Usnesení rady ze dne 26.09.2022 č. 2577

Transformační plán
Účelem transformačního plánu je popsat výchozí stav podpory pro uživatele pobytového zařízení
ústavního typu 1a návrh nového zajištění služeb v komunitě2.
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

Domov Svojšice

statutární zástupce

Mgr. Martin Kahánek

právní forma

Příspěvková organizace

adresa

Svojšice 1, Svojšice 28107

Internetová adresa

www.domovsvojsice.cz

e-mail

Info@domovsvojsice.cz

telefon

702 088 912

zřizovatel organizace

Hlavní město Praha

Zařízení, které je předmětem transformace
název zařízení

Domov Svojšice - DZR

vedoucí zařízení

Bc. Vendulka Harapesová, DiS.

adresa

telefon

Svojšice 1

harapesova.vendulka@domovsvojsice.cz
Začátek transformace 1. listopadu 2019

e-mail

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

1

druh služby

Domov se zvláštním režimem

cílová skupina (včetně specifik)

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním
postižením

Registrační identifikátor

registrovaná kapacita

8860370

94

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).

uživatelé služby3
počet uživatelů celkem

z toho děti do 18 let

88

0

z toho muži (dospělí)

z toho ženy (dospělé)

52

36

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

2. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

29

35

16

5

Bez příspěvku:3
počet dospělých uživatelů podle nezbytné míry podpory4
nízká míra podpory

střední míra podpory

vysoká míra podpory

14

34

40

popis potřeb v oblasti zajištění mobility (požadavky na specifické úpravy objektu, speciální
autodopravy apod.), vč. počtu uživatelů, kterých se týkají
Z celkového počtu 88 lidí ve službě DZR se potřeba podpory v oblasti mobility týká 48 osob.
• z toho 15 osob je téměř imobilních.
Vysoké chodítko používá 8 osob.
Nízké chodítko používá 1 osob.
Mechanický invalidní vozík používá 19 osob.
Francouzské hole používá 1 osob.
Zvedák do vany je využíván u 3 osob.
Výtahem do přízemí a průjezdem na zahradu se dostanou všichni klienti, (na invalidním vozíku, lůžko
by se se do výtahu nevešlo.)
Plošinu do auta nemáme.
Chybí vybavení pro imobilní klienty:

•
•
•
•
•

2 zvedáky na přepravu lidí s vysokou mírou potřebné podpory v oblasti mobility na
domácnostech v prvním a druhém patře budovy
koupací lůžko
2 koupací vozíky
elektrické plošina pro vstup imobilních klientů do auta
1 bezbariérová sprcha pro osoby z Domácnosti v 1. patře

Bariéry:
• v domácnosti ve 2. patře (vstup do šicí dílny a skladu prádla) dva schody výrazně zasahují
do chodby a znemožňují tak volný průchod lidem, kteří se pohybují s kompenzační
pomůckou (vozík, vysoké chodítko).
• nevyhovující pro imobilní je bezprostřední okolí budovy u východu z budovy. Nádvoří a cesty
jsou vystavěny z dlažebních kostek a vstup do zahrady je ztížen lidem na mechanickém
vozíku výrazným klesáním terénu. Tj. při případném návratu do budovy do kopce potřebují
dopomoc silné osoby.
Zahrada a park jsou dobře přístupné, se zpevněnými cestami a v rovině.
právní postavení dospělých uživatelů
svéprávní

omezení ve svéprávnosti

15

73

opatrovnictví

3

4

Pro proces transformace je nutná detailní analýza uživatelů služby, zde jsou uvedeny pouze vybrané údaje.
Posouzení nezbytné míry podpory uživatelů, MPSV, 2013;.

veřejný opatrovník

rodinný příslušník

poskytovatel
služby
(zaměstnanec
za organizaci)5

zaměstnanec
poskytovatele
služby (jako
fyzická osoba)

někdo jiný

55

23

0

0

0

personální zajištění služby (počet / úvazek)
pracovníci v přímé péči
celkem

49/47,2

z toho
pracovníci
v soc.
službách

sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

34/33,5

2/1,5

11/10,2

sanitáři

pedagogičtí
pracovníci

ostatní

2/2

pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál
celkem
27/21

z toho
vedoucí pracovníci

technický a administrativní personál

2/1

25/20

náklady na provoz služby
celkem za rok

měsíční přepočtené na jednoho uživatele

54 102 564

629 099

objekty, kde je služba poskytovaná
charakter objektu (popis budovy
a areálu)

