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Abstrakt
Magisterská práce, po vzoru již transformovaných domovů pro osoby se zdravotním
postižením, se zabývá transformací sociální služby pro seniory z péče ústavní do péče
komunitní. Cílem práce je vytvoření maximálně příznivých podmínek pro důstojné dožití
seniorů v přirozeném prostředí. Práce představuje projektový záměr transformace
sociálních služeb v Domově důchodců Čížkovice. Samotný projekt předchází analýza
východisek, která byla nápomocná k odstartování a průběhu procesu transformace
sociálních služeb v Evropě. Realizaci projektu jako příkladu dobré praxe se otevře cesta
pro další následovníky ve vytváření důstojných podmínek pro dožití seniorů bez segregace
a diskriminace.

Klíčová slova
Transformace, deinstitucionalizace, humanizace, komunita, komunitní bydlení, sociální
služby, projektový záměr

Abstract
As previously demonstrated by homes for people with disabilities, the master thesis
focuses on the transformation of a social service for seniors from institutional to
community care. The aim of the thesis is to propose a project to understand how to create
the most favourable conditions for seniors to live dignified lives in their natural
environment. The thesis presents the project’s intension of transforming the social services
in the retirement home in Cizkovice. The project itself was forerun by an analysis of
resources, which were helpful for starting and advancing the process of transformation of
social services in Europe. The execution of the project will open the way of good practice
in creating dignified conditions for life of seniors without segregation and discrimination.
Key words
transformation, deinstitutionalization, humanization, community, community living, social
services, project intention
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Úvod
Magisterská práce Projektový záměr transformace Domova se zvláštním režimem

v Čížkovicích reflektuje výzvy a možnosti, které celostně definují požadavky na způsob
poskytování sociálních služeb seniorům. Vyspělá kultura svým rychlým rozvojem přispěla
k dosahování obrovských civilizačních cílů a pokroků, které měly za následek značný
nárůst střední délky života a také snížení úmrtnosti populace.
Pro mnoho osob stáří představuje obavy ze ztráty samostatnosti a existenciální
nezávislosti. Ostatním se senioři jeví jako osoby neúměrně zatěžující mladší generace,
zejména na trhu práce a v sociálně zdravotním systému. V neposlední řadě v nutnosti
poskytnutí důstojných podmínek pro život v důchodovém věku. Mnohdy nedokážeme
postřehnout a docenit jejich potenciál a možnosti, nasbírané zkušenosti a informace i
mnoho dalších hodnot, které nám starší generace odkazuje. Příčinou těchto jevů jsou
postoje mladší generace, která nepřemýšlí o poslední etapě svého života a nepřipouští
problémy, které s sebou stáří přináší.
V důsledku stárnutí populace musí být společnost připravena na veškeré následky
pozitivních i negativních změn a znepokojivých demografických prognóz. Nicméně je
nutné demografické změny přijmout jako nevyhnutelné, postavit se k nim jako k výzvě,
která zároveň poskytne šanci pro rozvoj sociální politiky v seniorské oblasti. Tato má za
úkol zajistit seniorům důstojné stárnutí, péči o zdraví a nezávislost.
Ve své době institucionální péče byla vnímána, a ne jen v komunistických zemích, jako
péče optimální, komplexní a komfortní. V padesátých a šedesátých letech vědecké
výzkumy například v USA nebo v Austrálii prokázaly, jak jsou následky institucionální
péče pro jejich uživatele zhoubné. Což mělo za důsledek v západní civilizaci transformaci
zdravotnických a sociálních služeb z prostředí instituce do prostředí komunitního. Hlavní
motivací byla velká finanční úspora a podstatné zlepšení kvality poskytovaných služeb.
V práci bude představený záměr pro transformaci sociální služby seniorům
z institucionální do služby komunitní. Cílem je dokázat prospěšnost intervence, a tím
ovlivnit klíčovou politiku sociálních služeb v seniorské oblasti důstojného dožití. Jako
východiska pro výše uvedený projektový záměr v první řadě poslouží používaná a
potřebná terminologie, dále dokumenty, o které je možné se opřít při argumentaci
oprávněnosti záměru a příklady dobré praxe z této oblastí s cílovou skupinou mentálně
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postižených. Dokumenty, ze kterých se vychází, jsou v první řadě dokumenty vydané
organizacemi jako Organizace spojených národů, Evropské Unie a tří vybraných zemí
z vyšehradské čtyřky tj. České republiky, Slovenska a Polska.
V České republice není jednotný výklad termínu transformace, a i v jednom odvětví,
například sociologie, názory mohou být protichůdné. Pro použití projektového záměru
termín transformace je totožný s výrazem deinstitucionalizace. A nejen v odborných
termínech česká platforma není jednotná. Další oblastí je problematika bydlení, zejména
bydlení sociálního. Problém nabral kolosálních rozměrů a žádá si radikální řešení, které je
zatím v nedohlednu.
O smysluplnosti záměru, jako příklad dobré praxe, s určitostí přesvědčí již realizovaná
transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením. Pro demonstraci budou
vybrány některé domovy z Ústeckého a Libereckého kraje jako DOZP Jestřebí, Hliňany a
Skalice. Problémy, se kterými se museli potýkat a cíle, kterých dosáhli s nesmírným
úsilím, i přes nastražená protivenství, se ctí ustáli a uživatelům vytvořili důstojné
podmínky pro jejich životy.
Záměr bude koncipován dle požadavků pro podávání žádostí o dotace ze strukturálních
fondů Evropské unie. Jeho realizací se dokáže, že zvolená cesta deinstitucionalizace, je
cestou pravou a proklestí pevnou půdu pro další následovníky, kterým není lhostejný život
seniorů v institucionálním prostředí. Tímto zároveň připraví prostředí takové, ve kterém by
chtěli dožít rovněž oni sami.
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Přehled vybraných pojmů
První a výchozí terminologii budou zajisté termíny jako institucionální péče a

institucionalizace se vším, co tyto názvy s sebou nesou. Jako protipól budou zkoumány
termíny jako deinstitucionalizace, humanizace a transformace. Jelikož transformace bude
stěžejním tématem práce, bude pozornost pro jeho analýzu hlubší než u ostatních
zkoumaných pojmů. Bude sledováno nahlížení na význam termínu transformace z různých
úhlů pohledů a doznaných zkušenosti.

2.1 Institucionální péče
Institucionální péče je péči poskytovanou v segregujících, ubytovacích institucích, kde
uživatelé jsou izolováni od širší společnosti nebo jsou nuceni žít dohromady. Tito uživatelé
nemají dostatečnou kontrolu nad svými životy a rozhodnutími, které je ovlivňují. Požadavky
samotné organizace mají přednost před individuálními potřebami uživatelů (Špidla, 2009),
(Krejzová, 2010:52).

V totální instituci všechny činnosti jsou regulovány přesně na minutu (Goffman
2011:46). „…je jim aplikovaná naše instantní dobrota: nejlépe najednou: a na píšťalku.“
(Cháb, 2004:34). Stálý nárůst zákazů a příkazů a současné omezování uživatel. A proto je
někdy pojmenován jako režim. Obyvatele žijí ve strachu z následků za porušování nebo
nedodržení režimu (Goffman 2011:50). Všechny služby a aktivity jsou realizovány pouze
v místě. Na všechny pokrmy dostanou jen lžíci (Goffman 2011:31). Personál oslovuje
uživatele neuctivě, posměšně. Negativně se vyjadřuje o uživatelích a jejich blízkých, tak,
jako by tam nebyli (Goffman, 2011:31), „Ani sestra nepromluví, oni když stelou, tak
pozdraví a už mlčí, jako kdybych byla mrtvá…“ (Krejzová, 2010: 49, Ferdová, 2012:36).
Nevědí, jaké berou léky. Nemohou si sami přeprat osobní prádlo. Nemohou si sami
připravit jednoduché jídlo, uvařit kávu nebo čaj.
Obyvatelé mnoha totálních institucí jsou považováni za skládku odpadků (Goffman
2011:79). Cílem je práce s produkty a předměty, čímž se myslí lidské bytosti a ne
poskytování služby. K lidem se přistupuje jako k materiálu s vlastnostmi neživých objektů
(Goffman 2011:80). V rámci efektivity stříhání klientům vlasů na hlavě velmi krátko nebo
úplně dohola.
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Zaměstnanci nesou nelibost, že se klienti pohybují mimo instituci. Instituce se cítí
zodpovědná za veškeré problémy, které mohou nastat venku za jejími branami. (Goffman
2011:85). V instituci každý cíl následuje škrobená doktrína se svými inkvizitory a
mučedníky. Moc se nesmí přetransformovat na hon na čarodějnice. Varuje před
nadměrným až obsesním zaměřením na hrozící rizika a jejich předcházení. (Goffman
2011:89)
Speciální vyjadřování Babčárna, Klecárna, (název zůstává ještě dlouho po té, co
místnosti již dávno neplní svůj účel). V rámci instituce se nálepkuje – choďák, ploužák,
šourák, ležák (Cháb, 2004:54), dement. Před kontrolou nebo oficiální návštěvou se horečně
běhá a odstraňují se nedostatky, kterých si za běžného provozu nikdo nevšimne. Jako
například výměna inkontinenční pomůcky v jídelně nebo převoz nahatých uživatel do
koupelny.
Nedají se srovnávat podmínky v instituci s podmínkami v otevřené společnosti
(Goffman 2011:113). Uživatele totální instituce Goffman (2011:163) přirovnává
k prostitutkám, které nemají co ztratit. Instituce sociální péče fungovaly jako velká sociální
ghetta (Rychlík, 2011:6, Cháb, 2004:45) „Do ghetta jsou odesílání lidé, kteří potřebují
bydlet, jíst, oblékat se, pracovat, učit se, odpočívat, léčit se a se kterými ostatní nechtějí
být.“ Cháb se vyjádřil v roce 1994 na semináři, že: „…když je někdo v ústavu, nemá
možnost volby a fakticky to znamená, že je zbaven občanských práv“.
Ve většině případů umisťování je nedobrovolné (Goffman, 2011:130). Hodně klientů
je umísťováno na nátlak rodiny a ze strachu, že budou zpřetrhány rodinné vazby, klienti
s umístěním souhlasí. Další případy mohou být podvodné (klient je obelhán, že jede na
další vyšetření nebo dokonce na rekreační pobyt). V roce 2010 se v Domově důchodců
Čížkovice nacházely pouze dvě uživatelky, které ve jmenovaném zařízení pobývaly pouze
z vlastního rozhodnutí. Ač rodiny byly velmi pozorné a opakovaně nabízely možnost dožití
u nich doma, seniorky i přes soustavnou kritiku kvality služeb, odchod z instituce odmítaly
s tím, že nechtějí být zátěží pro svoji rodinu. Dalším důvodem byl stud, z akceptace toho,
že jejích rozhodnutí odejít do institucionální péče bylo nesprávné.
Baštecký (1994:119) popisuje prostředí domovů pro seniory jako jednotvárné a
kasárenské. Dále uvádí výsledky výzkumu 600 pracovnic pečujících o přestárlé v
pobytových zařízeních. K tělesnému týrání se doznalo 10 % respondentek. Mühlpachr
(2004:80) dodává, že až 40 % pečujících se na svých obětech dopouštělo psychického týrání.
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Mühlpachr (2004:80) a taktéž Matoušek, který níže uvedené praktiky klasifikoval jako
syndrom týraného a zanedbávaného starého člověka tzv. EAN (2008:221) upozorňuje na
následující projevy špatného zacházení v ústavech:
a) hrubé zacházení včetně bití a trestů za ošetřovatelské prohřešky (inkontinence pomočování);
b) vystavování chladu, mytí studenou vodou;
c) násilně prováděná aktivizace;
d) nedostatečný příjem potravy a tekutin, jejich nízká kvalita;
e) nedostatečná ošetřovatelská péče, nepřiměřený rozvoj imobilizačního syndromu (v
důsledku upoutání na lůžko);
f) odpojování signalizačních zařízení;
g) nadměrné používání omezovacích pomůcek – psychofarmak;
h) urážlivé jednání a ponižování;
i) nepřiměřené porušování soukromí, kasárenský režim;
j) nepřiměřené omezování rozhodovacích práv a autonomie;
k) nadměrné přemisťování;
l) omezování sociálních kontaktů, sociální deprivace;
m) omezování duchovního života, nedostupnost církevních úkonů;
n) nadměrná institucionalizace umírání.
Nedobrovolné přemístění osoby z přirozeného prostředí do ústavní péče nebo i mezi
institucemi navzájem může vyvolat translokační syndrom (Matoušek, 2008:230), který má
za následek: apatii, neklid, zmatenost, dokonce suicidální jednání. Dále dlouhodobý pobyt
v institucionální péči zaručeně vyvolává hospitalismus, čili adaptaci na umělé prostředí
ústavu (Matoušek, 2008:239).
Veřejný ochránce práv tvrdí, že pracovníci ústavní péče odvádějí obdivuhodné výkony a
projevuji mimořádnou empatii. Šabatová označuje viníkem porušování mnoha práv uživatelů
management zařízení, že nenastavil pravidla nebo nastavená pravidla pracovníkům nebyla
adekvátně vysvětlená. (Veřejný, 2015).
V převážné většině v ústavní péči strategické plánování se omezuje pouze na kapacitu a
rozpočet zařízení. Při posuzování potřeb se vychází z toho, co je instituce schopná nabídnout.
Instituce nedovolí, aby uživatel mohl žít svůj život, způsobem, jaký si zvolí on sám. Ústavní
nabídka služeb je omezena pouze na některé specializované rutinní činnosti prováděné pod
jednou střechou. Kvalita v ústavní péči se převážně omezuje na poměrný počet pracovníků
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poskytujících službu k počtu uživatel nebo rozměry obývaných prostor na osobu. Instituce
poskytuje službu v jiném městě nebo regionu než odkud pochází uživatel a tím dochází
k zpřetrhání vazeb s rodinou, přáteli a blízkým okolím, což následně vede k izolaci a
stigmatizaci (House, 2011:13-14)

2.2 Institucionalizace
„Institucionalizace. V kontextu sociální práce soubor negativních vlivů působících
na osoby dlouhodobě pobývající v uzavřených ústavních institucích, k nimž v širokém
smyslu patří i kasárna a věznice. Instituce tohoto druhu omezují člověka prostorově,
omezují jeho soukromí, příležitosti ke kontaktu s rodinou a jinými lidmi, omezují možnosti
svobodné volby, mají zásadní vliv na jeho myšlení a chování. Dlouhodobý pobyt v ústavní
instituci snižuje způsobilost člověka k životu mimo ni. Typický následek je označován jako
syndrom ústavní závislosti.“ (Matoušek, 2008:79)

2.3 Deinstitucionalizace
„Vlivný trend v soudobé sociální práci, který ve všech případech, kdy je to možné,
prosazuje neústavní formy péče, jež jsou klientovi dobře dostupné a nevytrhují ho z jeho
přirozeného prostředí, tedy péči poskytovanou v rámci komunity.“ (Matoušek 2008:40)
„Deinstitucionalizace je proces institucionálních změn, jehož cílem je oslabení
tradičních ústavních forem péče a posílením služeb spojených s vlastním bydlením, s místní
komunitou, s individuálním přístupem ke klientovi, včetně upevnění role rodiny a
neformálních poskytovatelů pomoci.“ (Kubalčíková, 2013:248)
Řečeno ústy Milana Chába (2004:30) „…v našich podmínkách deinstitucionalizace
znamená oddělení člověka, který potřebuje službu, od organizace, která je schopná tu
službu poskytnout… organizace si přestanou dělat nárok na duši toho člověka“.
Nezapomínejme, že stále neseme zodpovědnost za uživatele postižené institucionální péči
po tu dobu, dokud příjemce služby není schopný tuto zodpovědnost přijmout, ale měla by
být decentralizovaná, to znamená, že rozhodování by mělo být přeneseno na co nejnižší
úroveň, v nejlepším případě na klíčového pracovníka.
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Proces deinstitucionalizace umožňuje potřebným osobám žít život v alternativním
prostředí, které vyhovuje jejich potřebám a preferencím a kde se jim dostane takové
podpory, kterou potřebují. Cílem je získat kontrolu nad vlastním životem a stát se součásti
společnosti (House, 2011:16). V ekonomické oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb
prokázala, že při počátečním vynaložení finančních nákladů, v tak zvaném krátkodobém a
střednědobém časovém horizontu, je třeba vynaložit přiměřené množství finančních
investic, což je samozřejmé i v ostatních investicích, nad kterými se ale absolutně
nepozastavujeme, neboť z dlouhodobého hlediska je prokázána výnosná návratnost.
Dnes je již zřejmé, že i deinstitucionalizované sociální služby patří do komunitního
prostředí a že jsou nesrovnatelně levnější než služby poskytované v institucích. A jako
bonus se musí přičíst kvalitní komunitní podpora. House (2011:31) nabádá, abychom se
oprostili od profesní rivality, krátkozraké ochrany rozpočtu, nevědomosti, lhostejnosti nebo
otupující byrokracie a jako důkaz cituje Mansella: „Neexistuje žádný důkaz toho, že by
modely komunitní péče byly jednoznačně dražší, než péče v ústavních zařízeních, pokud při
porovnávání posuzujeme srovnatelné potřeby uživatelů a srovnatelnou kvalitu péče.
Jestliže budou komunitní systémy nezávislého a podporovaného bydlení správně nastaveny
a spravovány, měly by vykazovat lepší výsledky než instituce.“ (House, 2011:31)

2.4 Humanizace
„Polidštění, zlidštění, zušlechťování lidské povahy“ (ABZ.cz), (slovník, 1996:137).
„Humanizování, zlidšťování, zlidštění“ (Klimeš, 1998:271).
Humanizace vědy staví prvky profesionální, vědecké proti prvkům čistě lidským.
Hodnoty zahrnující jak pacienta, tak i sebe sama v proměnných rolích každým okamžikem
připraveného

se

transformovat

v pozorného

posluchače,

pilného

pozorovatele

fascinovaného složitostí světa, ve kterém obyčejný člověk je závislý na podpoře druhých
(Kafar, 2014:19). Největší hodnotou v procesu humanizace je vlastní lidskost a boj mezi
profesionalitou a lidskostí není vědeckou záležitosti, ale morální (Kafar, 2014: 28).
Humanizace péče spočívá v zajišťování práv uživatelů péče a jejich rodinných
příslušníků, posilování sociální kontroly, ale také v poskytování lepších pracovních
podmínek pro profesionály.

