
chráněných bydlení
Budou zpracovány
přechodové plány – 13
klientům, odcházejících do
DOZP Velehrad - Vincentinum
Bude zpracován přechodový
plán – 1 klientovi,
odcházejících do DZR
zrekonstruovaného
z hospodářské budovy DOZP
Velehrad Buchlovská

Individuální plány a záznamy
IP – 11
Individuální plány a záznamy
IP – 6
Individuální plány a záznamy
IP – 7

Revize – přehodnocení mapování potřeb a Nová analýza míry potřebné
míry podpory klientů
podpory klientů

2018
2019

Sociální
pracovníci +
klíčový pss
pracovníci

2020
2021

2022

2022

2023

2018
2019

Sociální
pracovníci +
klíčový pss
pracovníci

2021

Každý rok nebo
při aktualizaci
transformačního

Sociální
pracovníci

plánu, nebo při
individuálním
posouzení nebo
při změny stavu
klienta.
Informovanost klientů o průběhu
transformace

Setkání transformačního
Průběžně
týmu, setkání na komunitách
– pracovníci, uživatelé,
setkání individuální s uživateli
a další setkání

Sociální
pracovníci a
vedoucí
zařízení

Příprava 7 klientů na přechod do
chráněných bydlení dle jejich potřeb

Klienti s nízkou a střední
mírou podpory znají místo
svého nového bydliště, jsou
seznámeni s okolím,
veřejnými službami a
možnostmi pro využívání
návazných ambulantních
služeb.

2020-2021

Sociální
pracovníci +
klíčoví PSS
pracovníci

Příprava 8 klientů na odchod do DOZP
Velehrad-Vincentinum

Klienti s vysokou mírou
podpory znají místo svého
nového bydliště, jsou
seznámeni s okolím,
veřejnými službami a
možnostmi pro využívání
návazných ambulantních
služeb.

09- 12/2020

Sociální
pracovníci +
klíčoví PSS
pracovníci

Zapojovat klienty do rozhodování o jejich
budoucím bydlení – vybavení, výběr
spolubydlící, zajištění návštěv klientů
v nových místech, návštěvy veřejných
služeb, obcí apod.

Přechodové plány, IP

Průběžně

Zajištění fyzického přecházení klientů

Bezprostřední příprava a
2020 - 2023
fyzické přecházení uživatel do
nového bydliště, pomoc při
balení osobních věcí, doprava
autem

Vedoucí
zařízení,
sociální
pracovníci,
PSS

Návštěvy chráněných bydlení – stáž pro
klienty

Návštěva, záznam v IP

Průběžně

Sociální
pracovníci

Hledání návazných služeb pro klienty dle
jejich potřeb

Smlouva s návaznou službou

Průběžně

Sociální
pracovníci

Příprava 13 klientů na odchod do DOZP
Velehrad-Vincentinum
Příprava 1 klienta na odchod do DZR

2022

2023

Sociální
pracovníci +
klíčoví pss
pracovníci

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB A PODPORY DLE POTŘEB LIDÍ Zde rozvrhněte v čase, jak se budou služby postupně
měnit (vznik nových CHB, PSB, snížení kapacity DZP apod.).
Vznik chráněného bydlení Jarošov

Přechod 8 klientů – uzavření

9/2018

Vedoucí

smlouvy
Hledání vhodných nemovitostí/pronájmů
pro další chráněné bydlení

Přechod 4 klientů – uzavření
smlouvy

zařízení
2019 - 2020

Vedoucí
zařízení

Hledání vhodných chráněných bydlení,
Přechod 7 klientů do
včetně hledání chráněných bydlení pro lidi chráněných bydlení
se specifickými potřebami

2021

Vedoucí
zařízení

Snížení kapacity v souvislosti s odchodem
klientů

Snížení kapacity služby

2018 -2020

Vedoucí
zařízení

Snížení kapacity DOZP Velehrad
Buchlovská v souvislosti s odchodem
klientů do chráněných bydlení a do DOZP
Velehrad - Vincentinum

Snížení kapacity služby

12/2020 –
12/2023

Vedoucí
zařízení ve
spolupráci
se SSL UH a
zřizovatele
m

Vyhledání návazných, veřejných a
odborných (lékařských) služeb pro klienty

Smlouva o uzavření návazné a Průběžně
jiné služby

Sociální
pracovníci

Úprava stávajících budov a prostorů
zařízení, humanizace, přiblížení se ke
komunitnímu typu služby

Úprava prostor, změna
dvoulůžkových na
jednolůžkové pokoje

2018 - 2023

Vedoucí
zařízení ve
spolupráci
se SSL UH a
zřizovatele
m

Přestavba 2 obytných budov na bydlení
komunitního typu

Vytvoření domácností pro
klienty

2022 -2023

Vedoucí
zařízení ve
spolupráci
se SSL UH a
zřizovatele
m

Přestavba hospodářské budovy na domov Vytvoření domácností pro 5
se zvláštním režimem s kapacitou 5 míst
klientů se specifickými
potřebami

2023

Vedoucí
zařízení ve
spolupráci
se SSL UH a
zřizovatele
m

Práce na nových metodických
dokumentech a standardech kvality

Vznik a úprava metodických
dokumentů a standardů
kvality pro jednotlivé typy
služeb