Služba DZR Domova Svojšice je poskytována ve čtyřpodlažní
budově zámku uprostřed vesnice v oploceném areálu s
uzamčenou bránou a uzamčenou brankou. Kolem zámku vede
hlavní silnice Svojšic. Budova je obklopena zahradou, za
zahradou je (plotem a povodňovou stěnou) oddělený zámecký
park. Barokní čtyřkřídlý zámek stavěn do atria, přestavován v r.
1847 klasicistně. V evidenci majetku Domova Svojšice je od roku
1976.
Zámek je rozdělen do tří domácností.
V domácnosti na „přízemí“ žije 23 lidí. Jsou zde čtyři čtyřlůžkové
pokoje, jeden pětilůžkový a jeden třílůžkový pokoj, přičemž čtyři
pokoje jsou průchozí. Pouze jeden pokoj (třílůžkový) má vlastní
sprchu a WC. V domácnosti jsou 3 WC a 1 sprcha, tedy 7 lidí na
1 WC a 21 lidí na 1 sprchu. V domácnosti není žádný obývací
pokoj, žádná návštěvní místnost, pouze společná chodba, ze
které se vchází do ložnic lidí. Dále jedna jídelna, na které se
stravuje část obyvatel domácnosti (lidé s vyšší mírou potřebné
podpory).
V domácnosti „1.patro“ žije 29 klientů. Jsou zde dva čtyřlůžkové
pokoje, dále sedm třílůžkových pokojů. Pouze jeden pokoj
(třílůžkový) má vlastní sprchu. V domácnosti jsou 2 sprchy a 4
WC, tedy přibližně 7 lidí na 1 WC a 10 lidí na 1 sprchu. Na
domácnosti je umístěna centrální jídelna, kterou navštěvují
všichni mobilní lidé z celého domova (cca 55 osob) a místnost
aktivizace, kde probíhá každodenní program pro všechny lidi z
celého DZR. V domácnosti není žádný obývací pokoj, pokud lidé
nechtějí svůj čas přes den trávit v ložnici, sedí na společné
chodbě. Na této domácnosti není žádná bezbariérová sprcha, ani
návštěvní místnost. Uprostřed domácnosti je umístěna ošetřovna
lékaře, ošetřovna zdravotních sester a denní místnost personálu.

5

Pokud zatím nebyl vydán nový rozsudek soudu.

V domácnosti „2.patro“ žije celkem 36 osob. Je zde šest
čtyřlůžkových pokojů, jeden třílůžkový pokoj a pět dvoulůžkových
pokojů. Z tohoto počtu jsou tři pokoje průchozí. Jediný pokoj má
vlastní toaletu. Na druhém patře jsou 3 pisoáry, 4 WC, 1 vana a 3
sprchy, cca 7 lidí na 1WC a 9 lidí na 1 sprchu. V domácnosti je
jídelna pro klienty s vyšší mírou potřebné podpory (cca 11 klientů)
a průchozí obývací prostor. Uprostřed domácnosti je denní
místnost personálu a ošetřovna zdravotních sester. V domácnosti
není žádná návštěvní místnost. V této domácnosti (vstup do
šijovny) jsou dva schody výrazně zasahují do chodby a
znemožňují tak volný průchod lidem, kteří se pohybují s
kompenzační pomůckou (vozík, vysoké chodítko). Schody jsou
neodstranitelné.
Přízemí a vyšší patra objektu propojuje výtah, který umožňuje
přesun lidí, kteří mají obtíže s mobilitou (jedná se o 55 lidí,
přičemž 15 lidí je téměř imobilních) a zároveň slouží pro evakuaci
osob.
umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

V centru obce Svojšice, v oploceném areálu s uzamčenou bránou
a uzamčenou brankou. Kolem zámku vede hlavní silnice Svojšic,
kostel a obchod jsou vzdáleny asi 500 m.Obec Svojšice
(Svojšice, obec Bošice, obec Nová ves, a dvě osady) má 545
obyvatel.V obci Svojšice je 1x smíšené zboží, pošta, hospoda,
kostel, místní úřad, MŠ, knihovna, zahradnictví, stanice autobusu
(spoje do Kolína, Kouřimi…), železniční stanice je vzdálena 3 km.
Cesta z Prahy autem trvá 1 hodinu 10 minut, vlakem a
autobusem, pokud navazuje spoj, 1 hodina 20 minut. Na nákupy
a ke specialistům se dojíždí do Kolína (13 km). Praktický lékař je
v Kouřimi (6km) nebo Zásmukách 8 km), ale v současné době
dojíždí za klienty Domova psychiatr z Kolína a praktická lékařka z
Prahy.