Humanizace péče se může plně rozvinout pouze za

předpokladu, že profesionálové jsou si vědomi své role a toho, že lidé jsou schopni stvořit
lepší a spravedlivější svět. Humanizace péče je založena na intenzivních mezilidských
7

vztazích a poutech mezi zúčastněnými.

Aby byla efektivní, profesionálové musí

naslouchat, vést dialog, udržovat etické vztahy. Jedinci a rodiny musí být zahrnuti do
pečujícího procesu. (Humanization, 2015:765)

2.5 Transformace
„Knižně:

přeměna,

přeměnění,

přetvoření;

fyzikálně:

umožňující

syntézu;

matematicky: přechod z jedné soustavy do druhé; jazykově: změna konstrukce věty při
zachování významu; ekonomický: přeměna jednoho druhu výrobku v jiný; politicky:
přeměna socialistického systému v kapitalistický“ (Klimeš, 1998:805). Pro Průšu
(1997:16) transformace v sociální oblasti je pojmem souznačným s pojmem reformace.
Hunčová (2010:112) k termínu reforma přidává ještě termín modernizace. A v rámci
neoliberálně pojaté transformace k radikálnější modernizaci společnosti se připojují rovněž
Machonin a Tuček (Machonin, 1996:337). Pro transformaci Milan Cháb (2004:24) má
pouze tři výstižná slova: „vzdaní se moci“. Výsledkem bude, že uživatele budeme přijímat
„…jako spoluobčany a prokazovat jim spoluobčanskou solidaritu v dodržování jejich
občanských práv.“
Jako východiska pro proces transformace (Růžička, 2000:91) jsou použity dva
protipóly, jako jsou nediferencovaný agregát veřejnosti a činitele usilující o změnu.
Kocman a Paleček dodávají, že v procesu transformace různorodosti a napětí narůstají,
násobí se a vrství podle různých rámců, rovin pohledů a rozhodování. Zároveň říkají, že
principem není rušení starého a vytváření nového, ale jedná se o přeskupování a
navazování spojenectví. (Kocman, 2011). Růžička podotýká, že potřebnost systémových
změn je nevyhnutelná. Proces transformace by měl být vyvážený, jak strategický, tak i
taktický. Urychlená transformace může způsobit neočekáváné a nežádoucí výsledky, jako
například v devadesátých letech kuponová privatizace anebo zpomalená transformace
nemusí dat šanci novým hodnotám.
Pro neodkladnost transformace sociálních služeb napovídají takové faktory, jako
prodlužování věku dožití, zachování životní úrovně i v postproduktivním věku a
v důsledku postupné ztráty soběstačností nárůst nákladů na kompenzace. (Průša, 2003:51)
Devadesátá leta v ČR jsou ve znamení politické, ekonomické a sociální transformace
země tzv. postkomunistické transformace (Machonin, 1996:19), (Průša, 2003:13).
Zásadním úkolem ve zmíněných oblastech bylo vypořádat se s paternalistickým přístupem
dob minulých. V důsledku politických a ekonomických změn začaly nastávat komplikace
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v sociální oblasti například diferenciace mezi bohatstvím a chudobou, nárůst sociálních
nerovností a do jaké míry by měla být naplňována sociální solidarita. Mnoho z těchto
otázek přimělo zákonodárce k neodkladným řešením v podobě sociálních reforem
v oblastech důchodového zabezpečení až po změny v sociálních službách, které až v roce
2007 vyústily legislativním zakotvením v podobě zákona o sociálních službách č.
108/2006 Sb. Byl to první komplexní zákon, který se samostatně zabýval problematikou
sociálních služeb.

2.5.1 Sociologický pohled na transformaci versus exaktní vědy
Na proces transformace panuje nestejnorodý názor. Exaktní vědy přechody v obou
směrech vnímají jako stejně hodnotné, pouze jiná forma pro totéž. Naopak pro oblast
sociologické transformace, jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, má náboj v podobě
reformace a modernizace. „Transformační proces vždy posiluje urgentnost řešení
sociálních problémů a odhaluje případnou zastaralost nebo nedostatečnost, těch institucí,
skrze které má být problém řešen.“ (Hunčová, 2010:73). I když Kocman a Paleček toto
v podstatě popírají a přiklánějí se spíše k neutralitě. Přeskupováním a spojenectvím
hodnota není porušená ani nijak změněná. Podobný názor zastávají zástupci Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
Ve svém středně dobém plánu rozvoje sociálních služeb na období 2008 – 2011 kraj
se zavazuje k posílení „…dostupnosti terénních a ambulantních služeb bude umožněno
seniorům setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí při zachování odpovídající
kvality života…,…transformace velkých pobytových zařízení pro seniory na základě
zjištěných potřeb na zařízení odpovídajícího typu“(kraj, 2008:23-24). V následujících dvou
letech přetrvávají stejné problémy, nicméně i předsevzetí jsou stejná, to znamená posílení
terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory (kraj, 2012:24). Již v roce 1994
Cháb v rámci přípravy koncepce sociální pomoci pro Magistrát hlavního města Prahy měl
jasnou, progresivní a moderní představu o povaze a způsobu pomoci seniorům. A ta
rozhodně nebyla institucionální „…pomoc starým lidem nezbytná kvůli stáří rozhodně by
se měla řešit domácí péčí a v nutných případech zdravotnickou službou: k čemu pak
domovy důchodců?“ (Cháb, 2004:18)
V roce 2014 trend kraje v politice v sociální oblasti pro seniory se začíná obracet a
konstatuje že: „Poptávka cílové skupiny senioři a senioři s Alzheimerovou chorobou,
demencemi je pro službu denní stacionáře v rámci Ústecka relativně zajištěna s ohledem na
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nárazovost

poptávky

a

častou

neochotu

rodiny

příp.

blízkých

osob

pro

spolupráci…,…služba s okamžitou kapacitou 100 se zdá být pro pečovatelskou službu
optimální“(kraj, 2014:133). Jak je vidět, tak kraj s terénními a ambulantními službami pro
seniory je v celku spokojen.
V případě domovů pro seniory stanovisko zní následovně: „S ohledem na uvedené se
stávající počet lůžek dané služby jeví jako dostačující a dostatečně zajistí poptávku po této
službě.“ (kraj, 2014:135). Pro domovy se zvláštním režimem kraj má připravený
transformační záměr, ale ne jak by se zdálo v souladu s probíhajícími trendy a předchozími
předsevzetími z minulých let procesu deinstitucionalizace, to znamená upřednostnění
služeb v komunitním prostředí. Naopak cílem kraje je posílit a zakonzervovat
institucionální péči. „ Služba je zastoupena 50 % na území města Ústí nad Labem a 50 %
na území přilehlých obcí. Služba je určena pro osoby s Alzheimerovou, stařeckou a
ostatními typy demencí ve věku od 45 let (1 poskytovatel) resp. od 65 let. Kapacita služby
není dostačující, poptávka po této službě v oblasti Ústecka převyšuje velmi výrazně tuto
nabídku. S ohledem na velikost poptávky je potřeba navýšit kapacitu služby cca o 80
lůžek.“ (kraj, 2014:135) „Pracovní skupina doporučuje postupně transformovat lůžka v
domovech pro seniory na lůžka v domovech se zvláštním režimem a snížit okamžitou
kapacitu na 520 až 550 lůžek s důrazem na výše uvedenou transformaci (navýšení počtu
lůžek v domovech se zvláštním režimem).“ Kapacita 206 lůžek čtyř poskytovatelů není v
regionu dostatečná a v budoucnu by možná nebylo nutné zvyšovat počty lůžek, pokud by se
stávající lůžka pobytových služeb domovů pro seniory, popřípadě domovů se zdravotním
postižením transformovala na lůžka domovů se zvláštním režimem určená klientům se
specifickými potřebami. (kraj, 2014:88).
Z výše uvedeného vyplývá, že proces transformace v pojetí kraje není v duchu
reformace a modernizace. Ale naopak. Posílení institucionální péče s využitím kapacity
získané z domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením.

2.5.2 Pro a proti dosud proběhlé transformace
Výsledky transformačního procesu je možné posuzovat z různorodých hledisek.
Jedno z hledisek členění najdeme u Chába, který míru potřebné podpory rozdělil do tří
oblasti zdravotní, edukační a sociální. A všechny politické rezorty, které spravují výše
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uvedené oblasti, by měly přijmout svůj díl zodpovědnosti za naplňování občanských a
lidských práv znevýhodněných osob.
Ve zdravotní oblasti pozorovatelné podstatné změny jsou v užívání léků, a to
zejména psychofarmak a nejen těch. V komunitním prostředí, kde nyní žijí uživatelé
přestěhování z velkých ústavů, se dávkování farmak snížilo o polovinu, někde dokonce o
dvě třetiny užívaných léků, oproti předchozímu užívání v ústavní péči. Najednou v jiných
formách bydlení, než ústavní, ubylo zdánlivých projevů agresivity. Zázračně uživatelé již
nejsou nebezpečni sobě a svému okolí. Nový praktický lékař v komunitním prostředí ve
většině případů konstatoval, že některé léky nebo doplňky jsou pro zdraví uživatelů
nežádoucí.
Při navýšení personálu, i když je to velmi diskutabilní zdali to navýšením personálu
můžeme jmenovat, nastala intenzivnější pozornost zaměřená na fyziologické potřeby, což
mělo za následek sníženou spotřebu inkontinenčních pomůcek. V některých případech
nebyly zapotřebí vůbec. Zde se nabízí dvě vysvětlení. Docházelo k neúměrnému plýtvaní
zdravotnickým materiálem nebo nedostatkem zaměstnanců či jejich nezájmem o uživatele
byla uživatelům odepřena možnost použití toalety a byli nuceni se vyprazdňovat do
inkontinenčních pomůcek. Jednoznačně pro rezort zdravotnictví je forma komunitního
bydlení finanční úspora.
Oblast školství připustila, že všichni občané mají právo na vzdělání dokonce
celoživotně a vpustila handicapované osoby do svých bran. Otevřela své dveře, jak
zdravotně postiženým, tak i seniorům. Pedagogické fakulty začaly připravovat své studenty
pro specifickou práci s osobami se zdravotním postižením tak, aby se jim poskytlo
odpovídajícího

vzdělání,

adekvátně

jejich

schopnostem

s využitím

specifických

komunikačních kanálů pro komunikaci s takto postiženými osobami, jako například
pomocí augmentativní a alternativní komunikace. Obě skupiny zdravotně postižení i
senioři mají eminentní zájem o vzdělávání. Problém tkví v tom, že občané
s problematickým chováním nebo s problémy v komunikaci potřebují pedagogické
asistenty, kterých není dost a na které školství nemá finanční prostředky. Dále potíž je
v tom, že na vzdělávací aktivity se dostanou ti uživatelé, kteří nepotřebují doprovod.
Z důvodu nedostatku personálu je výsada pro vzdělávání odepřena imobilním občanům.
Sociální oblast ve prospěch uživatelů dokázala ovlivnit školství, zdravotnictví,
komerční služby, ale sama se té své moci vzdát nechce. Bylo snadné ovlivňovat druhé.
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Mnohem těžší je transformovat se sami v sobě. Je pramálo zařízení, které by moc a tím i
zodpovědnost delegovaly na posledního pracovníka v řetězci neboli v hierarchii
organizační struktury. Nicméně pokud pracovník tu moc získá, tak není ochoten delegovat
kompetence v některých oblastech na jinou službu. Příkladem mohou být sociálně
terapeutické dílny, které částečně přebírají edukační oblast v rozvoji a sebezdokonalení
uživatelů. Leckde chybí mezi jednotlivými službami vzájemná kooperace ve výměně
informací a v dohodnutých strategiích pro jednotný přístupu nastavené míry podpory.
Pracovníci bývalých ústavů se nechtějí vzdát svých aktivizačních prostor, profesionálů pro
tuto činnost určených a hlavně kontroly nad životy uživatelů. Preferují vše pod jednou
střechou a jedním vedením.
Nešťastným řešením se stává rovněž, když jeden vedoucí má zaregistrovaných
několik služeb současně například DOZP a zároveň chráněné bydlení. A obě tyto služby i
řídí. Většinu zaběhnutých prvků přenáší z ústavní péče do péče komunitní, mimo jiné
podrobná ošetřovatelská dokumentace musí být vedená v chráněném bydlení stejně jako je
tomu v DOZP. V jiných chráněných bydleních postačí obyčejný sešit A5, kde se stručně
poznamená důvod návštěvy lékaře, indikace a datum případné budoucí kontroly.
(Rozhovor 3). Uživatelům chráněného bydlení se nakupují hromadně potraviny, taktéž se
nakupuje drogerie. Nezřídka se přijímá uklízečka pod záminkou úklidu společných prostor,
ale ve skutečnosti uklízí vše. Je vyvíjen nátlak některými vedoucími, aby komunitní služby
přicházely za uživateli do jejich bydlišť v chráněném bydlení jako je například hromadná
návštěva uživatelek psychiatrem, hromadné vyzvedávání receptů, což vítá i ten psychiatr,
návštěva pedikérky nebo kadeřnice. Velmi často uživatelé mají zabavené a uzamčené svoje
osobní doklady. Nešetrné zacházení s vlastním majetkem vede poskytovatele služby
rovněž k jeho odebrání a umístění na nedostupné místo pro vlastníka.