Od 2018 a další
roky

Sociální
pracovníci a
vedoucí
zařízení

Průběžně aktualizovat analýzu cílové
skupiny

Revize mapování potřeb a
analýzy cílové skupiny

2020 - 2023

Vedoucí
zařízení,
sociální
pracovníci,
PSS

PRACOVNÍCI Zde naplánujte, jaké kroky budete činit v procesu transformace ve vztahu k pracovníkům

(např. revize organizační struktury, pravidelné scházení TT, vzdělávání...).
Revize organizační struktury

Změny pracovních
úvazků/pozic

2019 a další roky

Vedoucí
zařízení

Setkávání TT

Zápisy, schůzky TT

2017 - 2023

Vedoucí
zařízení

Vzdělávání pracovníků v procesu
transformace, stáže

Nové kompetence a
dovednost

Průběžně

Vedoucí
zařízení

Předávání informací- pravidelná setkávání Předávání informací z jednání 2020 – 2023
s pracovníky, porady všech zaměstnanců, TT, příprava pracovníků na
porady týmů
transformaci zařízení,
hodnocení průběhu
transformace

Vedoucí
zařízení,
sociální
pracovníci

Podpora pracovníků v oblasti práce
s klienty při přípravě na změny

individuální pohovory
2020 - 2023
s pracovníky, společná tvorba
přechodových a
individuálních plánů,
metodické vedení

sociální
pracovníci

Reorganizace zaměstnanců

Analýza a organizační změny
při převedení pracovníků na
pracoviště DOZP Velehrad Vincentinum

Vedení
10/2020-12/2023 zařízení ve
spolupráci
s ředitelství
m SSL UH

Rekvalifikace pracovníků na nové pozice

Zajištění rekvalifikačních
aktivit pro pracovníky
ostatních profesí

2020 - 2023

Vedení
zařízení ve
spolupráci
s ředitelství
m SSL UH

Změna pracovních smluv

Pracovní smlouvy na nové
místo výkonu zaměstnání

10/2020
12/2023

Vedení
zařízení ve
spolupráci
s ředitelství
m SSL UH

Nabídka pracovních pozic pro
Nabídky pracovních pozic,
zaměstnance domova v jiných zařízeních výběrová řízení
při odchodu klientů dochráněných bydlení
a DOZP Velehrad – Vincentinum a snížení
kapacity zařízení.

Dle potřeby a
možností do
12/2023

Vedení
zařízení ve
spolupráci
s ředitelství
m SSL UH

Supervize pro pracovníky

Od 9/2017 – dle
potřeby a
průběžně

Vedoucí
zařízení

Supervize

INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI (blízcí, veřejnost aj.) Stejně jako u výše uvedených oblastí
rozvrhněte činnosti, které budete v procesu transformace realizovat ve vztahu k veřejnosti,
k opatrovníkům, k rodinám podporovaných osob apod.

Veřejnost - informovanost

Výstupy/články apod.
v médiích; společné setkání

Opatrovníci + rodina - informovanost

Společné setkání, telefonické Průběžně
a písemné konzultace,
nabídka návštěvy stávajících
CHB, uzavření smlouvy o
sociální službě – CHB.
Společné setkání, individuální 2020-2023
jednání, pomoc opatrovníků
při přípravě a přecházení
klientů do DOZP Velehrad Vincentinum.

Sociální
pracovníci a
vedoucí
zařízení

Obec

Jednání se zástupci obcí o
vhodných pronájmech, o
procesu transformace, o
cílové skupině CHB/DOZP

Vedoucí
zařízení

Spolupráce se zřizovatelem

Pravidelná setkání se
2020 – 2023
zřizovatelem, hledání
možností pro financování
zvolených aktivit (dotační
tituly, nadace, sponzoři apod.)

25. 8. 2020, Velehrad

Průběžně

Od 2016 až další
roky

Vedoucí
zařízení

Vedení
zařízení ve
spolupráci
s ředitelství
m SSL UH a
zřizovatele
m

Příloha č. 7 Finanční zajištění - DZP Velehrad Buchlovská
Přehled čerpání rozpočtu
NÁKLADŮ dle zdrojů krytí
(struktura dle závazného analytického členěnění od 1.1.2019)

1.

KAPACITA k 1.3.2019
PŘEPOČTENÝ POČET PRACOVNÍKŮ
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM