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

Barokní čtyřkřídlý zámek stavěn do atria, přestavován v r. 1847
klasicistně. V evidenci majetku Domova Svojšice je od roku 1976.
Současná hodnota 39 862 398,52. Nejrozsáhlejší investice do
provozu v budově za poslední roky je rekonstrukce kuchyňského
provozu za 2 mil. Kč v roce 2017, rekonstrukce zdravotechniky za
1 mil. Kč v roce 2010 a rekonstrukce prádelny za 2,3 mil. Kč v
roce 2006. Dlažby za 2,4 mil Kč na dvoře 2009.
Opravy oken, zateplení, opravy dveří, fasády, případně střechy
jsou třeba (jedná se o milionové částky).
Za dva roky bude třeba nový výtah (tento je z roku 2003) a
příslušenství (cca 300 000).
Za dva roky bude připojen zámek na obecní kanalizaci (finance z
EU), současný stav odpadů je nevyhovující.
Stav elektrorozvodů je údajně zastaralý, ještě není zjištěno.
Využití či přestavby pro běžný život klientů je problematické
jednak pro památkovou ochranu, jednak hmoty a dispozice
budovy – atrium, vysoké místnosti s tlustými zdmi, vysoké dveře
dvojité, těžké, vysoké dělené ale jednoduché okna, V prostorách
zámku jsou prakticky pouze ložnice a úzké chodby, jídelna s
kuchyňkou, bez zádveří apod. pro klienty, ale mezi ložnicemi jsou
„sesterny“ a „šatny“ pro personál. Ani na jednotlivých patrech
nejsou koupelny vyhovující klientům, dostatečné množství toalet,
pračky na individuální praní…

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

není

památková ochrana

ano

Celkem počet pokojů
29

pokoje
1 lůžko

2 lůžka

3 a více lůžek

0

5

3 lůžka 11x
4 lůžka 12x
5 a více lůžek 1x

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

V domově se nachází tři jídelny. Na přízemí pro 11 osob, v
prvním patře pro 55 osob a druhém patře pro 12 osob. Na
druhém patře slouží jídelna i jako obývák. V domově zcela chybí
místnost pro potkávání návštěv. Zcela absentuje infekční pokoj,
resp. pokoj, kde by bylo možné alespoň oddělit infekčního
člověka od ostatních (nemusí zde být WC/sprcha). V tuto chvíli
průměrně sdílí jeden záchod 7 lidí, sprchu/vanu průměrně 10 lidí.
V zámku je celkem 10 průchozích pokojů.

vlastník objektu

Hlavní město Praha

Zhodnocení stavu zařízení6
Silné stránky zařízení s ohledem
na transformaci
např. dovednosti, zkušenosti a postoje pracovníků,
očekávání uživatelů služby od transformace,
zkušenosti poskytovatele s poskytováním
komunitních služeb;
právní postavení uživatelů;
spolupráce s jinými lidmi a organizacemi

Nedostatky a ústavní prvky zařízení
např. dovednosti, zkušenosti a postoje pracovníků,
obavy uživatelů služby z transformace, nedostatek
zkušeností poskytovatele s poskytováním
komunitních služeb;
hlavní ústavní rysy služby (izolovanost, uzavřenost,
přístup ke klientům), stav objektů, závazek
udržitelnosti;
právní postavení uživatelů; nedostatek spolupráce
s jinými lidmi a organizacemi

Přátelská atmosféra
Zjištěná strava 4x denně
Přírodní exteriér a čistý vzduch
Zajištěná zdravotní péče
Ochota personálu ke změnám - 80 %
Vysoká odbornost týmu stále se vzděláváme,
učíme, zkoušíme
Deklarace podpory transformace PO
zřizovatelem
Jako PO HMP jsme silná a stabilní organizace,
solidní partner