3

Řešení ubytování či bydlení pro sociálně potřebné

3.1 Podle zákona o sociálních službách
V zákoně (108/2006) o sociálních službách je pamatováno, jak na poskytování
sociální služby pro seniory v jejich přirozeném prostředí formou terénní služby, tak i na
pobytovou službu ve vlastních rezidenčních zařízeních poskytovatele, kde uživatel nemá
užívací právo, ale je pouze ubytován za určitých podmínek stanovených ve smlouvě a dalo
by se to přirovnat k službě hotelového typu.
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Paragraf třicet tři odstavec dvě říká, že “Pobytovými službami se rozumí služby
spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Odstavec čtyři téhož paragrafu praví,
že „Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném
sociálním prostředí.“(zákon). Bydlení jako takové řeší paragrafy 43, 51, 49, 50.
Podle paragrafu čtyřicet tři odstavec jedna „Podpora samostatného bydlení je terénní
služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.“(zákon). Podle prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. § 9
odst. (1), písm. a), bod 4. služba neposkytuje ani stravu ani ubytování, pouze stravu
zajišťuje.
Paragraf padesát jedna odstavec jedna praví, že „Chráněné bydlení je pobytová
služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě
individuálního bydlení.“ Zde podle vyhlášky 505/2006 Sb. § 17 se poskytuje strava i
ubytování.
Oba paragrafy 49 a 50 řeší pobytové služby pro seniory v rezidenčních zařízeních,
které se jmenují příznačně DOMOVY. Jeden se jmenuje domov pro seniory a druhý
domov se zvláštním režimem. V prvním mohou bydlet senioři se sníženou soběstačností,
ale ten druhý je určen pouze pro seniory postižené syndromem demence. Obě služby
poskytují stravování, ubytování podle vyhlášky 505/2006 Sb. (§ 15 u toho prvního a § 16 u
druhého).
Již v roce 2007 se Ministerstvo práce a sociálních věci zmiňuje, že ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje zákon o sociálním bydlení (Zpráva, 2007).
Dle stanoviska Vlády České republiky ze dne 19. 10. 2011 k návrhu zákona o sociálním
bydlení, který iniciovalo zastupitelstvo Ústeckého Kraje, vláda v pátém odstavci praví, že
zákon o sociálních službách pojem bydlení neužívá a umístění osoby do pobytového
zařízení nelze považovat za zajištění bydlení. (Stanovisko, 2011)
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3.2 Ostatní pojmy související s bydlením
Senioři se svým statusem a nízkými příjmy se ocitli ve skupině osob ohrožených
sociálním vyloučením a hmotným strádáním. Některé obce, bez ohledu na to, zda jim to
zákon ukládá, udělaly kroky pro to, aby senioři nepropadli do osidel institucionální péče a
umožnili jim dožít v důstojných podmínkách v komunitním prostředí.
Není ustálená jednotná terminologie pro poskytování bydlení sociálně slabým ani
v České republice ani v celé Evropě. Některé obce tento druh bydlení nazývají jako
pečovatelské byty, byty s pečovatelskou službou, jinde zase používají název sociální byty.
V minulých letech pro občany, kteří se dostali do bytových a finančních problémů obce
vytvářely tak zvané holobyty ve vyloučených lokalitách, aby nepřizpůsobiví občané
neobtěžovali většinovou populaci. Následky jsou ostudné pro vlivné a zároveň dramatické
pro všechny zúčastněné strany.
Dne 13. června 2011 vláda usnesením č. 524 o Koncepci bydlení České republiky do
roku 2020 se pokusila komplexně řešit problematiku bydlení v České republice. V říjnu
téhož roku byl podán návrh zákona o sociálním bydlení, který byl vládou zamítnut, jakožto
nekompatibilní s Koncepcí bydlení a zároveň věcně a legislativně nedostačující. Podle
vlády zákony č. 117/1995 Sb. a č. 111/2006 Sb. jsou dostačující pro zajištění sociálního
bydlení pro všechny občany, a proto není potřeba vytvářet obsahově téměř shodnou právní
úpravu.
Novelizovaný občanský zákoník č. 132/2011 Sb. používá termíny jako „byty
zvláštního určení“ nebo „byty v domech zvláštního určení“ (OZ, §685). Tyto byty jsou
vhodně upravené pro osoby zdravotně postižené. Upravenost bytů podrobně řeší vyhláška
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb. Výše uvedená legislativa umožňuje osobám s různým znevýhodněním jako
například pohybové, zrakové, mentální postižení nebo pokročilý věk bydlet stejně
komfortním způsobem jako ostatním občanům bez handicapu. Podle paragrafu 711 písm.
e) téhož zákoníků, senioři, kteří dovršili věku 70 let, nemohou dostat výpověď z nájmu.
V roce 2013 na podnět Armády spásy vzniklo sdružení Platforma pro sociální
bydlení, které se skládá z nestátních neziskových organizací, odborníků a zástupců
veřejnosti. Sdružení si dalo za cíl aktivně ovlivňovat sociální politiku v oblasti sociálního
bydlení. Všichni se shodují na tom, že sociální bydlení nesmí být jako ubytovací služba,
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ale klasické byty, které budou přidělovány za určitých podmínek pro uchazeče. První
podmínkou by bylo, že byty vzniknou s využitím veřejných prostředků. Druhá podmínka
stanoví regulované nájemné. Sdružení ho pojmenovalo jako nájemné nákladové. A třetí
podmínka ukládá přesná sociální kritéria pro přidělování sociálních bytů pro žadatele.
V lednu 2015 MPSV představilo koncepci sociálního bydlení, se kterou nesouhlasí
jak Platforma tak i Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR a
rovněž sdružení měst a obcí, samozřejmě každý z jiných důvodů. Těm prvním vadí první a
druhý stupeň sociálního bydlení. Podle Mileny Černé předsedkyně Výboru dobré vůle
forma ubytování je nepřijatelná: „Jde o ubytovny a azylové domy, a to je plevel v koncepci.
Sociální bydlení je, že bydlím ve svém bytě, mám děti a ty tam jsou doma.“ (Česká televize,
22. 8. 2015). Chtějí bydlení s právní jistotou a nárokem na bezpečný domov.
Druhým vadí, že na byty dosáhnou osoby, které si svoji nouzi zavinily samy.
„Orientace jen na problém ubytování všech lidí v sociální nouzi není řešení hlavního cíle,
ale jen řešením důsledků špatné ubytovací politiky pro občany, kteří jsou převážně v
zaviněné nouzi a mají tak mít podle Ústavy právo na zajištění pouze základních životních
potřeb…,…zejména občana ekonomicky motivovat k tomu, aby se v zájmu svém i celé
společnosti snažil ze všech sil živit poctivou prací, jak ukládá Ústava.“ (Šimeček, 2014)
Ti třetí se připojují k druhým a ještě navíc nechtějí převzít zodpovědnost za své
ohrožené občany. Některé obce se svých majetků důsledně zbavily, a tak v případě
povinností vytvořit bytový fond, dejme tomu v podobě pěti procent celkového bytového
fondu, jak je navrhováno pro budoucí zákon o sociálním bydlení, pro sociálně potřebné
bude v mnoha ohledech velmi náročné. Obce nechtějí nést zodpovědnost za nájemníky
v sociálních bytech, za placení nájemného, sociální práci a dodržování dobrých mravů.
Svaz měst a obci ČR je přesvědčen, že sociální bydlení povede jen k jakémusi
začarovanému kruhu a k zakonzervování stavu. (koncepci, 2015)

4

Zkušenosti z procesu transformace ve vybraných státech Evropské
unie
Prevenci, před vyloučením a diskriminaci a dalšími nežádoucími jevy, jako například

z důvodu vysokého věku nebo postižení, se zabývají organizace a různé instituce
v světovém, evropském a národním měřítku. Politiky jednotlivých států z těchto
dokumentů vycházejí, a implementují všechny důležité zásady do svých zákonů.
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Jako první a zásadní činitel ovlivňující světovou sociální politiku je Organizace
spojených národů, která v Deklaraci o pokroku a rozvoji v sociální oblasti v čl. 11, a)
„zajistit úplné systémy sociálního zabezpečení a služby sociální ochrany, vytvářet a
zlepšovat režimy sociálního zabezpečení a pojištění pro všechny osoby, které z důvodu
nemoci, invalidity, nebo stáří nejsou schopni uživit se dočasně nebo trvale s cílem zajistit
těmto osobám, jejich rodinám a osobám, které jsou na nich závislé, odpovídající životní
úroveň.“ a v čl. 11, c) „chránit práva a blahobyt dětí, starých osob, invalidů, zajistit
ochranu tělesně a duševně postižených osob.“ (Deklarace, 1969). Deklarace se staví mimo
jiné rovněž za ochranu seniorů.
Dalším důležitým dokumentem, který vznikl na Valném shromáždění OSN, byla
Rezoluce 46/91 z 16. 12. 1991 - Zásady OSN pro seniory
Zásada č. 5: „Starší lidé by měli mít možnost žít v prostředí, které je bezpečné a
přizpůsobené jejich osobním preferencím a měnícím se schopnostem."
Zásada č. 7: „Starší osoby by měly zůstat začleněny ve společnosti, aktivně se podílet
na formulování a realizaci politiky a postupů, které přímo ovlivňují jejich spokojenost a
sdílet své znalosti a dovednosti s mladšími generacemi."
Zásada č. 10: „Starší osoby by měly využívat rodinnou a komunitní péči a ochranu v
souladu s kulturními hodnotami každé společnosti."
Zásada č. 14: „Starší lidé by měli mít možnost užívat lidských práv a základních
svobod, ať už bydlí kdekoli, včetně sociálních nebo zdravotnických zařízení, počítaje v to i
právo na plné respektování jejich důstojnosti, přesvědčení, potřeb, soukromí a právo
rozhodovat o péči a kvalitě jejich života."
MPSV tyto zásady shrnulo do pěti oblastí: nezávislost, zařazení do společnosti, péče,
seberealizace, důstojnost. (MPSV, cit. 1. 9. 2015)
V evropském měřítku základním výchozím dokumentem bezpochyby je Listina
základních práv Evropské unie. V níže citovaných článcích jsou zahrnuty oblasti
důležité pro staré a zranitelné osoby.
Článek 21; Ochrana před diskriminací: „Je zakázána jakákoliv diskriminace,
zejména na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického či sociálního původu, geneticky
daných vlastností, jazyka, náboženského vyznání či přesvědčení, politického či jiného
smyšlení, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, postižení, věku či sexuální
orientace.“
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Článek 25; Práva starších osob: "Unie uznává a respektuje práva starších osob na to,
aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě."
Článek 34, odst. 3; Sociální zabezpečení a sociální pomoc: „V rámci boje proti
vyčleňování ze společnosti a proti chudobě Unie uznává a respektuje právo na sociální
pomoc a podporu v bydlení, které mají zajistit důstojnou existenci všem, kdo nedisponují
dostatečnými prostředky, dle podmínek stanovených právem Evropského společenství a
legislativou jednotlivých států a jejím uplatňováním.“ (Charta).
Vladimír Špidla, jakožto vrchní komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné
příležitosti, ve svém funkčním období inicioval na půdě EU zřízení skupiny odborníků pro
problematiku deinstitucionalizace, to znamená přechod z péče institucionální do péče
komunitní. Skupina měla za úkol vypracovat zprávu o základních zásadách, a pro
zkoumanou oblast měla doporučit hlavní priority. Skupina vypracovala pokyny a manuál,
dle kterých by se měly řídit členské státy EU.
ESN (European Social Network), který pomocí odborného školicího programu
v letech 2011 až 2012 odborně připravil klíčové úředníky a vedoucí pracovníky
v sociálních službách z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska pro tzv. Vyšehradskou
skupinu, která následně měla za úkol realizovat projekty deinstitucionalizace ve svých
zemích. (House, 2011:9)
Jako hlavní, a zdá se, že docela účinný nástroj, EU použila evropské strukturální
fondy pro inkluzi sociálně vyloučených občanů. Hovoří se o dvacetiprocentním podílu
z celkového programu stanoveným pro účely deinstitucionalizace. (Evropská, 2012:4).
Kapacita a dostupnost služeb by měly být pravidelně kontrolovány místními orgány a
dalšími organizacemi, které jsou zodpovědné za plánování a financování služeb, a to v
závislosti na strategickém hodnocení potřeb a plánování. (House, 2011:14) Evropa pomocí
strukturálních fondů usiluje o deinstitucionalizaci sociálních služeb a je nyní na aktérech
působících na lokální úrovni, zda využijí příležitosti pro zlepšení kvality života uživatelům
sociálních služeb v seniorském věku.
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4.1 Zkušenosti z procesu transformace v Česku
Začátkem třetího tisíciletí pod vlivem mnoha faktorů se Česko začalo pozvolna
přibližovat transformačnímu procesu sociálních služeb zemím západní Evropy, které měly
téměř padesátiletou zkušenost. V první řadě velmi odlišnou pracovní a morální kulturu
přinesly nestátní neziskové organizace a církevní charitativní organizace, které se navrátily
po komunistickém exilu nebo nově vstoupily se svými službami v sociální oblasti na české
území s bohatými zkušenostmi dobré praxe nabytými v demokratickém prostředí.
S přispěním zahraničních expertů vznikly standardy kvality v sociálních službách.
Od roku 2003 začaly probíhat dobrovolné inspekce standardů kvality v sociálních
službách. MPSV, po vzoru Bílých knih v EU a první Bílé knihy ve školství, v únoru 2003
předložilo k veřejně odborné diskusi Bílou knihu v sociálních službách. Národní program
přípravy na stárnutí na období let 2003 – 2007 vychází z mezinárodních akčních plánů a
zásad pojednávajících o problematice stárnutí. V oblasti Přirozené sociální prostředí Plán
navrhuje vytvoření podmínek pro mezigenerační soužití a vybudování mimoústavních
sociálních služeb v podobě silných a integrovaných terénních sociálních a zdravotních
služeb pro seniory.
Dalším neméně důležitým cílem bylo posílení hospicové péče. Jako prevenci před
sociálním vyloučením a institucionalizaci autoři programu spatřovali v aktivní pomoci
rodinám seniorů a ve vybudování polyfunkčních center. Důležitým nástrojem pro realizaci
se mělo stát komunitní plánování reflektující potřeby seniorů v jejich přirozeném prostředí.
Program se nijak nezmiňuje o budování nových pobytových služeb a navyšování kapacity,
pouze stávající rezidenční zařízení by se měla smysluplně humanizovat. V rámci
oddalování institucionalizace program počítá s investicemi v oblasti přizpůsobení
stávajícího a nového bydlení potřebám seniorů, hovořilo se o takzvaných multifunkčních
objektech (NP, 2003-2007).
Na prvním zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace prezentací P. Wiji
pod názvem Stárnutí a strategické dokumenty byl zhodnocen Národní program přípravy na
stárnutí na období let 2003 – 2007. Mezi jeho nedostatky označil pojem sociálního
vyloučení jako široky a nejasný. Chyběla v něm cílenost, koncepčnost a jednotlivé
projekty. V rámci projektu Zdraví 21 – Zdravé stárnutí navrhuje rozpracovat koncept
rizikového seniora, metodiku komplexního geriatrického hodnocení, rozvinout oblasti jako
fyzioterapie, ergoterapie, rehabilitace, edukace. V oblasti bydlení zdůrazňoval především
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chráněné bydlení jako přijatelnou alternativu, a pro odlehčení rodině doporučoval respitní
péči.
Zbyňkem Pražákem, náměstkem primátora města Ostravy bylo zmíněno, že
v Ostravě žádosti o umístění seniorů do rezidenčních zařízení stouply o padesát procent.
Stávající zařízení jsou stará a v dezolátním stavu a jejich kapacita neuspokojuje poptávku.
Na druhou stranu jako příklad dobré praxe uvedl zkušenosti z ciziny, kde prioritou jsou
sociální služby poskytované v přirozeném prostředí potřebných.(Z1RVSSP, 2006).
Připouští se, že je potřeba budovat rezidenční zařízení pro seniory: „Potřebujeme hlavně
více možností pro aktivní a soběstačný život ve stáří, nejen více residenčních zařízení pro
seniory.“ (NP, 2008-20012:10). Otevřeně se začíná hovořit o syndromu demence (NP,
2008-20012:14)
Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních
služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění
uživatele do společnosti počítá s transformací sociálních služeb pro seniory. Hovoří se o
postupné restrukturalizaci směřující k malým bytovým jednotkám v běžné zástavbě
s formou poskytování sociálních služeb, která reflektuje život v přirozeném prostředí
s dostupnými terénními a ambulantními službami, a to zejména osobní asistence a
pečovatelská služba. V oblasti bydlení se zde akcentuje zejména podpora samostatného
bydlení. V koncepci se počítá s programy a projekty na prevenci institucionalizace. Nosné
hodnoty jsou principy humanizace, individualizace a služby v přirozeném prostředí. Kraje
měly za úkol do roku 2013 zapracovat do svých střednědobých plánů sociálních služeb
problematiku deinstitucionalizace a humanizace (Koncepce, 2007)
V roce 2007 bylo vytipováno 30 zařízení vhodných pro proces transformace, z toho
maximálně po dvou z jednoho kraje. Všechna vybraná zařízení byla Domovy pro osoby se
zdravotním postižením. Mezi hlavní předsevzetí v rámci projektu Podpora transformace
v oblasti péče byl zařazen posun od zdravotně-pečujícího k asistenčně podpůrnému
modelu péče.Ministerstvo práce a sociálních věci v rámci programu reprodukce majetku
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb povolilo dvě stavební
akce:
-

rekonstrukce Domova pro seniory Uherský Ostroh – 38 lůžek

-

novostavba domova se zvláštním režimem – součást Domova pro seniory
Albrechtice nad Orlicí – 24 lůžek (Zpráva, 2009 – 2010:61).
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Zpráva do budoucna slibuje, že i v seniorské oblasti nastane snižování kapacit
institucionální péče a vybudování sítě komunitních služeb. Od 1. 11. 2010 institut Národní
centrum podpory transformace sociálních služeb, jehož dodavatelem byla společnost
s ručením omezeným 3P Consulting. Centrum si stanovilo šest cílů:
-

personální zajištění veřejné zakázky;

-

organizačně technické zajištění procesu transformace sociálních služeb;

-

zajištění vzdělávacích programů, průběžného vzdělávání zainteresovaných aktérů
procesu transformace a další podpory pracovníků;

-

pilotní ověření realizace transformace na úrovni vybraných zařízení;

-

tvorba systémových nástrojů procesu transformace;

-

zajištění public relations.

Koncem roku 2010 dochází k přeformulování a doplnění některých cílů. Opatření 2.1
hovoří o vzájemném provázání systému transformace a deinstitucionalizace v oblasti
služeb pro osoby se zdravotním postižením, služeb pro seniory, služeb pro osoby
s duševním onemocněním a transformaci systému péče o ohrožené děti s termínem do roku
2013 (Zpráva, 2010:30)
Ministerstvo práce a sociálních věci má za sebou sedm let úspěšného snažení v oblasti
transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. První projekt Podpora
transformace sociálních služeb měl za úkol pilotně ověřovat proces deinstitucionalizace.
Na ten navazoval projekt Služby v oblasti sociální integrace financovaný z IOP. Dále
následoval projekt Transformace sociálních služeb, který byl ukončen v roce 2015. Do
projektu bylo vybráno 40 zařízení z celé země. Na roky 2016 – 2019 byl připraven projekt
Život jako každý jiný. Do projektu jsou zapojeny obce a kraje a snahou je pracovat na
systémových změnách, které podpoří handicapované v sociálním začleňování. Nedá se
upřít záslužnost jednotlivých projektu. Výsledky s určitostí mohou posloužit jako příklady
dobré praxe pro další ohroženou skupinu, kterou jsou bezesporu senioři.