521

0400-0499

OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY

521

0500-0989

PROSTŘEDKY NA PLATY

521
2.
524

0700-0799

Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost

ODVODY SaZP, FKSP
0XXX Zákonné odvody
z toho: 03XX Sociální pojištění za org.
04XX Zdravotní pojištění za org.
527 0300 Základní příděl FKSP 2%
3.
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM:
501 0XXX Spotřeba materiálu
z toho: 030X,034X,040X Materiál, mat. na opravy, uhlí
060X
PHM
070X
Potraviny
080X
Léky,zdravotní materiál
0900-0910
Ochranné pomůcky
0950-0960
Prádlo
502,503 0XXX Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek
z toho: 030X El. Energie (SÚ 502)
031X Plyn (SÚ 502)
032X Pára, teplo (SÚ 503)
033X Voda (SÚ 503)
504 0XXX Prodané zboží
506,507,516
0XXX Aktivace dlouh.(506) a oběž.(507) maj., vnitroorg.služ.(516)
508 0XXX Změna stavu zásob vl.výroby
511 0XXX Opravy a udržování
512 0XXX Cestovné
513 0XXX Náklady na reprezentaci
518 0XXX Ostatní služby
z toho: 031X,032X,033X Telefony, internet, TV, rozhlas, poštovné
041X,042X,044X Porad., revize, zprac.ek.agend a EA
051X
Bankovní poplatky
060X
Tech.zhodnocení DNM do 60 tis. Kč *
070X
Nájemné
0800-0998
Ostatní služby
525,528 0XXX Jiné soc.poj.(vč.zák.úraz.poj.zaměst.dle zák.266/2006), Jiné soc.náklady
527 0XXX Zákonné sociální náklady (SÚ 527 0301-0998) (vč. ochr.pomůcek,školení,vzděl.)
z toho: 040X
příspěvek na stravování zam.
53x 0XXX Daně a poplatky (SÚ 531-538)
54x 0XXX Ostatní náklady
z toho: 549 0400-0429 Pojištění
549 051X
Tech. zhodnocení do 40 tis. Kč (DHM) *
549 060X,061X Ostatní
551 0XXX Odpisy dlouhodobého majetku
552,553 0XXX Prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
554-557 0XXX Prod.pozemky,rezervy,opr.pol.,odeps.pohl.
z toho: 557 0XXX Náklady z vyřazených pohledávek
558 0XXX Náklady z drobného dlouhodobého majetku
56x 0XXX Finanční náklady
59x 591,595 Daň z příjmu, dodat.odvody DP, 599 Správní režie (SÚ 599 - SSL)
599 0XXX SPRÁVNÍ REŽIE CELKEM
4.
NÁKLADY CELKEM (1+2+3)

ROZPOČET
2017

ROZPOČET K ROZPOČET
31.12.2020
K 31.12.2021

ROZPOČET K
31.12.2022

ROZPOČET K
31.12.2023

propočet na 1
klienta 2017

propočet na 1
klienta 2020

propočet na 1
klienta 2021

propočet na 1
klienta 2022

propočet na 1
klienta 2023

110
81,00
19.630,00

79
73,9
27.071,00

72
70,9
24.961,00

59
57
20.461,00

58
57
20.461,00

30,00

300,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.530,00

26.636,00

24.791,00

20.311,00

20.311,00

177,55

337,16

344,32

344,25

350,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,64

1,71

1,67

1,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,22

120,73

123,29

123,27

125,40

60,37

113,96

116,38

116,36

118,36

44,39

83,62

85,39

85,37

86,84

15,98

30,34

30,99

30,98

70,00
6.294,00
6.640,20
4.882,50
1.757,70
392,00
12.928,21
4.143,00
690,00
20,00
3.160,00
93,00
0,00
100,00
2.590,00
740,00
1.300,00
0,00
550,00
0,00
0,00
0,00
650,00
10,00
1,00
585,00
80,00
130,00
1,00
0,00
0,00
374,00
78,12
115,00
0,00
17,00
20,00
0,00
20,00
0,00
2.663,00
0,00
10,00
10,00
255,00
0,00
400,00
1.391,09
38.852,21

135,00
9.538,00
9.003,00
6.606,00
2.397,00
535,00
12.903,00
3.794,00
670,00
25,00
2.828,00
95,00
0,00
50,00
2.735,00
900,00
1.245,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10,00
2,00
662,00
85,00
160,00
2,00
0,00
0,00
415,00
112,00
150,00
0,00
18,00
30,00
0,00
30,00
0,00
2.825,00
0,00
0,00
0,00
345,00
0,00
0,00
1.720,00
49.512,00

120,00
8.877,00
8.379,00
6.148,00
2.231,00
498,00
10.486,00
3.315,00
650,00
25,00
2.395,00
95,00
0,00
50,00
2.585,00
850,00
1.195,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10,00
2,00
647,00
85,00
160,00
2,00
0,00
0,00
400,00
104,00
150,00
0,00
18,00
30,00
0,00
30,00
0,00
2.825,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
1.594,00
45.918,00

100,00
7.273,00
6.865,00
5.037,00
1.828,00
408,00
9.567,00
2.635,00
450,00
25,00
1.965,00
95,00
0,00
30,00
2.435,00
800,00
1.145,00
0,00
490,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10,00
2,00
597,00
85,00
160,00
2,00
0,00
0,00
350,00
85,00
150,00
0,00
18,00
30,00
0,00
30,00
0,00
2.825,00
0,00
0,00
0,00
280,00
0,00
0,00
1.281,00
38.582,00

100,00
7.273,00
6.865,00
5.037,00
1.828,00
408,00
9.532,00
2.600,00
450,00
25,00
1.930,00
95,00
0,00
30,00
2.435,00
800,00
1.145,00
0,00
490,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10,00
2,00
597,00
85,00
160,00
2,00
0,00
0,00
350,00
85,00
150,00
0,00
18,00
30,00
0,00
30,00
0,00
2.825,00
0,00
0,00
0,00
280,00
0,00
0,00
1.281,00
38.547,00