Nejsme schopni zajistit soukromí, dostatek
zájmových aktivit a koníčků
Nemůžeme umožnit klientům spát s kým si
vyberou
Neochota personálu ke změnám - 20%
Nedostatek podpory/ personálu, zejména ti, s
nejvyšší/ komplexní potřebou podpory
Jsou zde lidi, kteří nebyli několik let venku
Řád (ne běžný biorytmus)
Nemožnost i vybrat, co budu jíst
Interiér není byt. Chybí sociální zařízení,
obývací pokoj
Kvalita i kvantita je nízká

6

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

Málo osobního i úložného prostoru
Vysoké a rovné platby za ubytování:
-

Brání v pracovním zařazení

-

Zadlužení

Neadekvátní návyky klientů - žebrají, kradu v
krámě, sbírají nedopalky.
Nedostatek vhodných objektů pro naše služby
na trhu
Nedostatek personálu
Nepružné financování, někdy zdlouhavé čekání
na přidělené prostředků (mandl, mixér)
Nepružné rozhodování zřizovatele
Nehlídáme si hranice sil, jdeme za hranu
Závislost sociálních služeb na politické situaci
Závislost procesu změn na něčem, co není v
naší moci – opatrovníci, zřizovatel MHMP...
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.)

Pomoct klientům ocenit osobní vlastnictví,
hodnoty, získat osobní majetek

Opatrovníci se bojí změn

Pomoct získat práva/ povinnosti/ zodpovědnost

V obci se bojí, že odejdeme

Zkušenost:

Rodina se bojí změn

-

Dělat smysluplnou činnost

V nových místech nepřijmou klienty za své
poptávat

-

Starat se o někoho/ něco

Požární/ bezpečnostní rizika

Otevřít se komunitě – podporovat socializaci

-

Udržují ne-běžný režim

Využívat veřejné služby

Únava a nemocnost personálu

Pomoct do pracovního zařazení (začít
pracovními návyky)
Nepřepečovávat/ nezanedbávat
Zkušenost žít běžně – péče o své věci
Vrátit svéprávnost
Dát jim možnost rozhodování

Zařízení, které je předmětem transformace
název zařízení

Domov Svojšice - CHB

vedoucí zařízení

Mgr. Martin Kahánek

adresa

telefon

Svojšice 1

e-mail

kahanek.martin@domovsvojsice.cz
Začátek transformace 1. listopadu 2019

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

Chráněné bydlení

cílová skupina (včetně specifik)

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním
postižením

Registrační identifikátor

registrovaná kapacita

8590832

14

uživatelé služby

7

počet uživatelů celkem

z toho děti do 18 let

14

0

z toho muži (dospělí)

z toho ženy (dospělé)

12

2

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

2. stupeň

2

12

3. stupeň

4. stupeň

počet dospělých uživatelů podle nezbytné míry podpory8
nízká míra podpory

střední míra podpory

vysoká míra podpory

5

8

1

popis potřeb v oblasti zajištění mobility (požadavky na specifické úpravy objektu, speciální
autodopravy apod.), vč. počtu uživatelů, kterých se týkají
Objekt je bariérový. Obytná část se nachází až v prvním nadzemním podlaží, kdy je nutné překonat
alespoň 14 schodů s jednou podestou. V tuto chvíli lidé nepotřebují žádné specifické potřeby a
úpravy objektu. Co se týče autodopravy, je využíván multivan, který je k dispozici celé organizaci.
Dopravu zajišťuje řidič organizace.
právní postavení dospělých uživatelů
svéprávní

omezení ve svéprávnosti

3

11

opatrovnictví
veřejný opatrovník

rodinný příslušník

poskytovatel
služby
(zaměstnanec
za organizaci)9

zaměstnanec
poskytovatele
služby (jako
fyzická osoba)

někdo jiný

10

1

0

0

0

personální zajištění služby (počet / úvazek)
pracovníci v přímé péči
celkem

8/7,5

z toho
pracovníci
v soc.
službách

sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

sanitáři

pedagogičtí
pracovníci

ostatní

7/7

1/0,5

0

0

0

0

pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál
celkem
18

z toho
vedoucí pracovníci

technický a administrativní personál

2/1

16/6,5

Pro proces transformace je nutná detailní analýza uživatelů služby, zde jsou uvedeny pouze vybrané údaje.
Posouzení nezbytné míry podpory uživatelů, MPSV, 2013;.
9
Pokud zatím nebyl vydán nový rozsudek soudu.
7

8

náklady na provoz služby
celkem za rok

měsíční přepočtené na jednoho uživatele

7 637 639

545 545

objekty, kde je služba poskytovaná
charakter objektu (popis budovy
a areálu)

Budova se nachází v areálu barokního zámku, kde byla dříve
poskytovaná služba DZR. U vchodu je nutné projít vrátnicí.