4.2 Zkušenosti z procesu transformace na Slovensku
Jako východisko pro sociální politiku státu slouží Ústavný zákon 460/1992 Zb.
S následujícími články: čl. 12 „ lidi jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech“; čl. 16
„nedotknutelnost osoby a jeho soukromí je zaručená“; čl. 19 „ každý má právo na
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zachování lidské důstojnosti“; čl. 23 „svoboda pohybu a pobytu“; čl. 39 „každý, kdo je
v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nevyhnutelná pro zajištění
základních životních podmínek“.
V roce 2008 vznikl zákon o sociálních službách 448/2008, který byl na základě
opakované kritiky a mnohých soudních sporů do dnešní doby mnohokrát novelizován.
Poslední novela, v reakci na kritiku podchycenou v dokumentu Ministerstva práce
sociálnych věci a rodiny SR pod názvem Národné priority rozvoja sociálnych služieb na
roky 2015 – 2020, přináší podstatné změny v sociálních službách.
Dokument se zasazuje za implementaci systému hodnocení podmínek kvality
poskytovaných sociálních služeb, nediskriminační přístup, respektování lidské důstojnosti,
zamezení segregaci a reprodukované chudoby, podporu rodiny, která se stará o svého
člena, který je odkázaný na pomoc jiné osoby, deinstitucionalizaci sociálních služeb.
Směřování k službám poskytovaným na komunitní úrovni, za udržitelnost financování a
rozvoj kvality a efektivity integrované dlouhodobé zdravotně sociální péče. Na základě
důsledné analýzy obce, města a kraje si stanoví cíle a priority ve svém územním obvodě na
nejbližší období. Prosazuje víceúrovňové plánování: obce – Komunitní plány sociálních
služeb; vyšší uzemní celky – Koncepce rozvoje sociálních služeb; Národní priorita
sociálních služeb vypracovaná ministerstvem.
V dokumentu se zmiňuje, že situace v poskytování sociálních služeb byla krizová a
dokonce musely zasáhnout soudy. Podporuje se typ zařízení rodinného typu a omezení
kapacity při zřizování nových sociálních služeb. Měla by být zřízena služba včasné
intervence v přirozeném prostředí. Více jak 30 tis. je umístěno v sociálních pobytových
službách. Byl zaznamenán pokles pečovatelské služby snížením počtu subjektů zřízených
obcemi. Příčinou bylo neúměrné finanční zatížení pro obecní kasu a pro samotné seniory.
Desetinásobně stoupnul počet pobytových zařízení, ve kterých 70 % příjemců sociální
služby jsou senioři.
Při zpracovaní SWOT analýzy v mnohém slabé stránky převyšovaly stránky silné.
Zde se zpráva hlásí k následujícím nedostatkům:
-

vysoký podíl pobytových služeb v porovnání s terénními ambulantními službami;

-

nedostatečně rozvinuté sociální služby na komunitní úrovni;

-

nesoulad koncepce rozvoje sociálních služeb a komunitních plánů s Národními
prioritami;
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-

nedostatečné rozpracování národních dokumentů, strategií a politik na úrovni
regionální a místní samosprávy;

-

absence koncepci dlouhodobé péče o závislé osoby (příjemce služeb);

-

absence strategického rámce rozvoje sociálních služeb v SR;

-

nedostatečné meziresortní propojení sociální a zdravotní péče, školství a
spravedlnost;

-

nesystémové financování sociálních služeb, absence jednotného přístupu
k financování sociálních služeb z hlediska občana a poskytovatelů sociálních
služeb;

-

nízká úroveň dostupnosti debarierizace z pohledu univerzálních návrhů;

-

nízká informovanost a schopnost občanů uplatňovat svá práva;

-

nedostatečná úroveň vzdělávání, finančního ohodnocení výkonu zaměstnanců
v sociálních službách;

-

nedostatečně rozvinutý systém supervize v sociálních službách;

-

nedostatečně využitý potenciál informačně-komunikačních technologií v sociálních
službách;

-

nejednotný informační systém v orgánech státní správy bez přístupových práv
pracovníků řešících krizovou intervenci;

-

zdlouhavé procesy čerpání strukturálních fondů;

-

vysoký podíl příjemců sociálních služeb zbavených právní způsobilosti;

-

nepružnost soudů v rámci vedení soudních konání správního soudu ve věcech
sociálních služeb.
Novela zákona o sociálních službách, platná od 1. 2. 2015 návrhy doporučené

v dokumentu reflektovala a zakotvila do zákona. Obce nebo vyšší správně územní celky
musí poskytnout sociální službu ve své příslušné působnosti. Změna územního celku se
může uskutečnit pouze na žádost příjemce služby. Přednost má přirozené rodinné
prostředí. V příloze č. 1 zákon striktně ukládá počet pracovníků včetně profesí na počet
příjemců služby. Do zákona je zakomponována povinná supervize. Přesně uvádí, za jakých
okolností se smí používat omezující prostředky a jejich zdokumentování. V zákoně jsou
ošetřovatelská zařízení. Podporované bydlení (v ČR chráněné bydlení) od 16 let věku až do
smrti, důchodový věk nerozhoduje pro vypovězení služby. (zákon, 2015§ 34). Bydlení je
omezeno pro 6 příjemců v jednom bytě nebo 12 příjemců v jednom rodinném domě.
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Zařízení pro seniory podle § 35 odst. 4 má limitovanou kapacitu maximálně pro 40
příjemců. Podle §38 je zřízen pro seniory týdenní nebo denní stacionář jako Domov
sociálních služeb. Podle § 39 jsou zřizována Specializována zařízení (v ČR DZR) a opět
jejich kapacita je omezena na 40 lůžek. § 55 řeší opatrovnická práva a povinnosti. Zákon
podrobně řeší akreditační požadavky pro vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách.
Na financování sociální služby se podílejí ministerstvo financí a sociální a zdravotní
pojišťovny odesláním příspěvku přímo obci nebo poskytovateli v měsíčních nebo
čtvrtletních intervalech. Dohled neboli inspekce nad kvalitou sociálních služeb je přímo
v gesci Ministerstva práce a sociálních věci.
Zdravotnickou službu v sociálních zařízeních dozoruje Ministerstvo zdravotnictví.
Finanční záležitosti kontroluje přímo obec nebo zaměstnanci vyššího územního celku.
Zákon ukládá, že v zařízeních pro seniory na 1 zaměstnance má být 2,3 příjemce a 52 %
odborných pracovníků na celkový počet zaměstnanců v zařízení. V zařízeních pro osoby
postižené syndromem demence (v ČR DZR) na jednoho zaměstnance 1,3 příjemce a 65 %
odborných pracovníků na celkový počet zaměstnanců.
Slovenské republice se podařilo v oblasti sociálních služeb propojit všechny
zainteresována ministerstva a politické subjekty. Všechny obce mají za povinnost
komunitně plánovat. Přenecháním rozhodnutí o potřebnosti sociálních služeb na obce a
jejich nakupováním od nestátních neziskových a soukromých subjektů v místě se služba
přiblíží komunitním podmínkám. Zákon o sociálních službách ukládá, že přednost má
přirozené prostředí před prostředím institucionálním. V první řadě se využijí zdroje
v podobě nejbližší rodiny a přátel, a obec bude vstupovat pouze ambulantní nebo terénní
formou.

4.3 Zkušenosti z procesu transformace v Polsku
Jedním ze základních pilířů poskytování sociálních služeb je Zákon o sociální
pomoci z 12. 3. 2004 Dz.U.2004 Nr. 64 poz. 593, novelizován dne 31. 8. 2015, Dz. U.
2015 poz. 693
Víceúrovňová koncepce organizování sociálních služeb je hierarchizována
následovně:
•

ministr,

•

hejtmani krajů,
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•

starostové okresu,

•

starostové měst, obci, primátoři.
Kraje mají za úkol řešit nejpalčivější problém národa, jako jsou alkoholizmus,

chudoba, bezdomovectví, cizinci, kteří získali status uprchlíka, psychiatričtí pacienti,
mentálně postižení, zamezení obchodu s lidmi. Kraje rovněž provádějí kontrolní činnost
sociálních služeb. Podle čl. 127a) mohou dokonce při kontrolní činnosti požádat o pomoc
policii, která svoji asistenci nesmí odmítnout. Kraj disponuje jedním inspektorem na 25
zařízení. Spolupracuje na partnerské úrovni se spolky, s právnickým a fyzickými osobami,
a hlavně s církvemi. Úkolem je preventivní činnost, podpora v samostatném bytí a
společenská integrace.
Okresy vytvářejí a realizují střednědobé plány sociální politiky s cílem zabránit
sociálnímu vyloučení a integrovat potřebné občany do společnosti. Jmenovitě již senioři
v jejich kompetenci nefigurují. Pojímají celou věc komplexně tj. ochrana a podpora
vícegeneračních rodin. Zajišťují vzdělávání a metodické vedení pracovníků z obcí. Za úkol
mají podporovat celé rodiny s členem, který sociální službu potřebuje. (Ustawa, 2004)
Na úrovni obcí pro seniory bez prostředků jsou poskytovány sociální služby pro
zajištění stravy, oblečení, léčiv, pečovatelské služby, zřizování a provoz pobytových služeb
a spolupráce s okresem. Obec zřizuje Střediska podpory, pravidla pro fungování schvaluje
příslušný ministr, podle toho, jestli převládá problém sociální nebo zdravotní, pravidla
financování schvaluje vyšší územní celek a kontrolu kvality provádí kraj. Podle čl. 11 za
marnotratné zacházení s příspěvkem, nedodržení smlouvy nebo pokynů terénního
sociálního pracovníka může být příspěvek odebrán nebo snížen. Čl. 12 pro přiznání služby
se řeší majetkové poměry celé rodiny.
Pro umístění do pobytových služeb obec vybírá nejbližší zařízení od trvalého
bydliště zájemce o službu. Podle par. 54 v případě, kdy osoba bezpodmínečně potřebuje
pomoc, se kterou nesouhlasí, pak o jejím umístění rozhodne soud. Všechna zařízení se
jmenují Domovy sociální pomoci a další dělení se uskutečňuje podle cílové skupiny,
některé vybrané skupiny se mohou slučovat:
-

starší osoby;

-

dlouhodobě somaticky nemocní;

-

dlouhodobě psychiatrický nemocní;

-

dospělí mentálně postižení;
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-

děti a mládež mentálně postižené;

-

osoby fyzicky postižené;

-

osoby závislé na alkoholu.
Podle čl. 52 v případě nedostačující kapacity pobytových služeb se může využít tak

zvaných Rodinných domů sociální pomoci, které mohou poskytovat pobytovou sociální
službu od tří do osmi osob. Cílovou skupinou jsou senioři nebo invalidní osoby s fyzickým
postižením. Povolení na provoz pobytových sociálních služeb vydává hejtman příslušného
kraje. Toto povolení může získat na prvním místě obec, církve, spolky, fondy, jiné
právnické nebo fyzické osoby. O provozně technických podmínkách rozhoduje hejtman
kraje a o standardech kvality příslušný ministr.
Podle par. 61 pořadí financování sociální služby je následující: 1) samotný uživatel;
2) rodina podle pořadí; 3) pokud finanční prostředky uživatele a rodiny jsou nedostačující,
úhradu dorovnává příslušná obec s trvalým bydlištěm uchazeče o službu. Uživateli se
účtuje částka dosahující pouze 70 % jeho příjmu. Paragraf 8 přesně specifikuje, co jsou
příjmy pro posouzení a vyměření poměrné části úhrady. A obráceně, co do posuzovaných
příjmů nepatří jako například všechny sociální dávky, materiální podpora, alimentační
povinnost.
V oblasti ubytování zákon připouští maximálně třílůžkové pokoje. Společná
koupelna pro 5 osob a společné WC pro 4 osoby. Zákon nařizuje prodlevu mezi jídly ne
delší než čtyři hodiny a poslední jídlo nesmí být podáno před 18:00 hodinou. Drobné
občerstvení musí být dostupné celodenně. Pokud si uživatel přeje stravovat se ve svém
pokoji, tak mu nesmí být v tom bráněno. Předměty potřebné pro osobní hygienu musí
zajistit poskytovatel.
Obec je povinná vyčlenit jednoho terénního sociálního pracovníka na 2000 obyvatel
nebo na 50 rodin. Obec je povinná disponovat nejméně třemi sociálními pracovníky pro
práci v komunitě. Tým může být obohacen i o další profesionály plnící úkoly v oblasti
integrace znevýhodněných osob. Obec, aby v co největší míře zredukovala náklady
v sociální oblasti, tak v co největší míře zatěžuje rodinu, ve které všichni členové mají vůči
sobě navzájem alimentační povinnost. Za občana, který sociální službu vyhledal, žádá o
alimenty u soudu vedoucí Střediska sociální podpory v příslušné obci nebo okrese.
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Zákon podrobně specifikuje požadavky na profesi sociálního pracovníka. Ukončené
vzdělání v oboru musí pokračovat v kvalifikačním kurzu prvního a druhého stupně. Obsah
a forma zkoušek jsou stanoveny Ministerstvy školství a Ministerstva sociálních věci.
Sociální pracovník má rozličné výhody garantované zákonem jako například právo na
supervizora, povinnost státu hradit výlohy na vzdělávání do výše 50 % nákladů,
mimořádné odměny za novátorství atd. V dalších paragrafech jsou uvedeny profesionální
požadavky na supervizora. V rámci Ministerstva sociálních věcí působí Rada sociální
pomoci, která má za úkol se vyjadřovat k návrhům zákonů, připravovat expertízy
v sociální oblasti a navrhovat mimořádné odměny za mimořádné úspěchy na poli sociální
práce.
Hlava III A v zákoně o sociálních službách pod názvem Realizace činnosti se
spoluúčastí Evropského fondu pomoci nejpotřebnějším, zvaným rovněž jako Operační
program, podrobně vysvětluje jakým způsobem a ve kterých oblastech s Evropskou unií
spolupracuje a jak implementuje doporučení do své legislativy. (Program, 2014)
Na základě prováděných sociologických výzkumů se senioři nechtějí rozhodovat
mezi samotou a opuštěností ve vlastním domově a přestěhováním do institucionální péče.
Starší osoby očekávají podporu v prostředí, které co nejvíce se přibližuje prostředí
domácímu a přátelskému bez architektonických barier a bez znaků totální instituce.
Pozitivním směrem je vytvoření vhodných podmínek života na základně prostoru
přizpůsobeného potřebám seniorů a jejich omezením. Osvědčenou alternativou pro starší
osoby jsou sluneční městečka (Sun Cities). Městečka nebo sídliště přátelská seniorům
posilující u starších osob pocit bezpečí, zlepšují jejich kvalitu života a chuť aktivně se
spolupodílet na společenském životě. V přátelském prostředí je snazší pomoci starším
osobám ve znovuobjevení smyslu a úplnosti života, který umožní rozvíjet záliby a uplatnit
talenty seniorů. Fond Teraz Zycie je založen na ověřených zkušenostech z USA, Kanady a
Německa, kde existují již stovky Slunečních měst, a rozhodl se vybudovat první takové
městečko v Polsku tzv. Městečko aktivního seniora Radków (Jakimowicz, 2014).
Polský zákon o sociálních službách nezná termíny jako syndrom demence nebo
Alzheimerova choroba a nevytvořil stejná zařízení ve formě Domovů se zvláštním
režimem, jak to učinili v České a Slovenské republice. Jediný termín pro seniory je starší
osoby, a je použit pouze při určení cílové skupiny Domova sociální pomoci. Spíše se hojně
používá pojem invalidita určený pro veškerou populaci, která mívá zdravotní potíže a je
tímto zdravotním handicapem omezována. A tudíž se nedostává seniorům sociální pomoci
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z důvodu věku, ale z důvodu invalidity, což může postihnout každého občana, a to
v jakékoli fázi jeho života.
Shrnutí
Jako jediný, ze tří zkoumaných států, se Polsko může pochlubit tak zvanými
Rodinnými domy sociální pomoci, které skýtají pro seniory skutečné lidské a důstojné
podmínky pro žití v komunitním prostředí. Slovensko zase má výhodu v tom, že všechny
obce mají za povinnost komunitně plánovat. V zákoně o sociálních službách je zaručeno,
že sociální služba potřebným se musí poskytovat na lokální úrovni, což zaručuje, že
nedojde k zpřetrhání rodinných a sousedských vztahů. Česko by si mělo vzít příklad ze
Slovenska, že zanedbáváním terénních služeb, může vzrůst poptávka po službách
residenčních a opět bude sílit institucionální péče.

5

Průběh transformace ve vybraných zařízeních DOZP
Pro demonstraci procesu transformace budou vybrána tři zařízení ze tří různých

okresu. Jestřebí se nachází na Českolipsku v Libereckém kraji. Do procesu transformace
vstoupil Domov Sluneční dvůr. Další instituci, která poskytovala ústavní péči, byl Domov
pro osoby se zdravotním postižením Hliňany a posledním byl DOZP Skalice. Ne všichni
měli to štěstí, aby procesem transformace prošli po všech stránkách úspěšně.

