Co se dělo v sociálních projektech Karlovarského kraje z OP LZZ v roce 2012?

V

roce 2012 Karlovarský kraj úspěšně uzavřel
dva individuální projekty. Projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let
2008 – 2012“ v objemu vyčerpaných prostředků 283.679.388,- Kč a projekt „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ v objemu vyčerpaných prostředků
22.614.405,- Kč.

V roce 2012 byly rovněž schváleny a zahájeny čtyři nové individuální projekty Karlovarského kraje: „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ v objemu prostředků 23.855.188,- Kč,
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ v objemu prostředků 12.586.440,- Kč,
„Vytvoření sítě služeb o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ v ob-

jemu prostředků 13.402.152,- Kč a projekt „Podpora sítě služeb sociální prevence v karlovarském
kraji“ v objemu prostředků 53.969.807,- Kč.
V roce 2012 rovněž běží projekt „Udržitelnost dostupnos krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ v objemu prostředků
36.473.147,-.
V těchto projektech byly nastaveny a vytvořeny nové sociální služby a byli podpořeni kli-

Projekt: „Udržitelnost dostupnos krajské sítě
sociálních služeb Karlovarského kraje“

R

ealizaci tohoto projektu zahájil Karlovarský kraj
dne 1. 5. 2011 a svým zaměřením navazuje
na dvouletý projekt s názvem „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“, jehož realizace
byla úspěšně ukončena k 30. 4. 2011. Realizátorem
akvit projektu je vítěz výběrového řízení organizace Instand, instut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, o. s.
Hlavním cílem projektu je zajist konnuální návaznost projektových akvit zaměřených na postupnou transformaci tradičních ústavů, přímo zřizovaných Karlovarským krajem, v rámci tohoto cíle
se proto dne 5. 12. 2012 v prostorách Karlovarského kraje uskutečnil Kulatý stůl na téma klientských
auditů ve vybraných sociálních zařízeních Karlovarského kraje. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s myšlenkou klientských auditů, s jejich realizací a výstupy.
Klient: „Přesně jsem nepochopil, co to je domácnost, nepochopil jsem, co tam patří. Já mám
domácnost - byt, nevím, co to tady má s domácnos společného.“
Tyto audity prováděli za pomoci konzultantů auditoři – samy osoby s mentálním posžením, kteří byli pro tento účel vyškoleni v kurzu Hodnocení
kvality sociálních služeb. Téměř všichni z těchto auditorů žijí v rodině, a proto byl vznik myšlenky zjist jejich pohled na život v ústavu tak zajímavý. Tím,
že mají stejná posžení, pomohou nahlédnout
na život v zařízení z jiného pohledu, napadnou je
otázky, které by „normální“ lidi nenapadly, umožní
vyslyšet hlasy obyvatel zařízení a díky zpětné vazbě
mohou napomoci ke zlepšení jejich života.
U „Kulatého stolu“ byly nejprve lektorkou a zároveň ředitelkou občanského sdružení Rytmus o. s.,
paní Pavlou Baxovou prezentovány základní informace a poté bylo slovo předáno samotným auditorům. První z nich, Pavel G., si pro účastníky připravil spolu se svojí asistentkou prezentaci o tom, co
vše se naučili v přípravném kurzu, např.:
• Pozorně naslouchat,
• mluvit srozumitelně,

• umět si říct o podporu,
• pozorovat prostředí,
• dělat rozhovor,
• hodnot zařízení,
• popsat a zeptat se na to, co nás zajímá……
Druhý auditor, Jaroslav K., pak popsal samotný průběh hodnocení jednotlivých zařízení, kdy se
podle jeho slov nejprve setkali a popovídali s m,
kdo je „velké zvíře“ celého zařízení (ředitel, sociální pracovnice, apod.) a pak se vydali na prohlídku
a setkání s obyvateli.
Během těchto prezentací pak byla především ze
strany ředitelů zařízení položena auditorům řada
otázek, např.:
Vy byste nechtěli žít v ústavu?
Ne, nikdy. No, možná, kdybych si měl vybrat mezi
m, žít někde pod mostem anebo jít tam, tak bych
tam asi šel, ale jinak ne.
Co Vás jako první na ústavu tak vyděsilo?
Především malé pokoje, žádné soukromí, že tam
musí žít cizí lidé společně v jednom pokoji. Také mi
tam chybí rodina a její podpora.
Další auditorka dodala:
Hlavně chybná komunikace. Že se nikdo neptá
na jejich názor. Že se o ně nikdo nezajímá, že se jich
neptají, co si přejí. Hlavně ta komunikace.
Na toto reagovali ředitelé ústavů s m, že si uvědomují a litují, že musí suplovat rodinu, ale že bohužel někdy jiné řešení není, s čímž auditoři souhlasili.
Dotaz na tvůrce a realizátory myšlenky auditu:
Prováděli jste nebo budete provádět také audity
v rodinách?
Tato myšlenka nás vůbec nenapadla.
A není to chyba? V poslední době se občas setkáváme s m, že i ten nejhorší ústav může být
někdy lepší než „péče“ rodiny.
S m souhlasíme.
Na závěr pak ředitelé ústavů a ostatní účastníci Kulatého stolu poděkovali auditorům, že audit
a také prezentaci zvládli perfektně a že jim děkují
za jejich postřehy, díky kterým mohou zlepšit život
obyvatelům sociálních zařízení.

