Individuální projekt Karlovarského kraje
„Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji,
které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“
Dne 30. 4. 2011 skončila realizace projektu Karlovarského kraje, který byl zahájen 1. 5. 2009.
Účelem projektu bylo zlepšit systém poskytování sociálních služeb
v Karlovarském kraji především
osobám se zdravotním postižením
a podpora procesu jejich přechodu
z pobytových ústavních zařízení
do potřebných alternativních sociálních služeb. Dne 26. 4. 2011 se
konala závěrečná konference k tomuto projektu, na které byly shrnuty veškeré výstupy a výsledky
dosažených v projektu.
V rámci projektu přešlo 27 osob
z domovů pro osoby se zdravotním, především mentálním po-

stižením do sociálních služeb
„chráněného bydlení“ a do služby
„podpora samostatného bydlení“.
Většina těchto uživatelů služeb je
dále podporována v uplatnitelnosti
na trhu práce sociálními službami
typu „sociálně terapeutické dílny“
a „sociální rehabilitace“.
Karlovarský kraj v rámci křížového financování projektu upravil
těmto uživatelům byty ve městech
Sokolov, Habartov a Luby. Celkem pět bytů prošlo rekonstrukcí
a bezbariérovou úpravou, ostatní
byty byly opraveny, aby splňovaly základní kritéria pro život osob
s mentálním postižením. Uživatelům, kteří neměli možnost zakoupit

si nábytek či základní spotřebiče
do domácností, pomohla rovněž
Evropská unie, kdy z finančních
prostředků OP LZZ a státního rozpočtu ČR byly zakoupeny alespoň
základní spotřebiče (pračky, lednice
apod.).
Karlovarský kraj vyslovuje poděkování městům Sokolov, Habartov, Luby, Karlovy Vary a Ostrov za spolupráci a vstřícnost
při poskytování obecních bytů
pro uživatele výše uvedených
sociálních služeb.
Důležitým výsledkem projektu
byly také zkušenosti ze vzdělávacích bloků, které v rámci projektu
proběhly. Pomohly všem zúčastněným skupinám (sociální pracovníci,
pracovníci v sociálních službách,
manažeři, sociální pracovníci obcí
a kraje) se orientovat a získat znalosti a dovednosti v problematice
péče a přístupu k osobám se zdravotním, převážně mentálním postižením.
Všechny plánované výstupy byly
v projektu splněny. Byly především zpracovány a vyhodnoceny
rozvojové plány sociálních služeb
poskytovatelů sociálních služeb.
Na základě metodiky a vzorů byly
zpracovány plány rozvoje pro celkem 43 sociálních služeb. Dále byly
u uživatelů, kteří měli ambice se
osamostatnit a přejít do alternativních služeb, vypracovány jejich

plány přechodu. Jednalo se celkem
o 46 plánů přechodu.
V rámci Karlovarského kraje bylo
vyškoleno v akreditovaných blocích
celkem 168 osob. Byl zřízen interaktivní web projektu, který se stále
vyvíjí a měl by sloužit k informování a propojování poskytovatelů sítě
sociálních služeb v Karlovarském
kraji www.ipkktransformace.cz.
Byla zpracována Analýza prostředí a finanční nákladovosti sociálních služeb a aktualizovaná
verze metody BSC (Balanced Score
Card), která nastavuje měřítka pro
naplňování vize (strategie) Karlovarského kraje v rozvoji sociálních
služeb.

Většinu aktivit projektu pro Karlovarský kraj zpracovalo a zajistilo
na základě výběrového řízení občanské sdružení Instand ve spolupráci se subdodavateli Dolmen, o.
p. s., Rytmus, o. s., Centrum pro
výzkum a inovaci v sociálních službách, o.s. a Europrofis, s. r. o.
Odbor sociálních věcí Karlovarského kraje byl odborným garantem projektu. Administraci a řízení
projektu zajišťovala Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o.
Karlovarský kraj děkuje všem
zúčastněným za spolupráci,
vstřícnost a aktivitu při naplňovaní hlavních cílů projektu.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a státního rozpočtu ČR.