178,45

342,67

346,68

346,80

352,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,27

3,80

0,69

0,85

0,86

1,72

31,52

3,56

6,77

6,92

6,92

7,03

117,53

163,33

145,64

162,15

164,34

37,66

48,03

46,04

44,66

44,83

6,27

8,48

9,03

7,63

7,76

0,18

0,32

0,35

0,42

0,43

28,73

35,80

33,26

33,31

33,28

0,85

1,20

1,32

1,61

1,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,91

0,63

0,69

0,51

0,52

23,55

34,62

35,90

41,27

41,98

6,73

11,39

11,81

13,56

13,79

11,82

15,76

16,60

19,41

19,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

7,47

7,50

8,31

8,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,91

6,33

6,94

8,47

8,62

0,09

0,13

0,14

0,17

0,17

0,01

0,03

0,03

0,03

0,03

5,32

8,38

8,99

10,12

10,29

0,73

1,08

1,18

1,44

1,47

1,18

2,03

2,22

2,71

2,76

0,01

0,03

0,03

0,03

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,40

5,25

5,56

5,93

6,03

0,71

1,42

1,44

1,44

1,47

1,05

1,90

2,08

2,54

2,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

0,23

0,25

0,31

0,31

0,18

0,38

0,42

0,51

0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

0,38

0,42

0,51

0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,21

35,76

39,24

47,88

48,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

2,32

4,37

4,17

4,75

4,83

0,00

0,00

0,00

0,00

3,64

0,00

0,00

0,00

0,00

12,65

21,77

22,14

21,71

22,09

353,20

626,73

637,75

653,93

664,60

0,00

Přehled čerpání rozpočtu
NÁKLADŮ dle zdrojů krytí
(struktura dle závazného analytického členěnění od 1.1.2019)

propočet na 1
ROZPOČETROZPOČET
2017
K 31.12.2020
ROZPOČET K 31.12.2021
ROZPOČET K 31.12.2022
ROZPOČET K 31.12.2023
klienta 2017

KAPACITA k 1.3.2019
PŘEPOČTENÝ POČET PRACOVNÍKŮ
0XXX Výnosy z prodeje vlastních výrobků
0XXX Výnosy z prodeje služeb
z toho: 0300-0329 Tržby od klientů, od zdravotních pojišťoven
040X
Tržby za služby s nájemným
050X
Stravování
070X
Vstupné
603 0XXX Výnosy z pronájmu (čisté nájemné)
604,609 0XXX Výnosy z prodaného zboží, Jiné výnosy z vl.výkonů
641-647 0XXX Ostatní výnosy (mimo úroky a čerpání fondů)
z toho: 641-643 Pokuty, úroky, penále, odeps.pohl.
644-647 Výnosy z prodeje DHM,DNM,mat.,pozemků
648 0XXX Čerpání fondů
z toho: 030X,031X Rezervní fond (SÚ 413,414)
033X Použití FKSP (SÚ 412)
040X Fond investic (SÚ 416)
050X Fond odměn (SÚ 411)
649 0XXX Ostatní výnosy z činnosti
z toho: 030X Výnosy z pojistných událostí
66x 0XXX Finanční výnosy
z toho: 662 Úroky
672 0XXX Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů
z toho: 050X
transfery od zřizovatele (z toho 0509 program Zajištění dostup.soc.sl.)
060X
transfery od obcí, DSO
061X
transfery od regionální rady
03XX-04XX transfery ze státního rozpočtu
z toho: 0301 Úřady práce
08XX
transfery ze zahraničí
091X-093X transfery ze státních fondů
075X
časové rozlišení inv.transferů
5.
VÝNOSY CELKEM
6.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období (po zdanění)
601
602

110
81,00
14,00
22.112,00
21.875,00
0,00
235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
55,00
0,00
0,00
0,00
16.610,00
16.600,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.841,00
-11,21

79
73,9
15,00
22.282,00
21.910,00
0,00
372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
23.487,75
23.449,75
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
45.934,75
-3.577,25
k 31.12.2019 87 kl.

72
70,9
15,00
19.465,00
19.121,00
0,00
344,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
19.902,00
19.864,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
39.532,00
-6.386,00

59
57
15,00
15.898,00
15.621,00
0,00
277,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
16.315,00
16.277,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
32.378,00
-6.204,00

k 31.12.2020 79 kl. k 31.12.2021 72 kl.

odchod 8x do Vel Vin odchod 7x do CHB

odchod 13x do Vel Vin

- 3,5 úv. (0,88 pp) přechod
-3 úv.Vel Vin

-11,9 úv.

58
57
15,00
15.783,00
15.506,00
0,00
277,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
16.039,00
16.001,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
31.987,00
-6.560,00