en sociálních služeb na území celého Karlovarského kraje. Vznikly nové metodiky práce v sociální oblas či analýzy nebo podklady pro rozhodování. Rovněž byli v mnoha oblastech vyškoleni sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci obecních úřadů Karlovarského kraje i zaměstnanci krajského úřadu. Byli podpořeni opatrovníci i další pomáhající osoby.

Projekt: „Podpora sítě služeb sociální
prevence v Karlovarském kraji“

V

rámci podpory sociální integrace a sociálních
služeb získal v roce 2012 Karlovarský kraj ﬁnanční prostředky na realizaci Individuálního projektu kraje pod názvem „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“.
Projekt je realizován od 1. 8. 2012 do 28. 2. 2015.
Celkové náklady projektu: 53.969.807,- Kč
Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, kvality a dostupnos vybraných druhů sociálních služeb:
1. sociální rehabilitace,
2. sociálně terapeucké dílny,
3. podpora samostatného bydlení.
Na základě fungování těchto služeb budou podpořeny osoby se zdravotním, především s mentálním posžením a osoby s duševním onemocněním
na celém území Karlovarského kraje. Podporou
těchto vybraných služeb bude přispěno k vytvoření a rozvoji sítě služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje, jejich dostupnos a kvality.
Tyto sociální služby také velkou měrou pomohou
při integraci osob, které přecházejí v rámci transformačních procesů v Karlovarském kraji z Domovů pro osoby se zdravotním posžením do vlastního bydlení a alternavních (podpůrných) sociálních
služeb. Sociální služby pomáhající osobám s duševním onemocněním v Karlovarském kraji fungují
teprve krátce, ale dnes již víme, že jsou v dnešním
problémovém světě nezbytné.
Sociální služby ﬁnancované z projektu na území Karlovarského kraje zajišťují to poskytovatelé:

Joker o. s. - Sociálně terapeucké dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním posžením
pro okres Cheb, Hradební 516/16, 350 02 Cheb,
dilnyjoker@seznam.cz, www.dilnyjoker.cz

Denní centrum Mateřídouška - Sociálně terapeucké dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním posžením pro okres Sokolov, Tovární 223,
357 35 Chodov a K. H. Borovského 1267, 356 01
Sokolov, info@opschodov.cz, www.opschodov.cz

Charita
Česká republika
Farní charita Karlovy Vary

Farní charita Karlovy Vary - Sociálně terapeucké dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním posžením pro okres Karlovy Vary, Závodu
míru 144, 360 17 Karlovy Vary, jirin@charitakv.cz,
www.charitakv.cz

Rytmus o. s. - Podpora samostatného bydlení
pro osoby se zdravotním, zejména mentálním posžením pro Karlovarský kraj a Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním, zejména mentálním
posžením pro Karlovarský kraj, Jednoty 1931, 356
01 Sokolov, psb@rytmus.org, sokolov@rytmus.org,
www.rytmus.org

Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné - Sociálně terapeucké dílny pro
osoby s duševním onemocněním pro Karlovarský
kraj a Sociální rehabilitace pro osoby s duševním
onemocněním pro okres Karlovy Vary, Stará Kysibelská 602/45, Karlovy Vary a Nám. 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary, fokus@fokus-mb.cz,
hodbod@fokus-mb.cz, www.fokus-mb.cz
Dne 20. prosince 2012 se bude konat úvodní seminář k projektu v kavárně Joker v Chebu. Bude určen především poskytovatelům sociálních služeb a obcím a bude zaměřen zejména na současný stav služeb sociální prevence
pro osoby s mentálním posžením v návaznos na transformační procesy a osoby s duševním
onemocněním.

Odborným garantem projektů je odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje,
řízení a administraci projektu zajišťuje Agentura projektového a dotačního managementu
Karlovarského kraje, příspěvková organizace.
Bližší informace naleznete na webových stránkách Karlovarského kraje:
hp://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnos/EU/OP_lids_zdroje/
Projekty jsou ﬁnancovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