5.1 Průběh transformace v DOZP Jestřebí
Domov Sluneční dvůr za dobu své existence prošel mnohočetnými změnami, jak
vlastnickými, tak i cílovou skupinou, pro kterou služba byla určená. Počínaje výchovným
ústavem pro chlapce, přes domov pro seniory s nízkým intelektem, až po domov pro osoby
se zdravotním postižením s cílovou skupinou mentálně postižených žen od 26 let věku.
V roce 1987 se počet lůžek vyšplhal na 85. Uživatelky převážně bydlely
ve vícelůžkových pokojích, některé pokoje byly až sedmi lůžkové. Od roku 2007, na
základě nové zřizovací listiny, organizace používá nový název Domov Sluneční dvůr a
poskytuje sociální službu pro osoby s mentálním postižením nebo s kombinovanými
vadami.
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Nyní se počet lůžek zredukoval na 52. Uživatelky bydlí ve třech budovách, Starý
pavilon, Nový pavilon a ve dvou skupinových bytech se čtyřmi a pěti lůžky v
administrativní budově. O uživatelky se stará 51 zaměstnanců, z toho 4 THP, 2 zdravotní
sestry, 2 sociální pracovnice, 29 pracovníků sociálních služeb a 14 ostatních zaměstnanců.
Všichni zaměstnanci mají jediný cíl a to vést klientky k maximální soběstačnosti v jejich
denním životě a dopomáhat jen tam, kde klientům nestačí jejich síly.
Rokem 2003 se začaly vytvářet domácnosti. Sice si uživatelky mohly vybrat
nábytek dle vlastního vkusu, ale nelze hovořit o vedení k samostatnosti. Stále se stravují
v centrální jídelně. V roce 2005 organizace podpořila uživatelku, která v Sosnové u České
Lípy zdědila domek po rodičích. Domov pomohl uživatelce zmodernizovat dům, tak aby
ho mohla pronajímat dalším osobám a měla vlastní zdroj příjmu. Vytipovala čtyři
uživatelky, které se mohly do opraveného domku přestěhovat jako podnájemnice. A všech
pět uživatelek propustila ze své sociální služby do následné služby obecně prospěšné
společnosti DOLMEN. Rok na to zařízení opustilo šest uživatelek, které se vrátily do
svých původních rodin. V Liberci byly k dispozici panelové byty, vybudované účelově pro
zimní olympiádu. Do volných bytů se přestěhovalo 13 uživatelek. Česká Lípa poskytla
přístřeší pro 18 uživatelek. Opět tyto uživatelky přešly do péče organizace DOLMEN.
Další osud transformace Domova Sluneční dvůr již nebyl tak radostný. V rámci
projektu Podpora transformace sociálních služeb a následujících projektů, do kterých byl
domov vybrán za Liberecký kraj, se vytipovaly a zakoupily vhodné pozemky pro výstavby
domácností pro uživatele s vysokou mírou podpory. „Měli jsme stavět dvojdomek
v Zahrádkách, ale památkáři nedali souhlas, že se nelíbí typ stavby. Selhal architekt, který
neposoudil, jestli se na tom pozemku může stavět takový barák. Projektant nekomunikoval
se stavebním úřadem, památkáři s obcí, selhal kraj. Zde se vymstila absence odborníka na
řízení projektu,“ (Rozhovor 1). Stejný osud potkal projekt v Sosnové.
Po všech nezdarech Liberecký kraj rozhodl, že odstoupí od projektu a vrátil
všechny dotace státu. Zakoupený pozemek v Zahrádkách Kraj prodá a pro pozemek
v Sosnové se přepracuje projekt, tak aby vyhovoval podmínkám. „Kraj počká na další
výzvu v roce šestnáct a projekt dokončí.“ (Rozhovor 1). Neúspěch v zahrádkách Kraj chce
částečně kompenzovat rekonstrukci nemovitosti v České Lípě, kterou vlastní a která dosud
soužila jako denní centrum. Na rekonstrukci Liberecký kraj vyhradil částku pěti milionů
korun. V zrekonstruované vile s velkou zahradou budou k dispozici tři bytové jednotky pro
osm uživatelů a zázemí pro personál.
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Uživatelky, které neměly možnost se přestěhovat do jiných forem bydlení a
zůstávají v původním zařízení, mají aktivity a programy koncipovány tak, aby mohly být
každý den mimo ústav. Již dva roky restaurace Galerie Pup zaměstnává osm uživatelek.
Jedna z uživatelek dojíždí do České Lípy do restaurace Skleník, kde pracuje jako
uklízečka. V domově uživatelky pomáhají dobrovolně ve skleníku při pěstování zeleniny,
v kuchyni a v prádelně. Dříve tato práce byla honorovaná, ale po změně zákoníku práce
uživatelkám smlouvy byly ukončeny. „V minulosti byly klientky pracovně zařazovány v
rámci domova na různá pracoviště a za odvedenou práci byly též finančně ohodnocovány.
Na výběr měly z několika činností např. práce v zahradě, v krejčovské dílně, v kuchyni, při
úklidu. Změnou zákoníku práce v roce 2007 však zákon ukládal zaměstnavateli povinnost,
doplácet zaměstnance do výše minimální mzdy, z tohoto důvodu muselo být pracovní
zařazení klientek zrušeno. V současnosti některé uživatelky, na vlastní popud, tuto činnost
nadále vykonávají na bázi dobrovolnosti.“ (Rozhovor 1).

5.2 Průběh transformace v DOZP Hliňany
DOZP Hliňany zároveň s DOZP Lobendava v rámci Ústeckého kraje byly zařazeny
do pilotního transformačního projektu řízeného Ministerstvem práce a sociálních věci.
Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č.93/74R/2007 ve znění usnesení č.46/14R/2009 ze
dne 8. 4. 2009 byl Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany začleněn do
projektu „Podpora transformace sociálních služeb“. DOZP poskytovalo pobytové služby
pro 40 uživatelů v nevhodných materiálně-technických podmínkách. Základním cílem bylo
opustit stávající prostory barokního zámku a přemístit poskytování sociálních služeb do
míst s dostupnou sítí veřejných služeb.
V prosinci 2010 byl podán projekt na Centrum regionálního rozvoje Chomutov.
V roce 2011 proběhla kontrola MPSV podaného projektu a od září 2011 byla
zpracovávána projektová dokumentace. V roce 2012 proběhl výběr dodavatele stavby
s předpokladem zahájení prací začátkem roku 2013. Rok 2014 v DOZP Hliňany byl ve
znamení ukončení poskytování sociální služby v nevyhovujících podmínkách. Vrcholily
přípravy na opuštění objektu.
Jedním

z

nástrojů,

který

umožňoval

průběžnou

kontrolu

a

hodnocení

transformačního procesu byl Regionální transformační tým zřízen při Krajském úřadě
Ústeckého kraje, kterého byl členem ředitel DOZP Ústí nad Labem a vedoucí DOZP
29

Hliňany. Hlavním úkolem týmu byl dohled nad realizací investičního projektu.

Nad

realizací neinvestičního projektu zprvu bdělo Národní centrum podpory transformace
sociálních služeb, a posléze samotné Ministerstvo práce a sociálních věci. Byl zřízen
Multidisciplinární transformační tým, který koordinoval jednotlivé transformační kroky.
Inicioval setkání pracovníků, uživatelů, opatrovníků a hostů jako například zástupců kraje,
budoucích vedoucích nových služeb v komunitním prostředí, pracovníků sociálně
terapeutických dílen. Setkání probíhalo každý měsíc. „V roce 2014 se řešily hlavně stavby,
podávaly se informace o postupu stěhování, pracovníci, uživatelky a opatrovníci byli
seznamováni s novými komunitními službami, s novou organizační strukturou celé
organizace DOZP ÚL, p. o.“ (Rozhovor 2)
Vedoucí DOZP s ředitelem organizace projednali v měsících lednu a v únoru 2014 s
jednotlivými pracovníky jejich možné působení na nových pracovištích v komunitním
prostředí. Pracovníci včetně jiných profesi, kterým byla umožněna rekvalifikace na
pracovníka v sociálních službách, dostali možnost vybrat si jedno ze tří pracovišť, a tak
zachovat kontinuitu pracovního poměru u stejného zaměstnavatele. Možnost využilo 12
původních pracovníků. 8 pracovníků nastoupilo během transformace do DOZP Hliňany
s příslibem práce v nových komunitních službách. Všichni pracovníci dostali popisy prací
pro službu v nových podmínkách. Pravidelně probíhalo odborné vzdělávání pracovníků
v sociálních službách formou seminářů a workshopů a jedenkrát měsíčně se uskutečňovala
týmová externí supervize. Zaměstnanci obdrželi výpovědi ze služby DOZP Hliňany a
zároveň návrhy na nové smlouvy.
Do procesu transformace organizace důsledně zapojovala opatrovníky uživatelů.
Během roku se opatrovníci zúčastnili pravidelného setkání multidisciplinárního
transformačního týmu v DOZP Hliňany, kde byli průběžně seznamováni s procesem
transformace, přípravou na stěhování uživatelek. Hovořily zde uživatelky o svých
zkušenostech ze cvičného bytu, kde se zdokonalovaly v domácích dovednostech jako
například praní prádla, uklizení, žehlení a také vaření. Opatrovníci v rámci setkávání MTT
byli podrobně informováni klíčovými pracovníky a pracovnicemi ze sociálněterapeutických dílen o plnění individuálních plánů realizovaných v souvislosti s procesem
transformace. Schůzky opatrovníků probíhaly v návaznosti na stěhování, opatrovníci a
uživatelky navštívili nové budovy, byli seznámeni s plánem stěhování, s novými
pracovníky, s novými službami, na schůzkách jim byly předány materiály. Opatrovníci se
zajímali o nové služby a schůzky probíhaly formou diskuze, kdy jim byly zodpovězeny
veškeré otázky.
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V květnu 2014 začalo postupné opouštění objektu v Hliňanech. „Klientkám byl
vypracován plán stěhování, dokument obsahoval, kdo pomůže zabalit, kdo bude stěhovat a
kdy ke stěhování dojde. Klientky byly, za čtyři roky příprav, dostatečně motivované na
stěhování a všechny se těšily do nového.“ (Rozhovor 2).
K prvnímu stěhování došlo 2. května, a odstěhovalo se devět uživatelek do
chráněného bydlení v Teplicích v Čechách. Na nové pracoviště se přesunuly tří pracovnice
v sociálních službách. Uživatelka, která měla využívat sociální službu v Teplicích, změnila
své rozhodnutí a odstěhovala se ke své sestře.
Prvního srpna skupina deseti uživatelek se přestěhovala do nových domácností
v DOZP Trmice.

S uživatelkami se na nové pracoviště přemístilo devět pracovnic.

Poslední skupina deseti uživatelek Hliňany opustila prvního září spolu s posledními deseti
pracovnicemi. Jejich novým bydlištěm jsou pronajaté garsoniéry v bytovém domě v Ústí
nad Labem.
Pronajaté byty byly provizorním řešením z důvodu zrušení výstavby jednoho
dvojdomku v oblastí Kočkov. Příjezdová cesta ke stavební parcele byla v soukromém
vlastnictví a vlastník nesouhlasil pro její využívání stavební technikou. Finanční
prostředky určené pro výstavbu Kočkov se urychleně převedly na investice pro DOZP
Lobendava, aby zdržením nedošlo k porušení podmínek pro čerpání dotaci. Ústecký kraj
zatím nemá žádné využití pro zakoupený pozemek a ani neřeší jeho prodej. Vyčkává, jak
dopadnou jednání Magistrátu města Ústí nad Labem s vlastníkem příjezdové komunikace.
Momentálně je pře neřešitelná. Magistrát chce převést ulici do svého vlastnictví za
symbolickou korunu, ale vlastník je ochoten převést komunikaci pod podmínkou, že
Magistrát uhradí veškeré náklady, které s výstavbou silnice souvisely.
V komunitních službách se neposkytuje centrální úklid, kuchyň, prádelna. Uživatele
jsou vtaženi do života a pracovníci v sociálních službách poskytují nezbytně nutnou
podporu pouze tam, kde ji uživatele potřebuji. „Uživatelky, které žily odtržené od
přirozeného prostředí, budou potřebovat v začátku 24 hodinovou podporu.“ (Rozhovor 2).
Jak v chráněných bytech, tak i v domácnostech DOZP kvalita poskytované služby a
komfort bydlení jsou na velmi vysoké úrovni a nedají se srovnat s podmínkami
předchozího bydlení uživatelek. Klade to nepředstavitelně větší nároky na personál
poskytující sociální službu.
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Život v komunitním prostředí umožňuje uživatelům využívání návazných sociálních
služeb jako například sociálně-terapeutických dílen, chráněných dílen a také ostatních
služeb komerčního charakteru. S některými poskytovateli služeb bylo nutné se rozloučit, a
to zejména se službami zdravotnickými jako například praktický lékař nebo psychiatr, kteří
dlouhá léta poskytovali zdravotnickou službu přímo v zařízení. „Možnost navštěvovat
lékaře a odborné specialisty v jejich ordinacích je přepych, který v ústavních podmínkách
byl uživatelům odepřen.“ (Rozhovor 2). Bylo nutné vyhledat přátelské prostředí pro
poskytování zdravotnických služeb. A ne jen těch. Při nakupování se musely vytipovat
obchody s laskavým a trpělivým personálem, bez předsudků k mentálně postiženým
osobám.

5.3 Průběh transformace v CSP Litoměřice - DOZP Skalice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Skalice poskytoval široký záběr sociální
služby. Pro 102 uživatelů bylo padesát šest pracovníků v přímé péči. Věková hranice
uživatelů v sociální službě se pohybovala od šesti let věku až do šedesáti let s různou
mírou podpory pro všechny cílové skupiny, od samostatných, až po ležící uživatele
s příjmem potravy sondou. Podmínky v oblasti bydlení byly velmi nepříznivé. Byly
pokoje, kde bydlelo společně šest uživatelů. Oblast, která se ovlivnit mohla, byla využita
pro humanizaci. Ve snaze osamostatňování uživatelů se strava již nepodávala v centrální
jídelně, ale ve společenských místnostech. Zřídily se kuchyňské kouty, které uživatelům
sloužily pro dokončení přípravy jídel.
Začátkem roku 2011 Krajský úřad Ústeckého kraje oslovil Centrum sociální pomoci
Litoměřice s nabídkou programu s názvem Podpora plánování a transformace sociálních
služeb v Ústeckém kraji. Přizval ho do pracovní skupiny, která se měla zabývat
transformací. CSP Litoměřice v létech 2011 – 2013 bylo se svými dvěma zařízeními
DOZP Liběšice a DOZP Skalice zapojeno do projektu Podpora plánování a transformace
sociálních služeb v Ústeckém kraji. V první fázi KÚ ÚK proškolil management zařízení a
posléze v rámci humanizace a přípravy na transformaci sociálních služeb následovala
edukace řadových zaměstnanců. Probíhaly semináře, workshopy a příklady dobré praxe
formou stáží v DOZP Stod, DOZP Poustevny, v DOZP Brandýs a v Chráněném bydlení
Vila Vanilla v Černém Újezdě a tak dále. Stáží v transformovaných zařízeních se
zúčastňovali vedle zaměstnanců i uživatelé. U uživatelů ohlas byl vesměs pozitivní.
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S přípravami na transformaci byla nápomocná Sociální agentura Ústí nad Labem, která
se ujala vzdělávání zaměstnanců. V zařízení se vytvořily pracovní skupiny, které pracovaly
na různých tématech v souvislosti s transformačním procesem. První skupina měla za úkol
zpracovávat transformační otázky, druhá pracovala na transformaci samotné a
vypracovávala nově standardy, třetí byla skupinou komunikační. Všichni zaměstnanci
včetně technickoadministrativních byli členy jedné ze skupin. Týmy mezi sebou
kooperovaly a vytvářely jednotný systém.
Největším problémem byla tak zvaná zákopová válka. Zaměstnanci se prezentovali, že
pro změnu dělají maximum, ale konstatovali, že se nic nedaří. Zaměstnanci, kteří zůstali ve
službě

DOZP

Skalice

„…se

vyloženě

chechtali

těm,

kteří

odcházeli

do

chráněnka…“(Rozhovor 3). Nakonec ústavní službu v DOZP Skalice opustilo pouze šest
zaměstnanců a nyní z těch šesti zůstali v komunitní službě pouze dva. Dalších čtyřicet
zaměstnanců se rekrutovalo z ostatních zařízení v rámci CSP. Proběhla náborová akce, do
které se přihlásili zaměstnanci, kteří sympatizovali se službou chráněného bydlení. Bylo
možné zaměstnance rozdělit do tří skupin. První skupina absolutně odmítala změnu. Druhé
skupině se konečně takzvaně rozvázaly ruce a mohla prosazovat principy, se kterými do
služby vstupovala a pouze přistupovala na kompromis, aby si udržela zaměstnání. Třetí
skupině se obrazně otevřely oči a postoje se postupně měnily s přibývajícím poznáním.
CSP Litoměřice počítalo s výstavbou chráněných bytů pouze pro uživatele s vysokou
mírou podpory. Ostatní uživatelé měli bydlet v pronajatých bytech. Posléze jim bylo
sděleno, že finanční prostředky určené na investice jsou již vyčerpány a kraj přiměl CSP
hledat jiné cesty řešení. „A na nás vystartovali, že pořád jenom chceme peníze, a že
transformace jde dělat i bez peněz. Dokázali jsme to, ale má to své plusy a minusy, jako
v podstatě všechno.“ (rozhovor 3). Pokud by se realizovaly investiční projekty, tak DOZP
Skalice by kompletně opustil objekt a přešel do komunitního bydlení. Tím, že žádné
investice do majetku kraje se pořizovat nesměly, tak kompletně celá služba je
v pronajatých bytových prostorách. Služba chráněného bydlení byla zaregistrována v září
2012. Od bytu, ve kterém bydlí pouze jeden uživatel až po rodinný dům, kde bydlí
maximálně šest osob. Službě se neosvědčilo, že v jednom domě jsou dvě bytové jednotky.
Management má za to, že zázemí jako například kanceláře by mělo být ve vlastních
prostorách. Dále uživatelé žijící v pronajatých bytech nemají možnost se přihlásit
k trvalému pobytu. Jedna možnost je ponechat trvalé bydliště v původním ústavu, nebo je

33

přihlásit k trvalému pobytu na obecní úřad. Podle názoru vedoucí chráněného bydlení obě
řešení jsou neetická. (Rozhovor 3)
Transformace rozdělila všechny zaměstnance na dvě znepřátelené skupiny. První
skupina byla velmi nadšená a chopila se příležitosti. Začali hodně komunikovat s uživateli,
snažili se je připravovat na změnu a hodně motivovat. „Říkali jsme jim, dělejte to jako by
to byla vaše druhá domácnost. Ale každý to dělá doma jinak, a my chceme, aby se to
standardizovalo.“ (Rozhovor 3) I v chráněném bydlení by měla být nastavená pravidla.
Například uživatel se vrátí do bytu před ukončením služby pracovníka. V domácnosti o
šesti uživatelích je velice náročné sestavit individuální službu. Zaměstnanci by nejraději
všechno sjednotili. Nejčastěji úkolují uživatelé, kteří jsou samostatní, a vynechají
v domácích pracích uživatele, kteří potřebují větší míru podpory.
Chráněné bydlení umožnilo uživatelům využívat komunitních služeb v plném rozsahu.
Lékaře, zejména psychiatra navštěvuji v jeho ordinaci. V původním DOZP psychiatr
některé uživatele neviděl i dva roky. Nyní je lékař překvapen, že pacient ho navštěvuje
každé tři měsíce. Pracovníci konstatovali, že uživatelé byli předávkovaní psychofarmaky,
což bránilo v rozvíjení soběstačnosti. Aktivně usilovali o snížení medikace a ve všech
případech byli úspěšní.
Uživatelé sice mají nový život, ale některá pravidla zůstala. Placení úhrady a kapesné
je za stejných podmínek jako bylo v DOZP. Musí uživatelům zůstat 15 % kapesného. I
když služba je zaregistrována jako chráněné bydlení, stále je to sociální služba, pro kterou
platí hygienická pravidla. Všechno se musí sníst ještě ten týž den. Nezkonzumovaná strava
se musí vyhodit. V chráněném bydlení mají spíše opačný problém. Nejenže se všechno
jídlo sní, ale v průběhu noci zmizí zásoby. Muselo se přistoupit k restrikci a ledničky se na
noc se zamykají.
Pro 84 uživatelů je ve službě 51 pracovníků v sociálních službách. Směny jsou
nastaveny podle potřeb uživatelů. Pokud je uživatel zaměstnán a dokáže se vypravit
z domova s pomocí telefonické instrukce, tak zaměstnanec v této službě je využíván pouze
odpoledne.