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

V obci Svojšice žije asi 600 obyvatel. V obci se nachází mateřská
školka, pošta, dva hostince a večerka s potravinami. Autobus na
okresní město zde v pracovní dny jezdí ve špičce každou hodinou
(6-8 hod, 14-16 hod,) poté jednou za dvě hodiny.

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

Budova prošla v minulé dekádě rekonstrukci fasády. V přízemním
patře je umístěna technická místnost, kde se nachází filtrační
zařízení na pitnou vodu pro celý areál. Před výměnou je nový
topný systém v kotelně.

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

není

památková ochrana

ne

Celkem počet pokojů
9

pokoje
1 lůžko

2 lůžka

3

3 a více lůžek

6

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

Dům je dělen na jednotlivá patra. V každém patře se nacházejí
celkem dvě bytové jednotky (garsonka, byt 3+1). Obdobně je to
v druhém patře. V podkroví je pouze jedna bytová jednotka o
dvou pokojích. Každá bytová jednotka je vybavena standardně,
menší kuchyní (v horním patře na chodbě), záchodem,
sprchou/vanou. Jednotlivé bytové jednotky byly dovybaveny tak,
aby plnili svojí funkci bytu. Bohužel v bytových jednotkách
absentuje „obývací“ společný pokoj pro byt, kterou nenáhradní
ani kuchyň, která je menších rozměrů.

vlastník objektu

Hlavní město Praha

Zhodnocení stavu zařízení10
Silné stránky zařízení s ohledem
na transformaci
např. dovednosti, zkušenosti a postoje pracovníků,
očekávání uživatelů služby od transformace,
zkušenosti poskytovatele s poskytováním
komunitních služeb;
právní postavení uživatelů;
spolupráce s jinými lidmi a organizacemi

Nedostatky a ústavní prvky zařízení
např. dovednosti, zkušenosti a postoje pracovníků,
obavy uživatelů služby z transformace, nedostatek
zkušeností poskytovatele s poskytováním
komunitních služeb;
hlavní ústavní rysy služby (izolovanost, uzavřenost,
přístup ke klientům), stav objektů, závazek
udržitelnosti;
právní postavení uživatelů; nedostatek spolupráce
s jinými lidmi a organizacemi

Méně klientů než v DZR
-

16 klientů odpovídá komunitní službě

Klienti rozhodují o sobě, co budou dělat

10

Bariérová budova
Nemožnost výběru a podílu na přípravě stravy
Nemožnost (omezení) výběru spolubydlícího

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

Malý pracovní tým (8 osob)
Tým má rozvojový potenciál

Závislost na DZR
-

Sociální pracovnice

-

Mají tam občanky

-

Zdravotní péče a dokumentace

-

Údržba

-

Skladník

-

A další THP

-

Chybí postupy, metodiky a směrnice

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.)

Zaměstnávání lidí na otevřeném trhu práce
Vlastní lékařská péče
Řízení poslání CHB
Získání prostředků na CHB
Rozvíjet další terénní služby

Bariérovost – není pro klienty, u kterých se sníží
pohyblivost
Prostory DZR – úprava vody a sídlí tam
údržbáři, keramika, dílna
Rozvaděč el. napětí v DZR

2. Návrh zajištění podpory v komunitě (po transformaci)
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
služeb, zda se jedná o celkovou nebo částečnou transformaci).11
Celkovou transformací organizace Domov Svojšice chceme docílit poskytovaní sociálních služeb
šitých na míru konkrétnímu uživateli. Chceme:
aby se lidem zvýšila životní úroveň bydlení, zejména v oblasti dostatečného soukromí.
aby námi poskytovaná podpora vycházela ze skutečných potřeb jednotlivce.
aby uživatelé sociálních služeb Domova Svojšice měli dostatek možností a příležitostí k
zapojení se do běžného života.
Po transformaci bude organizace poskytovat pobytové sociální služby komunitního typu, a to na
území hlavního města Prahy a na Kolínsku. Služby budou poskytovány lidem s chronickým
duševním onemocněním, případně v kombinaci s mentálním či tělesným postižením.