0
0
-0,5
0
-3
0
-3,5

45000
27000
32000
37500
27000
19500

NÁKLADY 10-12/2020 ROČNÍ NÁKLADY
0
0
0
0
-48000
-192000
0
0
-243000
-972000
0
0
-291000
-1164000

r. 2021
PRŮM.MZDA

UVAZEK
vedoucí
zásobovač
sociální
zdravotní
PSS
ostatní
celkem

0
0
0
0
-3
0
-3

ROČNÍ NÁKLADY
45000
27000
32000
37500
27000
19500

0
0
0
0
-972000
0
-972000

r. 2022
PRŮM.MZDA

UVAZEK
0
0
-0,5
-2
-8
-3,4
-13,9

ROČNÍ NÁKLADY
45000
27000
32000
37500
27000
19500

0
0
-192000
-900000
-2592000
-795600
-4479600

propočet na 1
klienta 2022

propočet na 1
klienta 2023

0,13

0,19

0,21

0,25

0,26

282,05

270,35

269,46

272,12

198,86

277,34

265,57

264,76

267,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,14

4,71

4,78

4,69

4,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,45

0,63

0,69

0,85

0,86

0,45

0,63

0,69

0,85

0,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

1,27

1,39

1,69

1,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151,00

297,31

276,42

276,53

276,53

150,91

296,83

275,89

275,88

275,88

0,09

0,25

0,28

0,34

0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,11

0,14

0,14

353,10

581,45

549,06

548,78

551,50

-0,10

-45,28

-88,69

-105,15

-113,10

0,00

0,00

k 31.12.2022 59 kl.
odchod 1x do nového DZR

r. 2020
PRŮM.MZDA

UVAZEK
vedoucí
zásobovač
sociální
zdravotní
PSS
ostatní
celkem

propočet na 1
klienta 2021

201,02

r. 2020

vedoucí
zásobovač
sociální
zdravotní
PSS
ostatní
celkem

propočet na 1
klienta 2020

vedoucí
účetní
zásobovač
SP
PSS
ZP
kuchaři
uklízečky
provozář
pradlena
krejčí

0,5
1
1
3
49
7
5,5
5,4
2
3
0
77,4

r. 2021
0,5
1
1
2,5
46
7
5,5
5,4
2
3
0
73,9

rozdíl

r. 2022
0,5
1
1
2,5
43
7
5,5
5,4
2
3
0
70,9

0,5
1
1
2
35
5
5,5
3,5
2
1,5
0
57

0
0
0
-1
-14
-2
0
-1,4
0
0
0
-18,4

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Chráněné bydlení

Přehled čerpání rozpočtu
NÁKLADŮ dle zdrojů krytí
(struktura dle závazného analytického členěnění od 1.1.2019)

1.

Vznik CHB pro 7 klientů
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM

521

0400-0499

OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY

521

0500-0989

PROSTŘEDKY NA PLATY

521

0700-0799

Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost

2.
524

ODVODY SaZP, FKSP
0XXX Zákonné odvody
z toho: 03XX Sociální pojištění za org.
04XX Zdravotní pojištění za org.
527 0300 Základní příděl FKSP 2%
3.
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM:
501 0XXX Spotřeba materiálu
z toho: 030X,034X,040X Materiál, mat. na opravy, uhlí
060X
PHM
070X
Potraviny
080X
Léky,zdravotní materiál
0900-0910
Ochranné pomůcky
0950-0960
Prádlo
502,503 0XXX Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek
z toho: 030X El. Energie (SÚ 502)
031X Plyn (SÚ 502)
032X Pára, teplo (SÚ 503)
033X Voda (SÚ 503)
504 0XXX Prodané zboží
506,507,516
0XXX Aktivace dlouh.(506) a oběž.(507) maj., vnitroorg.služ.(516)
508 0XXX Změna stavu zásob vl.výroby
511 0XXX Opravy a udržování
512 0XXX Cestovné
513 0XXX Náklady na reprezentaci
518 0XXX Ostatní služby
z toho: 031X,032X,033X Telefony, internet, TV, rozhlas, poštovné
041X,042X,044X Porad., revize, zprac.ek.agend a EA
051X
Bankovní poplatky
060X
Tech.zhodnocení DNM do 60 tis. Kč *
070X
Nájemné
0800-0998
Ostatní služby
525,528 0XXX Jiné soc.poj.(vč.zák.úraz.poj.zaměst.dle zák.266/2006), Jiné soc.náklady
527 0XXX Zákonné sociální náklady (SÚ 527 0301-0998) (vč. ochr.pomůcek,školení,vzděl.)
z toho: 040X
příspěvek na stravování zam.
53x 0XXX Daně a poplatky (SÚ 531-538)
54x 0XXX Ostatní náklady
z toho: 549 0400-0429 Pojištění
549 051X
Tech. zhodnocení do 40 tis. Kč (DHM) *
549 060X,061X Ostatní
551 0XXX Odpisy dlouhodobého majetku
552,553 0XXX Prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
554-557 0XXX Prod.pozemky,rezervy,opr.pol.,odeps.pohl.
z toho: 557 0XXX Náklady z vyřazených pohledávek
558 0XXX Náklady z drobného dlouhodobého majetku
56x 0XXX Finanční náklady
59x 591,595 Daň z příjmu, dodat.odvody DP, 599 Správní režie (SÚ 599 - SSL)
599 0XXX SPRÁVNÍ REŽIE CELKEM
4.
NÁKLADY CELKEM (1+2+3)

rozpočet r. 2021

6,7 p.p.
7 klientů
2.227,00
0,00
2.222,00
5,00
796,00
751,00
551,00
200,00
45,00
965,00
55,00
35,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
60,00
50,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
15,00
5,00
1,00
305,00
10,00
5,00
0,00
0,00
240,00
50,00
9,00
125,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
160,00
3.988,00

propočet na 1 klienta

318,14
0,00
0,00
0,00
317,43
0,00
0,71
0,00
113,71
107,29
78,71
28,57
6,43
137,86
7,86
5,00
0,71
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
8,57
7,14
0,00
4,29
0,00
0,00
0,00
2,14
0,71
0,14
43,57
1,43
0,71
0,00
0,00
34,29
7,14
1,29
17,86
14,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,43
0,00
0,00
22,86
569,71