Dalším úkolem je předávat uživatele do další služby, a tou je podporované

bydlení.
Nyní je připraveno osm uživatelů opustit službu chráněného bydlení. V jednání je
možnost přestěhování uživatelů do Terezína do podporovaného bydlení, které provozuje
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Diakonie ČCE – středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích. Je v plánu, že do pěti let
službu opustí 20 uživatelů a přejde do podporovaného bydlení.
Shrnutí
Jak DOZP Skalici, tak i DOZP Jestřebí opustila pouze část uživatelů. Obě zařízení i nadále
poskytuji sociální službu s ústavními prvky. Pouze DOZP Hliňany se plně transformovalo.
Navíc Ústecký kraj se veřejně zavázal, že v opuštěných prostorách se již sociální služba
poskytovat nebude. I přesto, že nebyl postaven dvojdomek pro posledních deset uživatelek,
našlo se řešení i pro ně. Uživatelky jsou ubytovány v náhradním bydlení. Byly to
uživatelky s vysokou mírou podpory. Pronajalo se v bytovém domě šest bytových
jednotek. Uživatelky bydlí v bytech po dvou a služba je registrována jako chráněné
bydlení. S přihlédnutím k závažnému zdravotnímu stavu uživatelek služba je poskytována
24 hodin denně.
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6

Projektový záměr transformace domova se zvláštním režimem
Projekt bude vycházet z již realizovaných projektů v oblasti transformace domovů

pro osoby se zdravotním postižením. Struktura projektu bude kopírovat stejnou strukturu,
která byla vydána Ministerstvem práce a sociálních věci pro Domovy pro osoby se
zdravotním postižením v rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb (MPSV,
2009).

6.1.1 Identifikační údaje žadatele
Základní údaje o zařízení
Název organizace: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Název sociální služby: Domov se zvláštním režimem
Sídlo organizace: Dlouhá 75, 410 02 Lovosice
Kontaktní adresa: Domov důchodců Čížkovice, Jiráskova 1, 411 12 Čížkovice
IČO: 00080195
Telefon: 607958041
E-mail: csp.litomerice@csplitomerice.cz
Osoba zodpovědná za proces transformace: Bc. Jolanta Ferdová
Název zřizovatele: Ústecký kraj
Kontaktní adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Osoba zodpovědná za proces transformace: Mgr. Jan Procházka
Registrace sociální služby: 8648413
Druh sociální služby: domov se zvláštním režimem
Forma sociální služby: pobytová pro muže i ženy, 24 hodin denně
Kapacita lůžek: 53

6.1.2 Představení a popis organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace se v roce 2001
transformovalo z Okresního ústavu sociálních služeb, který byl rozpočtovou organizaci
řízenou Okresem Litoměřice. Po zrušení okresů na základě usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 180/49/2002 se zřizovatelem organizace stal Ústecký kraj. Centrum sociální pomoci
Litoměřice zastřešuje činnost jedenácti zařízení působících v sociálních službách. Součástí
celku je rovněž Domov důchodců Čížkovice se zaregistrovanou službou jako domov se
zvláštním režimem.
36

Obrázek 1. Čelní pohled na budovu Domova důchodců Čížkovice

Zdroj: Vlastní archiv

Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace
Poslání organizace:
Poskytovat služby a péči seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
z důvodu věku a chronické duševní nemoci, jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou
žít ve svém přirozeném prostředí ani využívat jiných typů sociálních služeb. Poskytované
služby jsou přizpůsobeny individuálním potřebám klientů tak, aby podporovaly jejich
soběstačnost a zachovávaly jejich lidská práva a vazbu na blízké osoby a běžné sociální
prostředí. Chceme umožnit našim klientům prožívat plnohodnotné, důstojné a bezpečné
stáří.
Základní strategické cíle:
-

Uživatel, který s pomocí služeb domova důstojně prožije své stáří

-

Uživatel, který s pomoci služeb domova udržuje a obnovuje přirozené sociální
vazby se svými blízkými a přáteli

-

Uživatel, který se v domově cítí bezpečně

-

Uživatel, kterému je služba poskytována s ohledem na jeho individuální potřeby

-

Uživatel, který si co nejdéle zachovává svou soběstačnost a samostatnost

-

Uživatel, který se aktivně zapojuje do nabízených aktivizačních činnosti

-

Uživatel, který je spokojený se službami poskytovanými v domově v oblasti
ubytování a stravování
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Principy organizace: své principy zařízení nikde veřejně neprezentuje. Ve standardech
kvality sociálních služeb organizace prezentuje Zásady poskytované sociální služby
domov se zvláštním režimem.
-

Individuální přístup

-

Respektování lidské důstojnosti a práv uživatelů, rovný přístup k uživatelům

-

Profesionální přístup

-

Srozumitelnost

-

Zachování vazeb k blízkým osobám a běžnému sociálnímu prostředí

Cílová skupina: osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence od
54 let věku.
Kapacita služby: 53 lůžek
Průvodce domovem uvádí, že návštěvy jsou umožněny během celého dne,
doporučená doba je od 9:00 – 22:00 hodin. Doba nočního klidu je stanovená od 22:00 –
6:00 hodin.

6.1.3 Vize transformace zařízení
Sociální pobytová služba je poskytována v prostorách bývalého barokního zámku ze 17.
století a architektonicky absolutně nevyhovuje potřebám cílové skupiny. Velké místnosti,
dlouhé chodby, na konci kterých se nachází sociální zázemí. Služba prokazuje devastující
prvky institucionální péče. Jediné a žádoucí řešení je budovu opustit do komunitního
prostředí a zavázat kraj, aby zahájením procesu transformace již nebyli přijímáni noví
uživatelé a aby se po opuštění budovy v tomto objektu již neposkytovala žádná sociální
služba.
Proč:
-

Nevyhovující ubytovací podmínky

-

Neúměrně velké náklady na provoz a údržbu

-

Není zajištěno právo na soukromí a intimitu

-

Prostředí neposkytuje dostatek sociálních kontaktů, uživatelé žijí v izolaci

-

Uživatelům je odepřeno žít běžným způsobem života

Jak:
-

Přestěhovat poskytování sociální služby do města Lovosice a přilehlých obcí
s větším počtem obyvatel, které o tuto službu projeví zájem

-

Zredukovat ubytovací kapacitu na menší domácnosti v prostředí seniorům
přátelském
38

-

Službu poskytovat v souladu s kritérii transformace, humanizace

-

a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče

-

Integrovat uživatele v novém prostředí a umožnit využívat veřejné služby

-

V nových domácnostech zohledňovat individuální potřeby a stanovit skladbu
spolubydlících dle jejich přání

Realizace vize:
Domov důchodců Čížkovice se sociální službou domov se zvláštním režimem je zařízením
Centra sociální pomoci Litoměřice, zřizovatelem kterého je Ústecký kraj. Domov
poskytuje pobytové sociální služby pro 53 uživatel se syndromem demence nevyhovujícím
způsobem, zejména díky nevhodným materiálně technickým podmínkám. Po opuštění
barokního zámku vznikne 10 skupinových domácností. Jedna domácnost bude poskytovat
službu chráněného bydlení pro pět uživatel. Další zázemí, jako zázemí pro rehabilitační a
aktivizační činnost a zároveň nezbytně nutné prostory pro personál budou řešeny
samostatnou budovou s vlastním vchodem, které bude odděleno od jednotlivých
domácností.
Obrázek 2. Demonstrace dvou skupinových domácnosti v DOZP Trmice

Zdroj:
www.facebook.com/446999602121356/photos/a.447000075454642.1073741826.446999602121356/4841365
78407658/?type=1&theater

-

Dvě skupinové domácnosti v Lovosicích v areálu bývalé Olejny

-

Šest skupinových domácnosti v dalších lokalitách podle možnosti města Lovosice

-

Dvě skupinové domácnosti v obci Malé Žernoseky

Postup při realizaci:
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-

Dohodnout s městem Lovosice za účasti Ústeckého kraje odkoupení vhodných
pozemků pro zamýšlené výstavby

-

Dohodnout s obcí Malé Žernoseky za účasti Ústeckého kraje odkoupení vhodných
pozemků pro výstavbu dvou domácností

-

Výstavba domků

Co bude výsledkem:
Realizací transformačního záměru dojde k výraznému zkvalitnění poskytovaných
sociálních služeb.
-

Zásadní zkvalitnění životních podmínek uživatelů a zajištění potřebné míry
soukromí jednotlivců

-

Registrace nové služby chráněné bydlení pro 50 uživatelů

-

Vytvoření podmínek pro běžný způsob života

-

Ponechání kompetencí v rozhodování se o sobě samých, jako jsou samostatnost,
nezávislost, možnost vlastní volby

-

Komorní prostředí minimalizuje nebo odstraní institucionální prvky, zlepší
fyzickou i duševní pohodu uživatelů

-

Na personální úrovni přenesení kompetencí zaměstnanců co nejblíže uživateli

Na změnu podmínek je nutné se velmi pečlivě a kvalitně připravit v rámci adaptačního
procesu do nového typu služby chráněného bydlení. Období adaptace bude vyžadovat
intenzivní edukaci a následnou kontrolu pracovníků, kteří se transformovali ze služby
institucionální do služby komunitní, za účelem eliminace institucionálních zlozvyků.
Jelikož služba předpokládá nepřetržitou 24 hodinovou podporu, je nutné navýšení počtu
zaměstnanců.

6.1.4 Struktura služeb po transformaci - konkrétní představa všech
alternativních služeb včetně kapacity a cílové skupiny
Sociální služba chráněného bydlení pro seniory se syndromem demence bude
poskytována v přirozeném sociální prostředí umožňující běžný život, který žijí obvykle
ostatní občané.
-

Prvním opatřením transformačního procesu bude humanizace stávající služby, a to
zejména metod práce zaměstnanců

-

Při umisťování do nových objektů bude respektováno přání uživatele na složení
spolubydlících v domácnosti a složení pracovníků

-

Službu poskytovat v jen nezbytné možné míře

-

Aktivně podporovat uživatele ve využívání komerčních služeb
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-

Zabezpečit potřebnou ošetřovatelskou a rehabilitační péči

-

Vytvořit podmínky pro aktivní využití volného času

-

Rozšířit spolupráci s poskytovateli dalších sociálních služeb a dalšími institucemi
zaměřenými na zabezpečení denních programů pro uživatele

Po opuštění objektu Domova důchodců Čížkovice se služba přemístí do nových prostor
v Lovosicích a Malých Žernosekách. Bude zřízeno v pěti lokalitách deset domácností po
pěti uživatelích. Vzhledem k povaze gradující nemoci je nutné, aby všechny domácností
splňovaly požadavky na vysokou míru podpory pro uživatele s úplnou závislosti. Služba
bude poskytována jako chráněné bydlení. Cílovou skupinou budou osoby se syndromem
demence od 54 let věku.

6.1.5 Základní principy nových služeb
Mezi základní principy nových služeb bude patřit následovné:
-

Míra podpory na individualizovaných principech; prioritou je poskytovat podporu
jen v nezbytné míře s přihlédnutím k potřebám a jedinečnosti uživatele, který si
stanovuje své osobní cíle a sám si vymezuje rozsah podpory, kterou potřebuje,
s důrazem na sebevědomí, samostatnost, nezávislost a aktivní způsob života

-

Svoboda pobytu a pohybu uživatelů: uživatel má právo prosazovat svůj vlastní
názor a svobodně se vyjadřovat ke kvalitě poskytovaných služeb, využívat nabídky
možnosti

-

Ochrana práv a svobod uživatelů: poskytovatel sleduje a zajišťuje dodržování
lidských práv a základních svobod uživatele služby a zaměstnanci vytvářejí
podmínky, v nichž jsou uživatelé schopni svá práva a svobody uplatňovat

-

Zachování lidské důstojnosti uživatelů: zaměstnanci respektují osobnost uživatelů,
vytvářejí prostředí respektující právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti,
dobré pověsti a chrání jeho dobré jméno, respektují právo uživatele na ochranu
před zasahováním do jeho soukromého a rodinného života

-

Rovnoprávné postavení uživatele a poskytovatele služby bude spočívat v jejich
partnerském vztahu, zaměstnanci poskytují uživateli veškeré informace o službě
v takové formě a míře pochopení, která mu umožní vyjádřit svou vlastní vůli.

6.1.6 Základní časový horizont
a) příprava a podání projektu srpen – listopad 2018
b) výstavba všech objektů leden 2019 – květen 2022
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6.1.7 Hlavní a dílčí strategické cíle
Hlavní strategický cíl
Hlavní strategické cíle jsou převážně dlouhodobé povahy. A hlavním strategickým
cílem je kvalitní pobytová služba chráněného bydlení pro seniory, kteří opustili
institucionální péči Domova důchodců Čížkovice.
Dílčí strategické cíle
Dílčí strategické cíle jsou převážně krátkodobé.
Dílčí strategický cíl 1:
-

Vytvoření regionálního multidisciplinárního transformačního týmu

Dílčí strategický cíl 2:
-

Vybudování v pěti lokalitách deset domácnosti po 5 uživatelích

Dílčí strategický cíl 3:
-

Opuštění objektu

Dílčí strategický cíl 4:
-

Příprava uživatelů na způsob poskytování sociálních služeb po opuštění objektu

Dílčí strategický cíl 5:
-

Změna způsobu metod práce pracovníků v sociálních službách, a to zejména
s využitím rozborů, řešením transformačních kroků a zajištěním zpětné vazby

Dílčí strategický cíl 6:
-

Personální zajištění služeb, zvýšení profesionálních schopností a dovedností
pracovníků

Dílčí strategický cíl 7:
-

Registrace nové služby chráněné bydlení pro jednotlivé lokality

6.1.8 Vazby na strategické oblasti
Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast a
jiné aktivity v území.
Transformace Domova důchodců Čížkovice, ač není zahrnuta do střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb, počítá s podporou Ústeckého kraje a svým průkopnictvím
ukáže správnou cestu pro poskytování pobytových služeb osobám postiženým syndromem
demence.
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6.2 Komunikační strategie
6.2.1 Plán komunikace
Analýza stávající komunikace v rámci zařízení:
Porady
Každý den ráno od 7:00 – 7:15 hod. se koná operativní porada za účasti vedoucí
oddělení péče a služeb, sociální pracovnice, diplomové sestry, ergoterapeuta, pracovníků
v sociálních službách pro přímou obslužnou péči a pro zájmovou činnost. Na poradě se
určuje rozdělení pokojů. Jedna pracovnice v sociálních službách má vždy určený pokoj, na
který během dne dohlíží. Dále se řeší provozní problémy a problémy z předchozího dne,
zdravotní komplikace uživatelů, informace o nově předepsaných dietách a zdravotních
omezeních. Pokud má nastoupit nový uživatel, tak jsou pracovníkům poskytnuty veškeré
informace v potřebné míře. Vše je zapsané v provozním sešitě umístěném v kuchyňce,
která slouží jako zázemí pro zaměstnance, a do kterého všichni mohou v jakékoli době
nahlédnout.
Za přítomnosti vedoucí zařízení se každou první středu v měsíci koná provozní porada.
Zápis z této porady je dostupný v elektronické formě všem zaměstnancům zařízení. Dále
každé 3 měsíce se koná velká porada všech zaměstnanců a zápis z této porady je umístěn
do programu Cygnus.
Nástěnky
Dalším komunikačním kanálem jsou nástěnky umístěné u kulturní místnosti v přízemí,
naproti ošetřovně v prvním patře a u jídelny v prvním patře. Na nástěnkách jsou umístěny
veškeré zpracované standardy kvality sociálních služeb, schránka přání a stížností a dva
letáky. Ten první podává informace o zařízení a poskytované službě, a ten druhý Průvodce
domovem informuje o organizovaných akcích pro uživatele. Další informace jsou
provozního rázu jako například svátky a narozeniny uživatelů, jídelníčky, očekáváné
kulturní a společenské akce, plánované návštěvy prodejců potravin a oděvů.
Webové stránky
Prezentace Domova důchodců Čížkovice na internetových stránkách:
www.csplitomerice.cz
Informace o zařízení jsou rovněž dostupné v katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje na
stránkách www.socialnisluzby.kr-ustecky.cz/katalog/
V registru sociálních služeb na stánkách Ministerstva práce a sociálních věci
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www.mpsv.cz/soc/ssl
Mapa sociálních a zdravotních služeb města Lovosice
www.meulovo.cz/
Prezentace formou výstav v zařízení i mimo něj.
Zařízení spolupracuje s regionálním tiskem jako Deník Litoměřicka, Litoměřické listy,
Čížkovické listy, Lovosické listy, Ústecký deník a rovněž spolupracuje s regionální
televizí.
Plán komunikační strategie zaměřené na pracovníky:
a) seznámení zaměstnanců s principy transformace včetně příkladů dobré praxe;
b) vytvoření multidisciplinárního transformačního týmu a stanovení podmínek pro
jeho fungování;
c) vytvořit pravidla pro průběžnou a vyčerpávající informovanost zaměstnanců
v procesu transformace;
d) nastavit pravidla zpětné vazby a podnětné návrhy implementovat do
transformačního procesu;
e) průběžně vyhodnocovat plnění úkolů.
Tabulka 1. Plán komunikační strategie zaměřený na pracovníky
Úkoly
Seznámení zaměstnanců s principy
transformačního procesu
Návštěvy zaměstnanců
transformovaných zařízení
Ustanovení multidisciplinárního
transformačního týmu a vymezení
kompetenci
Vytyčení jednotlivých kroků a
nástrojů pro měření úspěšnosti v
oblastech potřebných pro
transformaci zaměstnanců
Ochrana pracovníků v procesu
transformace
Pravidelná externí edukace v nových
trendech poskytování soc. služeb
Vytvoření potřebných manuálů pro
novou službu.
Průběžné vyhodnocování plnění
úkolů a seznamování s výsledky
Informativní schůzka pro všechny
zúčastněné

Nástroje
Porady, literatura,
Workshopy s představiteli
transformovaných zařízení
Uznatelná praxe v rámci
povinného vzdělávání
Ustanovující schůze
Kulaté stoly, hodnotící
dotazníky, prezentace
z úspěšné transformace
uživatelů
supervize
Semináře, workshopy

Porady, literatura, potřebná
technika
Porady, hodnotící zápisy,
audiovizuální dokumentace
Schůze, ústní a písemné
výstupy z analýz,
audiovizuální záznamy,
časová osa
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán
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Zodpovědnosti

Termín

Vedoucí domova

První měsíc

Vedoucí domova

Prvních šest
měsíců
První měsíc

Vedoucí domova
Předseda MTT
Vedoucí domova

První 3 měsíce

Předseda MTT
Vedoucí domova
Předseda MTT
Vedoucí domova
Předseda MTT

1 x měsíčně
1 x měsíčně

Předseda MTT

Prvních 6
měsíců
1 x měsíčně

Předseda MTT

1 x měsíčně

Plán komunikační strategie zaměřený na uživatele:
a) šetrně seznámit uživatele s plánem procesu transformace;
b) zapojit uživatele do programu vzdělávání v seminářích a workshopech;
c) umožnit participaci na humanizaci služeb;
d) zplnomocňovat v přebírání kompetenci v péči o vlastní osobu.

