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Proces transformace v příspěvkových organizacích ZK
1. Transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením
•
•

11 domovů ve dvou příspěvkových organizacích (SSL UH a Domov na Dubíčku);
Projekt z OPZ: Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve
Zlínském kraji.

2. Transformace organizací poskytujících ústavní péči pro děti
•

•

Transformace dvou příspěvkových organizací (Dětské centrum Zlín a Centrum ÁČKO) –
původně zdravotnických zařízení, která poskytovala ústavní péči o děti na poskytovatele
sociálních služeb pro rodiny s dětmi;
Projekt z OPZ: Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II.

3. Transformace domova se zvláštním režimem
•
•

Transformace domova se zvláštním režimem Pržno, zařízení pro osoby závislé či ohrožených
závislostí na návykových látkách;
Projekt z OPZ: Návrat do života – transformace a humanizace DZR Pržno.

Projekt Transformace pobytových služeb pro osoby se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji
Transformace 11 domovů pro osoby se zdravotním postižením
Domov na Dubíčku, p. o.

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
• DOZP Javorník Chvalčov
• DOZP Zborovice
• DOZP Kvasice
• DOZP Velehrad – Buchlovská
• DOZP Velehrad – Vincentinum
• DOZP Staré Město
• DOZP Kunovice – Na Bělince
• DOZP Kunovice – Cihlářská
• DOZP Medlovice
• DOZP Uherský Brod
V roce 2015 byla celková registrovaná kapacitě těchto domovů 736 lůžek.

Projekt Transformace pobytových služeb pro osoby se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji
Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost.
Termín realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Hlavní aktivity:
• Tvorba a implementace 11 transformačních plánů.
•

Podpora sociálních pracovníků a pracovníků v přímé práci (vzdělávání,
případové supervize, řízené stáže).

•

Vznik nových služeb komunitního typu – chráněných bydlení (financování,
vzdělávání, metodická podpora).

•

Evaluace projektu.

Přehled otevřených chráněných bydlení
Chráněné bydlení

Kapacita

Datum zahájení

CHB Luhačovice

11

16. 6. 2017

CHB Kroměříž, Kojetínská

8

1. 11. 2017

CHB Uherský Brod, Na Dlouhých

4

1. 1. 2018

CHB Staré Město, Tyršova

8

1. 7. 2018

CHB Kroměříž, U Sýpek

6

1. 7. 2018

CHB Jarošov

11

1. 10. 2018

CHB Kunovice

6

1. 10. 2018

CHB Uherský Brod, Slovácké nám.

8

1. 1. 2019

Vývoj kapacit zapojených DOZP

Pokles kapacit oproti roku 2015 je o cca 21 %.

Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II
Projekt je zaměřen na realizaci transformačních plánů dvou zařízení, která dříve
poskytovala zdravotnické služby, a to:
•
•

Centrum ÁČKO, p. o., Valašské Meziříčí
Dětské centrum Zlín, p. o.

Cílem je transformovat tyto organizace v subjekty poskytující zejména terénní,
ambulantní a v jednom případě také pobytové sociální služby pro ohrožené
rodiny a děti ve Zlínském kraji.

Projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II
Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost.
Termín realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020
Hlavní aktivity:
• Zahájení nových sociálních služeb (zřízení a financování)
•

Podpora pracovníků formou:
o supervizí,
o externích konzultací,
o vzdělávacích kurzů,
o interdisciplinárních seminářů a workshopů,
o kazuistických seminářů.

•

Evaluace projektu.

Centrum ÁČKO, Valašské Meziříčí
Cílové skupiny:
Rodina s dětmi a mladými dospělými do 26 let s vážným podezřením, či
již stanovenou poruchou autistického spektra, ADHD a přidruženými
diagnózami.
Skladba služeb:
• Odborné sociální poradenství
• Odlehčovací služba, forma terénní, ambulantní, pobytová*
• Sociální rehabilitace
*) Pobytová forma vznikne od 1.1.2019

Dětské centrum Zlín – skladba služeb
Služba/zařízení

Cílová skupina

Krizová pomoc

osoby v krizi, rodiny
s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

rodiny s dětmi

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
(kapacita 8)

děti do 18 let.

Projekt Návrat do života – transformace a humanizace DZR Pržno
Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost
Realizátor projektu: Sociální služby Vsetín, p. o.
Termín realizace: 1. 10. 2016 - 31. 12. 2018

Cílem projektu je příprava transformace pobytové sociální služby DZR Pržno a
vypracování transformačního plánu zařízení.
Hlavní aktivity projektu
• Tvorba analýz potřebných pro zpracování transformačního plánu
• Mapování potřeb uživatelů (včetně zpracování příslušné metodiky), příprava
uživatelů na transformaci
• Příprava transformačního plánu
• Podpora pracovníků (vzdělávání, externí podpora, supervize, motivace)
• Spolupráce s místní komunitou a okolím služby

Děkuji za pozornost.