Přehled měsíčních úprav rozpočtu
VÝNOSŮ dle zdrojů krytí
(struktura dle závazného analytického členěnění od 1.1.2019)

rozpočet r. 2021

6,7 p.p.
7 klientů

0XXX Výnosy z prodeje vlastních výrobků
0XXX Výnosy z prodeje služeb
z toho: 0300-0329 Tržby od klientů, od zdravotních pojišťoven
040X
Tržby za služby s nájemným
050X
Stravování
070X
Vstupné
603 0XXX Výnosy z pronájmu (čisté nájemné)
604,609 0XXX Výnosy z prodaného zboží, Jiné výnosy z vl.výkonů
641-647 0XXX Ostatní výnosy (mimo úroky a čerpání fondů)
z toho: 641-643 Pokuty, úroky, penále, odeps.pohl.
644-647 Výnosy z prodeje DHM,DNM,mat.,pozemků
648 0XXX Čerpání fondů
z toho: 030X,031X Rezervní fond (SÚ 413,414)
033X Použití FKSP (SÚ 412)
040X Fond investic (SÚ 416)
050X Fond odměn (SÚ 411)
649 0XXX Ostatní výnosy z činnosti
z toho: 030X Výnosy z pojistných událostí
66x 0XXX Finanční výnosy
z toho: 662 Úroky
672 0XXX Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů
z toho: 050X
transfery od zřizovatele (z toho 0509 program Zajištění dostup.soc.sl.)
060X
transfery od obcí, DSO
061X
transfery od regionální rady
03XX-04XX transfery ze státního rozpočtu
z toho: 0301 Úřady práce
08XX
transfery ze zahraničí
091X-093X transfery ze státních fondů
075X
časové rozlišení inv.transferů
5.
VÝNOSY CELKEM
6.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období (po zdanění)
601
602

0,00
1.005,00
1.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.971,00
2.961,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.976,00
-12,00

PRŮM.MZDA

UVAZEK
vedoucí
účetní
sociální
zdravotní
PSS
ostatní
celkem

propočet na 1 klienta

0,1
0,1
0,5
0
6
0
6,7

0,00
143,57
143,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424,43
423,00
1,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
568,00
-1,71

ROČNÍ NÁKLADY
45000
27000
32000
37500
27000
19500

54.000,00
32.400,00
192.000,00
0,00
1.944.000,00
0,00
2.222.400,00

Pravidla a složení transformačního týmu
Členové TT – vedoucí DZP; zástupkyně vedoucí a vrchní sestra, sociální pracovnice 1,
sociální pracovnice a koordinátorka individuálního plánování 2, pracovnice v soc.
službách 1 a 2,aktivizační pracovník, externí konzultant.
Pravidla jednání – viz čl. VI. Komunikační strategie
Popis rolí členů TT a jejich kompetence -viz Komunikační strategie
Frekvence setkávání TT - 1 x za měsíc
Místo setkávání TT: DZP Velehrad, Buchlovská 301
Kdo zpracovává zápis z jednání – vedoucí sociální pracovnice, DiS., externí konzultantka, podrobněji
viz Komunikační strategie
Vyhodnocování realizace TP a jak je možné jej změnit:
Transformační plány se budou vyhodnocovat jednou ročně za pomoci externích konzultantů. TP je
možné měnit v případě, že nastane závažná změna (údaje vztahující se k potřebné míře podpory
klientů v zařízení, ovlivňující naplánovanou pomoc v běžné komunitě, termíny vzniku nových služeb
včetně lokalit a kapacit). Každou změnu TP je možné uskutečnit na základě souhlasu zřizovatele a
poté následné schválení v orgánech kraje.
Více je uvedeno v Příloze transformačního plánu č. 5 Komunikační strategie

Velehrad, 25. 8. 2020

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ reg.
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570.

Příloha č. 9
Monitorování procesu transformace
Způsob monitorování

Výstup

Oblast zlepšení situace klientů
Naplňování osobních cílů klientů
Zajištění optimální míry podpory dle ind.
potřeb klientů
Zajištění dostupnosti návazných služeb
Zkvalitnění života klientů
Zvýšení samostatnosti klientů
Zjišťování spokojenosti klientů
s poskytovanou službou

Vyhodnocené IP
Aktualizované IP – zvýšení samostatnosti
klientů
Vyhodnocování počtu klientů navštěvujících
návazné služby
Klienti využívají veřejné služby, žijí v běžné
komunitě, posuny v IP – získávání nových
dovedností a schopností klienta
Posuny v IP, aktualizované IP a plány péče
Aktualizovaný IP, rozhovory s klienty,
dotazníkové šetření

Oblast řízení celého procesu
Pravidelné schůzky TT
Pracovní setkávání TT s pracovníky SSLUH
Pracovní setkávání TT s pracovníky KÚ
Zlínského kraje

Zápisy ze schůzek TT
Zápisy ze schůzek
Zápisy ze schůzek

Oblast personální
Provedení dílčí změny v rámci organizační
struktury

Upravená organizační struktura zařízení

Oblast ekonomická
Zajištění financování nových soc. služeb

Vypracovaná finanční analýza

Jiná oblast
Zjišťování spokojenosti a názorů
opatrovníků, zákonných zástupců na kvalitu
služeb poskytovaných v nových podmínkách

Vyhodnocený dotazník. Názory opatrovníků
a zákonných zástupců

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570.