Časový harmonogram12

11
12

Doporučujeme rozpracovat vizi na jednotlivé dílčí cíle v dalším dokumentu.
Doporučujeme zpracovat další dílčí termíny v dalším dokumentu

Přípravná fáze projektu byla realizována v předchozích měsících. Celkově organizace přešla od
zdravotnického modelu poskytování sociálních služeb k modelu poskytování podpory založené na
reálných potřebách konkrétních lidí. Externí firmou byl proveden klientský audit, začalo mapování
vůle a preferencí klientů stran představ o svém budoucím žití. Byly zahájeny informační schůzky
s opatrovníky, rodinnými příslušníky o přípravě a změnách v poskytování sociálních služeb.
V celém procesu byl významně zohledněn akt vazeb na rodinu, vazeb na lokalitu a dalších služeb.
O výsledcích prvního mapování vůle a preferencí klientů informován zřizovatel, přičemž cca 20 lidí
poptává návrat do svého rodného města, do Prahy a cca 15 lidí jasně prezentuje svoji vůli tak, že
se za léta žití ve Svojšicích cítí být více “středočechem” než-li “pražákem” ač z Prahy pochází.
Na základě těchto a budoucích zjištění, organizace bude hledat/poptávat ubytovací zdroje v
Hlavním městě Praze a také v této lokalitě. S ohledem na využití pracovního potenciálu
zaměstnaných zaměstnanců se soustředíme na okres Kolín a okres Praha-Východ. Pronájem
domů a bytů vychází z potřeb lidí ve službě, jejich přání ale také možnosti organizace. S ohledem
na potřeby lidí, ve Středočeském kraji nově vznikne kolem 50 lůžek nové komunitní sociální
služby. Kolem 45-55 lůžek v komunitní službě vznikne v Hlavním městě Praze.

Návaznost na strategické dokumenty
Soulad vize se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb příslušného kraje, případně
dotčených obcí
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Programové prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a
nezávislí ve spolupráci s KDU-ČSL
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025
Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hlavního města Prahy
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2020–2022 a
následující roky

Návaznost na sociální služby v regionu
Sananim, Rytmus-Střední Čechy, Rytmus-od klienta k občanovi, z.ú., Porada Quip, Diakonie ČCE
Kolín, Rytmus Kutná Hora, Mela, ops.

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

5

se střední mírou podpory

0

s vysokou mírou podpory

0

celkem

5

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

ambulantní
komunitní
služby

terénní
komunitní
služby

13

způsob zajištění13
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.)
2 lidé se vrátí do Prahy, do svých bytů se
zajištěním terénních a ambulantních sociálních
služeb jíž existujících, zajištěných návaznými
organizacemi – PSB, OA, CDZ.
2 lidem pomůžeme s podáním žádosti o
pronájem městských sociálních bytů a vrátí se
do Prahy, taktéž se zajištěním terénních a
ambulantních služeb – PSB, pečovat. služba.
1 člověk se přestěhuje ke své přítelkyni na
Kolínsku a bude navázán na již existující
službu návazné organizace – OSP, SR.

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).

pobytové
komunitní
služby

s nízkou mírou podpory

14

se střední mírou podpory

42

s vysokou mírou podpory

41

celkem

97

Vznikne 50 nových lůžek v SK v pronajatých
bytech a domech a lokalitách Kolín, Český
Brod, Říčany, Kostelec n/Černými lesy, kde
bude poskytována naše nová služba CHB.
Vnikne 50 nových lůžek v Praze v pronajatých
bytech či do péče svěřených domech od
MHMP, kde bude poskytována naše nová
služba CHB.
V obou krajích bude rozsah poskytované
služby přizpůsoben konkrétním potřebám
jednotlivých lidí, tedy služby poskytovaná 24/7
nebo terénní formou.
Jednu domácnost bude sdílet max. 6 lidí, pod
jednou střechou bude žít max.12 osob.