Tabulka 2. Plán komunikační strategie zaměřený na uživatele
Úkoly

Nástroje

Zodpovědnosti

Termín

Seznámení uživatelů s principy
transformačního procesu

rozhovory

Vedoucí domova
klíčoví pracovníci

První 3 měsíce
průběžně

Pozvat uživatele na ustanovující
schůzi MTT pro výběr členů do týmu
Vytyčení jednotlivých kroků a
nástrojů pro měření úspěšnosti v
oblastech potřebných pro
transformaci uživatel
Pravidelná externí edukace v nových
trendech poskytování soc. služeb
Vytvoření potřebných manuálů pro
novou službu.
Nácvik činnosti dle manuálů

Ustanovující schůze

Vedoucí domova

První měsíc

Rozhovory, dotazníky
v jednoduchém čtení

Předseda MTT
Vedoucí domova

První 3 měsíce

Semináře, workshopy

Předseda MTT
Vedoucí domova
Předseda MTT
klíčoví pracovníci
Klíčový
pracovník
Předseda MTT

1 x měsíčně

1 x týdně

Předseda MTT

1 x měsíčně

Porady, literatura, potřebná
technika
Pracovník ve službě,
potřebné pomůcky
Průběžné vyhodnocování plnění
Porady, hodnotící zápisy,
úkolů a seznamování s výsledky
audiovizuální dokumentace
Informativní schůzka pro všechny
Schůze, ústní a písemné
zúčastněné
výstupy z analýz,
audiovizuální záznamy,
časová osa
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Prvních 6
měsíců
průběžně

Plán komunikační strategie zaměřené na rodinné příslušníky a blízké osoby:
a) informovat blízké uživatelů o cílech transformace;
b) seznámit blízké uživatelů s výsledky již proběhlých transformaci;
c) průběžně informovat blízké uživatelů o realizaci jednotlivých kroků v procesu
transformace;
d) přizvat blízké uživatelů na semináře a workshopy.

Tabulka 3. Plán komunikační strategie zaměřený na rodinné příslušníky a blízké
Úkoly

Nástroje

Zodpovědnosti

Termín

Seznámení blízké uživatelů
s principy transformačního procesu

rozhovory

Vedoucí domova
klíčoví pracovníci

První 3 měsíce
průběžně

Pozvat blízké uživatelů na
ustanovující schůzi MTT pro výběr

Ustanovující schůze

Vedoucí domova

První měsíc
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členů do týmu
Vytyčení jednotlivých kroků a
nástrojů pro měření úspěšnosti v
oblastech potřebných pro
transformaci uživatel
Pravidelná externí edukace v nových
trendech poskytování soc. služeb
Informativní schůzka pro všechny
zúčastněné

Rozhovory, dotazníky
v jednoduchém čtení

Předseda MTT
Vedoucí domova

První 3 měsíce

Semináře, workshopy

Předseda MTT
Vedoucí domova
Předseda MTT

1 x měsíčně

Schůze, ústní a písemné
výstupy z analýz,
audiovizuální záznamy,
časová osa
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

1 x měsíčně

Komunikační strategie zaměřená na širokou veřejnost:
a) podrobně zveřejňovat informace o procesu transformace na webových stránkách,
v místním tisku, rozhovory s občany;
b) jednat se zástupci zainteresovaných obci

Tabulka 4. Plán komunikační strategie zaměřený na širokou veřejnost
Úkoly

Nástroje

Zodpovědnosti

Termín

Seznámení veřejnosti s průběhem
transformačního procesu

Web, tisk, rozhovory

Vedoucí domova
Ředitel CSP LT

průběžně

Jednání s obcemi

schůzky

Vedoucí domova
Ředitel CSP LT

2 x ročně
a dle potřeby

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Plán komunikační strategie zaměřený na odbornou veřejnost (stávající a spolupracující služby):
a) využití všech dostupných a možných komunitních služeb;
b) spolupráce se zdravotnickými službami;
c) spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb.

Tabulka 5. Plán komunikační strategie zaměřený na odbornou veřejnost
Úkoly

Nástroje

Zmapovat a vyjednat spolupráci
Web, informační střediska,
s dostupnými komunitními službami rozhovory s poskytovateli
v nových místech
Zmapovat a vyjednat spolupráci
Web, informační střediska,
s dostupnými zdravotnickými
rozhovory s poskytovateli
službami v nových místech
Zmapovat a vyjednat spolupráci
Web, informační střediska,
s dostupnými sociálními službami
rozhovory s poskytovateli
v nových místech
Zmapovat a vyjednat spolupráci
rozhovory s faráři
s dostupnými duchovními službami
příslušných farnosti
v nových místech
Zmapovat a vyjednat spolupráci
Web, informační střediska,
s dostupnými dobrovolnickými
rozhovory s poskytovateli
službami v nových místech
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán
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Zodpovědnosti

Termín

Vedoucí domova
klíčoví pracovníci

průběžně

Vedoucí domova
klíčoví pracovníci

průběžně

Vedoucí domova
klíčoví pracovníci

průběžně

Vedoucí domova
klíčoví pracovníci

průběžně

Vedoucí domova
klíčoví pracovníci

průběžně

Plán komunikační strategie zaměřené na orgány veřejné správy a samosprávy:
a) zajistit podporu procesu transformace, adaptace a samostatného pokračování v nové
službě;
b) dostatečně informovat dotčené obce o transformaci a získat jejich podporu;
c) motivovat obce pro zřizování chybějících služeb.

Tabulka 6. Plán komunikační strategie zaměřený na orgány veřejné správy a
samosprávy
Úkoly

Nástroje

Zodpovědnosti

Termín

Jednání s představiteli obce
Čížkovice

služební schůzka

Vedoucí domova
ředitel CSP LT

První měsíc,
dle potřeby

Jednání s představiteli města
Lovosice

Služební schůzka, písemné
podklady

Vedoucí domova
ředitel CSP LT

První měsíc,
dle potřeby

Jednání s představiteli obce Malé
Žernoseky

Služební schůzka, písemné
podklady

Vedoucí domova
ředitel CSP LT

První měsíc,
dle potřeby

Jednání se zřizovatelem o předávání
informaci, o realizaci záměru a o
přípravě podkladů
Výběr lokalit pro výstavbu domů se
službou chráněného bydlení

Služební schůzka, písemné
podklady

Vedoucí domova
ředitel CSP LT

První měsíc,
dle potřeby

Služební schůzka, písemné
podklady

Vedoucí domova
ředitel CSP LT

První měsíc,
dle potřeby

Sociální
pracovnice

Dnem
přestěhování

Vyřešení trvalého pobytu k bydlení

Výměna občanských
průkazů
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Scénář krizové komunikace:
a) zaměstnanci neobstojí v nových podmínkách
b) blízcí nebudou souhlasit se službou z obavy spolupodílení se na nákladech
c) samosprávy přijmou službu na svém území, pod podmínkou, že za službu neponesou
žádnou zodpovědnost;
d) špatná dostupnost zdravotnických služeb

Tabulka 7. Scénář krizové komunikace
Úkoly
Eliminace negativního ovlivňování
kolektivu zaměstnanci, kteří se
s procesem transformace
neztotožňují
Přesvědčit příbuzné a blízké
uživatele vhodnou komunikaci o
výhodách nových forem poskytované
služby, podrobně informovat o
zdrojích financování služby

Nástroje
Rychlá diagnostika,
rozhovory, literatura, stáže
v transformovaných
zařízeních, rozvázání
pracovního poměru
Rozhovory, dokumenty

47

Zodpovědnosti

Termín

Klíčový
pracovník
Předseda MTT
Vedoucí domova

průběžně

Ředitel CSP LT
Vedoucí domova
Sociální
pracovnice

průběžně

Přesvědčit obce vhodnou komunikaci
o výhodách nových forem
poskytované služby, podrobně
informovat o zdrojích financování
služby
Vyhledat zdravotnické služby
v bezbariérových prostorách

Rozhovor, dokumenty

Ředitel CSP LT
Vedoucí domova

průběžně

Web, osobní jednání

Vedoucí domova
Sociální
pracovnice

Prvních 6
měsíců

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Tabulka 8. Finanční zajištění komunikační strategie
Náklady

Zdroje

Semináře, workshopy, stáže, supervize, propagační
materiály, cestovné, poštovné, telekomunikační
služby
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Dotace

Tabulka 9. Personální zajištění komunikační strategie
Potřebný personál

Zdroje

Ředitel CSP Litoměřice
Vedoucí domova
Sociální pracovnice
Předseda multidisciplinárního transformačního týmu
Klíčoví pracovníci
Supervizor, lektoři
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Vlastní prostředky
Vlastní prostředky
Vlastní prostředky
Vlastní prostředky
Vlastní prostředky
Dotace

6.3 Řízení procesu
6.3.1 Složení regionálního transformačního týmu
Tabulka 10. Složení regionálního transformačního týmu
Organizace

Jméno

Kontakt

Člen Rady Ústeckého kraje

Bude doplněno

Bude doplněno

Vedoucí odboru sociálních
věci a zdravotnictví
Vedoucí oddělení sociálnězdravotní péče, obor SZ

Bude doplněno

Bude doplněno

Bude doplněno

Bude doplněno

Vedoucí oddělení
humanitních činností, obor
SZ
Odbor investiční
Ústeckého kraje

Bude doplněno

Bude doplněno

Bude doplněno

Bude doplněno

Ředitel CSP Litoměřice

Bude doplněno

Bude doplněno

Vedoucí domova důchodců
Čížkovice

Bude doplněno

Bude doplněno
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Zodpovědnost
Kompetence v oblasti
sociálních věci
Koordinace transformačního
procesu
Koordinace osob a činností
regionálního
transformačního týmu
Koordinace osob a činností
regionálního
transformačního týmu
Investiční příprava a
zabezpečení transformačního
procesu
Řízení transformačního
procesu v rámci CSP
Litoměřice a koordinace
postupů transformace
s krajským úřadem
Řízení transformačního
procesu v rámci Domova

Krajský úřad
Bude doplněno
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Bude doplněno

důchodců Čížkovice
Projektový manažer

6.3.2 Složení multidisciplinárního týmu v Domově důchodců Čížkovice
Tabulka 11. Složení multidisciplinárního týmu
Organizace

Jméno

Kontakt

Ředitel CSP Litoměřice

Bude doplněno

Bude doplněno

Vedoucí Domova důchodců
Čížkovice

Bude doplněno

Bude doplněno

Předseda MTT

Bude doplněno

Bude doplněno

Sociální pracovnice

Bude doplněno

Bude doplněno

Klíčový pracovník

Bude doplněno

Bude doplněno

Klíčový pracovník

Bude doplněno

Bude doplněno

Zástupce uživatelů

Bude doplněno

Bude doplněno

Zástupce příbuzných nebo
blízkých uživatelů

Bude doplněno

Bude doplněno

Zástupce Krajského úřadu
Bude doplněno
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Bude doplněno

Zodpovědnost
Řízení transformačního
procesu v rámci CSP
Litoměřice a koordinace
postupů transformace
s krajským úřadem
Řízení transformačního
procesu Domova důchodců
Čížkovice, zajištění vzniku
MTT
Koordinace v rámci MTT,
mezi vedením, pracovníky,
uživateli a blízkými
uživatelů
Kontrola dodržování
humanizovaných služeb,
návrhy na nápravná opatření
Vnášet podněty z pohledu
pracovníka v sociálních
službách
Vnášet podněty z pohledu
pracovníka v sociálních
službách
Vnášet podněty z pohledu
uživatele sociálních služeb
Vnášet podněty v zájmu
uživatelů z pohledu blízkého
uživatele sociálních služeb
Projektový manažer

6.3.3 Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace
Tabulka 12. Spolupráce s krajem
Název kraje
Ústecký kraj

Krajský úřad

Kontaktní adresa

Oblastí zapojení

Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem

Politická zodpovědnost
za zapracování projektu
do střednědobého plánu
rozvoje sociálních
služeb v kraji
Garance za realizaci
projektu

Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

49

Pověřená kontaktní
osoba
Pověřený zastupitel

Projektový manažer

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnost)
Ústecký kraj řídí Centrum sociální pomoci Litoměřice, jako svoji příspěvkovou
organizaci. Jmenuje a odvolává ředitele. Svěřuje majetek potřebný pro poskytování
sociálních služeb. Spolupodílí se na financování služeb. Metodicky vede a následně
kontroluje hospodaření organizace a kvalitu poskytovaných služeb. Organizace se řídí
zřizovací listinou, registrací, právními předpisy a směrnicemi vydanými krajem.
Organizace spolupracuje s krajem na komunitním plánování.
Tabulka 13. Spolupráce s obcí
Název obce

Kontaktní adresa

Oblastí zapojení

Lovosice

Školní 407/2,
410 02 Lovosice

Propagace transformace,
Odkoupení stavebních
parcel,
Přihlášení uživatelů
k trvalému pobytu

Malé Žernoseky

Zahradní 245,
Malé Žernoseky
410 02 Lovosice

Řehlovice

Řehlovice 1

Propagace transformace,
Odkoupení stavební
parcely,
Přihlášení uživatelů
k trvalému pobytu
Odhlášení uživatelů
z trvalého pobytu

Pověřená kontaktní
osoba
Starosta,
Referenti příslušných
odborů

Starosta,
Předsedové příslušných
výborů
Starosta,
Referent evidence
obyvatel

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Analýza stávající spolupráce s jednotlivými obcemi (kompetence, zodpovědnosti)
Domov důchodců Čížkovice spolupracuje s obcí při přihlašování a odhlašování
uživatelů k trvalému pobytu. V případě absence příbuzných uživatele obec Čížkovice
zajišťuje pohřeb a hradí náklady s ním spojené. Ve své koncepci rozvoje obec Čížkovice
odmítá výstavby přízemních domů. Nové domy budou dvoupatrové s podkrovím a se
sklonem střechy 45o. Nařizuje rovněž, že dům nesmí být situován doprostřed parcely a
jeho barva smí být pouze bílá. Pro potřeby transformace podmínky, které ukládá obec, jsou
nepřijatelné. Obec Malé Žernoseky je ochotná poskytnout parcelu pro výstavbu
chráněných bytů pro cílovou skupinu se všemi podmínkami pro dodržení transformace.
Město Lovosice rovněž disponuje potenciálem pro realizaci projektu.
Plán spolupráce s jednotlivými obcemi
Cíl 1: Jsou zakoupeny 4 stavební parcely pro 8 domácnosti
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Tabulka 14. Spolupráce s městem Lovosice
Úkoly

Nástroje

Zakoupení 4 stavebních
Jednání, žádost,
parcel v katastrálním území
Schválení radou UK
města Lovosice
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Zodpovědnosti
Ředitel CSP LT,
Odbor majetku KU

Termín
První 3
měsíce

Výstupy
Kupní
smlouva

Cíl 2: Je zakoupena 1 stavební parcela pro 2 domácnosti
Tabulka 15. Spolupráce s obcí Malé Žernoseky
Úkoly

Nástroje

Zakoupení 1 stavební
Jednání, žádost,
parcely v katastrálním
Schválení radou UK
území obce Malé Žernoseky
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Zodpovědnosti
Ředitel CSP LT,
Odbor majetku KU

Termín
První 3
měsíce

Výstupy
Kupní
smlouva

Tabulka 16. Spolupráce s relevantními organizacemi poskytujícími sociální služby
Název organizace