Příloha č. 10

Přehled vzdělávání v rámci procesu změny služby
V rámci projektu Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském
kraji je poskytováno pracovníkům následující vzdělávání:

o
o
o
o
o
o
o

Kurz Transformace a deinstitucionalizace
Vzdělávání pracovníků v případové sociální práci
Vzdělávání vedoucích pracovníků v procesu řízení změny – transformace
Vzdělávání v oblasti realizace služeb komunitního typu, zejména chráněného bydlení
Metodická podpora nově vznikajících chráněných bydlení
Řízené stáže
Vzdělávání pracovníků v přímé péči (včetně klíčových pracovníků) v tématech:
- Individuální plánování
- Normalita, práva osob se zdravotním postižením v kontextu Úmluvy
- Podpora v rozhodování + kompetence opatrovníků a komunikace s nimi (včetně metod
motivace lidí s duševním onemocněním)
- AAK, komunikace
- Sexualita + partnerské vztahy
- Podpora v hospodaření s penězi, tvorba finančních plánů podpory
- Systémová práce s rizikem

Pracovníkům je také poskytována podpora při přechodu klientů, a to pomocí případových supervizí,
na základě nichž budou sestavovat přechodové plány klientů.
Každé zařízení je podporováno externím konzultantem, který se na tvorbě přechodových plánů
klientů bude rovněž podílet.

Velehrad, 26. 10. 2017

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570.

Návaznost na sociální služby v regionu
Název služby
Diakonie ČCE středisko CESTA
Denní stacionář
Domovinka
Denní stacionář pro
osoby s tělesným a
mentálním postižením
Uherský Brod

Poskytovatel

Adresa

cílová skupina
osoby s kombinovaným
postižením,
osoby s mentálním

věková kategorie

vzdálenost

Jarošov Velehrad

mladí dospělí (19 - 26
let) dospělí (27 - 40 3-5 km 8 km
let)

forma

Diakonice ČCE středisco Cesta

Uh. Hradiště, Na
Stavidle 1266

Oblastní charita
Uherský Brod

dospělí (45-64 let),
mladší senioři (65-80
Uh. Brod, Pod Valy osoby s chronickým
20 km
664
duševním onemocněním let), starší senioři
(nad 80 let)

29km

ambulantní

osoby: s kombinovaným
mladí dospělí (19 - 26
postižením, s mentálním
let), dospělí (27 - 60 20 km
postižením, s tělesným
let)
postižením

29 km

ambulantní

osoby se sluchovým
postiženým

bez omezení věku

20 km

29 km

ambulantní,
terenní

osoby se zdravotním
postižením

mladí dospělí (19 –
26 let), dospělí (2764), mladší senioři
(65-80let)

3-5 km 8 km

ambulantní,
terenní

osoby v krizi

bez omezení věku

3-5 km 8 km

ambulantní

Sociální služby Uh. artyzánů 2174,
Brod p. o.
Uherský Brod
Mariánské nám.
2187, Uherský
Brod,

Odborné sociální
poradenství

AUDIOHELP z.s.

Odborné sociální
poradenství

Centrum pro
alackého náměstí
zdravotně postižené 293, Uherské
Zlínského kraje
Hradiště

Odborné sociální
poradenství - Charita

Občanská poradna
Uherské Hradiště

Velehradská třída
181, Uherské
Hradiště

ambulantní

Osobní asistence Charita

Centrum osobní
asistence

Podpora samostaného
bydlení

Diakonie ČCE středisko CESTA

Sociálně terapeutické
dílny
Sociálně terapeutické
dílny

Sociálně terapeutické
dílny

Sociálně terapeutická
dílna Uherské Hradiště

Terénní program
Cusanus

Velehradská třída
181, Uherské
Hradiště

osoby: s jiným
zdravotním postižením, s
kombinovaným
1- 80 let
postižením, s mentálním
postižením, s tělesným
postižením a senioři

3-5 km 8 km

mladí dospělí (19 - 26
osoby s chronickým
let) dospělí (27 - 40 3-5 km 8 km
duševním onemocněním
let)
Diakonie ČCE Uh. Hradiště, Na
osoby s chronickým
18-65 let
3-5 km 8 km
středisko CESTA
Stavidle 1266
duševním onemocněním
osoby s kombinovaným
Naděje - Dům
Masarykovo náměstí postižením,
27-64 let
3-5 km 8 km
Naděje Otrokovice 21, Uherské Hradiště osoby s mentálním
postižením
Františkánská 332,
osoby s kombinovaným
Oblastní charita
Uherské Hradiště a
postižením,
27-64 let
3-5 km 8 km
Uherské Hradiště - Velehradská třída
osoby s mentálním
T. D. Klíček
246, Uherské
postižením
Hradiště
osoby s kombinovaným
Sociální služby Uh.
postižením,
19-26 let, 27-64 let
3-5 let 8 km
Hradiště p. o.
osoby s mentálním
postižením
osoby, které vedou
rizikový způsob života
Oblastní charita
Průmyslová 1299,
nebo jsou tímto
od 18 let, ženy, muži 3-5 km 8 km
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
způsobem života
ohroženy
Uh. Hradiště, Na
Stavidle 1266

terenní

terenní
ambulantní
ambulantní

ambulantní

atbulantní

ambulantní

Denní centrum sv.
Ludmily

Oblastní charita
Uherské Hradiště

Odlehčovací služba

Oblastní charita
Uherské Hradiště

Odlehčovací služba oblastní charita
Domov pokojného stáří
Uherské Hradiště
Boršice

osoby s kombinovaným
postižením,
osoby s mentálním
postižením
Sokolská 1408, 687 osoby se zdravotním
25 Hluk
postižením, senioři
Velehradská třída
181, Uherské
Hradiště

Boršice 274

Odlehčovací služba
PAHOP

PAHOP, Zdravotní
Mariánské náměstí
ústav paliativní a
78, Uherské Hradiště
hospicové péče, z.ú.

Sociální rehabilitace Ergo Uherské Hradiště

Centrum služeb a
Štěpnická 1156,
podpory Zlín, o.p.s. Uherské Hradiště

"Labyrint - centrum
sociální rehabilitace"

Oblastní charita
Uherské Hradiště

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

19-26 let, 27-64 let

3-5 km 8 km

pobytová

27- … let

15 km

21 km

pobytová

osoby s chronickým
onemocněním, s jiným
zdravotním postižením, s
27- … let
tělesným postižením, se
zdravotním postižením a
senioři

15 km

8 km

terenní

bez omezení věku

3-5 km 8 km

19-64 let

3-5 km 8 km

terenní,
ambulantní

Velehradská třída
181, Uherské
Hradiště

osoby s chronickým
18-64 let
duševním onemocněním

3-5 km 8 km

terenní,
ambulantní

Partyzánů 2174,
Uherský Brod

senioři a osoby se
zdravotním postižením

20 km

terenní

osoby s kombinovaným
postižením,
osoby s mentálním
postižením

55-64, senioři

29 km

Pečovatelská služba

Obec Babice

Babice 594

osoby se zdravotním
postižením a senioři

bez omezení věku

12 km

Domácí pečovatelská
služba

Oblastní charita
Uherské Hradiště

Velehradská třída
181, Uherské
Hradiště

osoby s chronickým
postižením, se
zdravotním postižením,

bez omezení věku

3-5 km 8 km

terenní

Pečovatelská služba
Horní Němčí

Oblastní charita Uh.
Horní Němčí 158
Brod

osoby s chronickým
postižením, se
zdravotním postižením,

19-…

25 km

terenní

Pečovatelská služba
Dolní Němčí

osoby s chronickým
onemocněním, s jiným
Oblastní charita Uh. Dolní Němčí, Školní zdravotním postižením, s
19-…
Brod
888
tělesným postižením, se
zdravotním postižením a
senioři

19 km

terenní

Velehrad srpen 2017

10 km

ambulantní,
terenní

odkaz
http://strediskocesta.cz
http://uhbrod.caritas.cz
www.ssub.cz
www.audiohelp.cz
http://czp-zk.cz
www.uhradiste.charita.cz
uhradiste.caritas.cz
http://strediskocesta.cz
http://strediskocesta.cz
www.nadeje.cz
www.ssluh.cz
http://uhradiste.charita.cz
http://uhradiste.caritas.cz
http://uhradiste.caritas.cz
http://uhradiste.charita.cz
www.centrum-pahop.cz
http://cspzlin.cz
www.uhradiste.caritas.cz
http://uhbrod.caritas.cz
http://babice.eu
www.uhradiste.caritas.cz
http://uhbrod.caritas.cz
http://uhbrod.caritas.cz

Mapování obcí - výběr vhodných lokalit

obec
Jankovice
Košíky
Traplice
Salaš
Modrá
Sulimov
Nová Dědina
Bělov
Žlutava
Halenkovice
Kudlovice
Sušice
Jalubí
Staré Město
Huštěnovice
Babice
Spytihněv
Napajedla
Otrokovice
Pohořelice
Oldřichovice
Tečovice
Karlovice
Lhota
Šarovy
Komárov
Březolupy

pošta

cukrárna
/pohosti
vlak nství
obchod doktor zubař kostel lékárna
knihovna, přírodní koupaliště

kadeř.
koupaliště, knihovna, kadeřnice,
koupaliště
velmi blížko Babic, kde je všechno
Domov pro seniory
kino
Domov pokojného stáří

Topolná
Kněžpole
Bílovice
Mistřice
Nedachlebice
Částkov
Pašovice
Prakšice
Dobrkovice
Biskupice
Velký Ořechov
Kaňovice
Hřivinův Újezd
Doubravy
Březůvky
Bohuslavice u Zlína
Březnice

Uherský Ostroh
Veselí N. Moravou
Vnorovy
Vlčnov
Míkovice
Popovice
Podolí
Hradčovice
Ost. Nová Ves
Ostr. Lhota
Dolní Němčí
Blatnice pod Sv. Antoníčkem- je zde zřízena sociální služba- DPS
Blatnička
Lipov
Hluk

kadeř.

kadeř.
masáže

Koryčany
Stupava
Mouchnice
Zlechov
Tupesy
Břestek
Buchlovice
Boršice
Stříbrnice
Tučapy
Polešovice
Vážany
Medlovice
Újezdec
Syrovín
Ořechov
Domanín
Moravský Písek
Těmice
Žeravice
Ježov
Vřesovice
Moravany
Čeložnice
Hýsly
Kostelec
Žádovice
Kelčany
Vlkoš
Skoronice
Milotice

kadeřnice, kosmetika, koupaliště
lyžařský vlek
kadeřnice, kosmetika
kadeřnice, kosmetika, masáže, květiny
balon centrum, penzion
zámek, kadeřnice, kosmetika, smraďavka
Dům pokojného stáří, kadeřnice, kosmetika
kino, kadeřnice, kosmetika
DZP

zámek
koupaliště, kadeřnice, kosmetika,
koupaliště
drogerie, textil
les park,
kameňácká myslivna
rekreační středisko
kadeřnice, zahradnictví

zámek, kadeřnice, kosmetika, smraďavka

Vracov
Bzenec
Vacenovice
Kyjov
Bukovany
Sobůlky
květen 2017, Velehrad

koupaliště, kadeřnice, kosmetika, masáže
kadeřnice, bazén, masáže, pedikúra
muzeum, kadeřnice
kosmet., kadeř., kino, koupaliště, nemocnice