Kontaktní adresa

Farní charita Lovosice

Školní 3
410 02 Lovosice
Šance Lovosice
Školní 476/3
Občanské sdružení
410 02 Lovosice
Dobrovolnické centrum
Prokopa Diviše 6
Ústí nad Labem
400 01 Ústí nad Labem
Pes a člověk
U kaolínky 111
403 01 Dolní Zálezly
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Oblastní zapojení
Volnočasové aktivity
pro seniory
Volnočasové aktivity
pro seniory
Volnočasové aktivity
pro seniory
zooterapie

Pověřená kontaktní
osoba
ředitel
jednatel
ředitel
předseda

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnost)
Domov důchodců Čížkovice spolupracuje v převážné většině se zařízeními v rámci
Centra sociální pomoci Litoměřice a účastní se aktivit pořádaných ostatními domovy pro
seniory v

regionu. Pokus o dobrovolnickou činnost v zařízení prostřednictvím

Dobrovolnického centra Ústí nad Labem ztroskotal. Nyní do zařízení jedenkrát týdně
dochází dobrovolníci z neziskové organizace Pes a člověk se svými zvířaty a provádějí
zooterapii. Při různých kulturních příležitostech přicházejí za seniory se svými pěveckými
a recitačními programy děti z místní mateřské školky, základní školy a Dětského domova
Dlažkovice.
Plán spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální služby
Cíl 1 Uživatelé jsou integrování do komunitního prostředí
Tabulka 17. Plán spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální služby
Úkoly
Využití programu Farní

Nástroje
Osobní jednání

Zodpovědnosti
Vedoucí chráněného
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Termín
V rámci

Výstupy
Smlouva o

charity Prevence sociálního
vyloučení

bydlení

Využití programu sdružení
Šance volnočasové aktivity
pro seniory

Osobní jednání

Vedoucí chráněného
bydlení

Využití dobrovolníků
Dobrovolnického centra pro
doprovody uživatelů na
kulturní a společenské akce

Osobní jednání

Vedoucí chráněného
bydlení

adaptačního
procesu
v nových
službách
V rámci
adaptačního
procesu
v nových
službách
V rámci
adaptačního
procesu
v nových
službách

spolupráci

Smlouva o
spolupráci

Smlouva o
spolupráci

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Tabulka 18. Spolupráce s relevantními veřejnými službami a spolupracujícími
organizacemi
Název veřejné služby
Zdravotní ambulance
Diabetologická
ambulance

Kontaktní adresa
Domov důchodců
Čížkovice
Školní 455/5
Lovosice

Neurologická ambulance

Školní 476/3
Lovosice

Psychiatrická ambulance

Školní 455/5
Lovosice

Další zdravotní odborná
péče
Domácí ošetřovatelská
péče

Městská nemocnice
Litoměřice
Diecézní charita
Kosmonautů 2022
Litoměřice
Diecézní charita
Kosmonautů 2022
Litoměřice
Zahradní 32/2
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice

Domácí hospicová péče
Římskokatolická farnost
sv. Václava Lovosice
Kosmetický salon
Kadeřnický salon
Pedikérské služby
Městská knihovna

Osvoboditelů 48/55
Lovosice
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Oblasti zapojení
Registrace uživatelů
Registrace zaměstnanců
Sledování a léčba
uživatelů postižených
diabetem
Sledování a léčba
uživatelů
s neurologickými
potížemi
Sledování a léčba
uživatelů postižených
psychiatrickou nemoci
Poskytnutí odborné a
následné lékařské péče
Využití terénních
zdravotnických služeb

Pověřená kontaktní
osoba
praktický lékař
Odborný lékař
Odborný lékař

Odborný lékař
Lékaři zaměstnáni v
nemocnici
Ředitel Oblastní charity

Využití terénních
zdravotnických služeb

Ředitel Oblastní charity

Uspokojování
spirituálních potřeb
Masáže, piling, líčení
Stříhání, účesy
Ošetření nehtů a kůže na
nohou
Výpůjčky knih, tisku,
filmů, audioknih

Mgr. Roman Depa
majitel
majitel
majitel
Ředitel knihovny

Analýza stávající spolupráce
Uživatelé nyní využívají zdravotnické, kadeřnické, pedikérské a spirituální služby
v plném rozsahu v domově. Jedenkrát v měsíci přijíždějí prodejci s potravinami a drogerii,
a každé tři měsíce nabízejí prodej oblečení. Služba přichází za uživateli do instituce.
Paliativní péče je poskytována Hospicem Sv. Štěpána Litoměřice. Dnes uživatelé mají
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moznost dožít v zařízení. Do nedávna senioři většinou dožívali v Městské nemocnici
Litoměřice na oddělené dlouhodobé péče. Knihovnické služby nejsou využívány vůbec.
Plán spolupráce s veřejnými službami
Cíl 1Uživatelé využívají komerční služby v komunitním prostředí
Tabulka 19. Plán spolupráce s veřejnými službami
Úkoly

Nástroje

Podporovat uživatelé
v čerpání služeb
v komunitním prostředí

Zodpovědnosti

Propagace transformace,
Osobní jednání s
poskytovateli

Vedoucí
chráněného
bydlení

Termín

Výstupy

V rámci
adaptačního
procesu v nových
službách

Sociální
začlenění
uživatel

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

6.3.4 Strategické zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu
transformace
Tabulka 20. Zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin
Orientační
termín

Aktivita – jednotlivé kroky zapojení

Výstup

Etapa přípravy
První 3
měsíce
První měsíc
První 3
měsíce
Cele
transformační
období
Po roce
Celé
transformační
období
Půl roku před
přesunem
3 měsíce před
přesunem
2 měsíce před
přesunem
1 měsíc před
přesunem
Etapa přesunu
1 měsíc před
přesunem
Týden před
přesunem
Den před
stěhováním
Den stěhování

Prezentace uživatelům transformace v podobě
příkladů dobré praxe, vysvětlení výhod navrácení
kompetenci
Výběr člena MTT z řad uživatelů

Kladné postoje uživatelů pro

Analýza potřeb uživatel – posuzována míra nezbytné
podpory, Dotazník spokojenosti
Intenzivně humanizovat službu; příprava nových
osobních cílů s maximálním využitím zdrojů uživatel

Vyhodnocené dotazníky

Analýza potřeb uživatel – posuzována míra nezbytné
podpory
Semináře, workshopy, účast na měsíčních schůzkách
s multidisciplinárním transformačním týmem

záměr
Zápis z ustanovující schůze

Osobní cíle, manuály,
fotodokumentace,
Časová osa
Vyhodnocené dotazníky
Hodnotící dotazníky,
Zápisy

Participace na výběru doplňků v nových
domácnostech
Výběr spolubydlících a zaměstnanců

Zápis, fotodokumentace

Návštěv nových komunitních služeb

Fotodokumentace,
Časová osa
Fotodokumentace,
Časová osa

Návštěva místa nového bydlení a jeho okolí,
seznámení s budoucími sousedy
Příprava časového harmonogramu pro stěhování.
Kompetence, termíny, potřebné prostředky
Balení a přestěhování věcí, které uživatele v nejbližší
době nebudou potřebovat
Přestěhování ostatních věci, kromě věci potřebných
pro nebližších 48 hodin
Přestěhování uživatele s jeho zbylými věcmi,
zabydlení se v nových domácnostech
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zápis

harmonogram
Odstěhované věci
Odstěhované věci
Opuštění stávající služby a
transformace do nové formy
bydlení

Etapa adaptace
První den
První týden
Prvních 6
měsíců
Prvních 6
měsíců
Po 6 měsících

Uspořádání osobních věci dle vlastního přání
Uspořádání bytových doplňků (např. rod. fotografie)
Participace na chodu domácnosti (jídelníček,
požadavky na nákupy, vaření, praní, péče o rostliny
nebo mazlíčka)
Podpora návštěv a dalších kontaktů

Analýza potřeb uživatel – posuzována míra nezbytné
podpory, Dotazník spokojenosti
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Uklízené osobní věci
Vzhled vlastního pokoje
Eliminace institucionálních prvků
Eliminace institucionálních prvků
Vyhodnocené dotazníky

Tabulka 21. Strategie zapojení rodin
Orientační
termín

Aktivita – jednotlivé kroky zapojení

Výstup

Etapa přípravy
První 3
měsíce
První měsíc
Celé
transformační
období
Půl roku před
přesunem
2 měsíce před
přesunem
1 měsíc před
přesunem
Etapa přesunu
1 měsíc před
přesunem
Týden před
přesunem
Den před
stěhováním
Den stěhování

Prezentace rodinným příslušníkům transformace
v podobě příkladů dobré praxe, vysvětlení výhod
navrácení kompetenci
Výběr člena MTT z řad rodinných příslušníků

Kladné postoje rodinných

Semináře, workshopy, účast na měsíčních schůzkách
s multidisciplinárním transformačním týmem

Hodnotící dotazníky,
Zápisy

Participace na výběru doplňků v nových
domácnostech
Návštěv nových komunitních služeb

Zápis, fotodokumentace

Návštěva místa nového bydlení a jeho okolí,
seznámení s budoucími sousedy
Příprava časového harmonogramu pro stěhování.
Kompetence, termíny, potřebné prostředky
Balení a přestěhování věcí, které uživatele v nejbližší
době nebudou potřebovat
Přestěhování ostatních věci, kromě věci potřebných
pro nebližších 48 hodin
Možnost se podílet na přestěhování uživatelů s jejich
zbylými věcmi, zabydlení se v nových domácnostech

Etapa adaptace
První den
Možnost se podílet na uspořádání osobních věci dle
vlastního přání uživatele
První týden
Možnost se podílet na uspořádání bytových doplňků
(např. rod. fotografie)
Prvních 6
Participace na chodu domácnosti (jídelníček,
měsíců
požadavky na nákupy, vaření, praní, péče o rostliny
nebo mazlíčka)
průběžně
Častými návštěvami udržování rodinných a
přátelských vazeb
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

příslušníků pro záměr
Zápis z ustanovující schůze

Fotodokumentace,
Časová osa
Fotodokumentace,
Časová osa
harmonogram
Odstěhované věci
Odstěhované věci
Motivována rodina a blízké
Uklízené osobní věci uživatele
Vzhled vlastního pokoje uživatele
Eliminace institucionálních prvků
Pocit sounáležitosti

Strategie zapojení jiných osob a subjektů do procesu transformace
Tabulka 22. Subjekt: Úřad práce Litoměřice, detašované pracoviště Lovosice
Orientační
termín
průběžně

Způsob zapojení

Výstup

Vytipování uchazečů o zaměstnání pro volná
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Dostatek kvalifikovaných

pracovní místa pracovníků v sociálních službách a
umožnění potřebného vzdělání v podobě
kvalifikačního kurzu
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

pracovníků

Tabulka 23. Subjekt: Dobrovolnické centrum
Orientační
termín

Způsob zapojení

Výstup

průběžně

Školení občanů pro dobrovolnickou činnost pro
uživatele v Domově důchodců Čížkovice
průběžné
Semináře, workshopy, supervize
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Dostatek proškolených
dobrovolníků
Kompetentní dobrovolník

Tabulka 24. Subjekt: Zdravotnické služby v nových lokalitách
Orientační
termín

Způsob zapojení

Výstup

3 měsíce před Osobní jednání, propagační materiály
stěhováním
Dnem
Vyhledání nových zdravotnických služeb
přestěhování
Do 3 měsíců
Vstupní zdravotnické prohlídky
po
přestěhování
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Předběžný příslib registrace
registrace
Aktualizovaná zdravotní
dokumentace

Tabulka 25. Subjekt: FCC BEC, s.r.o. - Lovosice
Orientační
termín
3 měsíce před
stěhováním
průběžně

Způsob zapojení

Výstup

Jednání o odvozu kontaminovaného i smíšeného
odpadu
Odvoz odpadu

smlouva
Dodací listy, faktury, úhrada

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Tabulka 26. Subjekt: Římskokatolická farnost Lovosice
Orientační
termín
průběžně

Způsob zapojení

Výstup

Návštěvy místního faráře

Poskytnuta duchovní útěcha
Poskytnutí svatostí
Naplněné spirituální potřeby

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

55

6.4 Analýza zařízení
6.4.1 SWOT analýza pro proces transformace
Tabulka 27. SWOT analýza zařízení
Slabé stránky

Silné stránky

1) nevyhovující architektonicko-technické zázemí
2) znaky institucionální péče
3) izolace od komunitního prostředí
4) špatná dopravní obslužnost
5) neúměrné opečovávaní uživatelů
6) odebírání kompetenci uživatelům
7) absence delegování rozhodovacích pravomoci na
klíčové pracovníky
8) přebujelý technickoadministrativní aparát

1) zdravý sebevědomý tým pracovníků ochotný
transformovat službu
2) schopnosti uživatelů uvařit jednoduché jídlo,
umýt nádobí, přeprat drobné prádlo, s asistencí
nakoupit, participovat na tvorbě jídelníčků
3) klíčoví pracovníci dokážou posoudit potřeby
uživatele v oblasti nakupování a asistovat s nákupy
4) klíčoví pracovníci dokážou motivovat uživatelé
pro využívání komerčních služeb a kulturního vyžití
v komunitním prostředí

Rizika

Příležitosti

1) nevhodná lokalita pro výstavbu domků
2) špatná komunikace projektanta s obcí, nedodržení
urbanizačních požadavku například nepřijatelný
vzhled stavby
3) nevyřešená vlastnická práva k pozemkům např.
příjezdové komunikace
4) protesty sousedů nesouhlasících se službou,
podávání petici
5) časová prodleva z důvodu objevení vykopávek
6) nebezpečí přenášení ústavních prvků do
domácnosti
7) nedostatek kvalifikovaných kompetentních
pracovníků

1) důstojné a individualizované podmínky pro dožití
uživatelů postižených syndromem demence
2) využíti všech dostupných služeb
3) vpuštění do života uživatel rodinných příslušníků
a blízkých
4) zintenzivnění vztahů pracovník – uživatel - rodina
5) práce pracovníka v sociálních službách v
domácnostech je různorodá, variabilní a s většími
kompetencemi
6) menší spotřeba zdravotnického materiálu
7) menší spotřeba čistících a pracích prostředků
8) menší zásoby lůžkovin
9) snížení technickoadministrativního aparátu a
posílení asistence přímé obslužné péče

Zdroj: Vlastní tvorba

6.4.2 Analýza rizik
Tabulka 28. Analýza rizik
Riziková
oblast
Nevhodná
lokalita pro
výstavbu
domků
Špatná
komunikace
projektanta
s obcí,
nedodržení
urbanizačních
požadavku
například
nepřijatelný
vzhled stavby
Nevyřešená

Rizikovost
Pravděpo
Význam
- dobnost
vlivu
výskytu
malá
částečný

Identifikované nástroje
předcházení a řešení a kroky
vedoucí k odstranění rizik
Jednání s obcemi

Ředitel CSP

2018 2019

malá

částečný

Jednání s obcemi

Ředitel CSP
Projektant
Projektový
manažer
Krajského
úřadu

2018 2019

malá

částečný

Ověření vlastnických práv

Ředitel CSP

2018 -
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Zodpovědnost

Termín

vlastnická práva
k pozemkům
např. příjezdové
komunikace

přístupových cest k pozemkům

vedoucí
Domova

2019

Protesty
sousedů
nesouhlasících
se službou,
podávání petici

malá

částečný

S předstihem připravit sousedy na
novou situaci a získat jejích
důvěru a přízeň.

Ředitel CSP
Vedoucí
Domova

2018 2019

Časová
prodleva
z důvodu
objevení
vykopávek
Nebezpečí
přenášení
ústavních prvků
do domácnosti
Nedostatek
kvalifikovaných
kompetentních
pracovníků

malá

částečný

Předvídat pravděpodobnost a
zajistit důkladnou historickou a
geologickou analýzu pozemku

Ředitel CSP
vedoucí
domova

2018 2019

Velká

podstatný

Neustálá vhodná edukace,
eliminace pracovníků, kteří
s transformací se neztotožňují

2019 2020

velká

podstatný

Jednání s úřadem práce, se
zprostředkovatelskými
agenturami, vytipovaní vhodných
adeptů z řad dobrovolníků

Vedoucí
domova,
Vedoucí
služby
Ředitel CSP,
Vedoucí
domova,
Vedoucí
služby

2019 2020

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

6.4.3 Lokace služeb
Popis regionu, pro který je služba poskytována
Domov důchodců Čížkovice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice,
příspěvkové organizace, kterého zřizovatelem je Ústecký kraj. Obec Čížkovice se nachází
7 km od města Lovosice, 12 km od okresního města Litoměřice a 25 km od krajského
města Ústí nad Labem. Pro zaměstnance a návštěvy ve všední dny je veřejná hromadná
doprava vcelku vyhovující. Obtížnější bývá o víkendech a svátcích. Autobus jezdí jednou
za dvě hodiny. Zastávka se nachází cirka jeden kilometr na vzdáleném místě od zámku.
Vlakové nádraží od domova je vzdáleno 935 metrů po cestě do kopce kolem obecního
úřadu. Vlaky rovněž jezdí po dvou hodinách a jejich odjezdy jsou ve shodný čas, jako
autobusy. V obci nejsou poskytovány zdravotnické služby. Obec využívá službu
praktického lékaře v prostorách akciové společnosti Lafarge Cement, která se nachází ve
vzdálenosti přibližně dvou kilometrů od zámku.
Obec vlastní dům s pečovatelskou službou o 19 bytových jednotkách. Pečovatelská
služba v domě je poskytována od 7 do 15:30 hod. jen ve všední dny.
Pobytová služba pro seniory v Domově důchodců Čížkovice je poskytována od roku
1953 v barokním zámku ze 17. století, který je chráněnou kulturní památkou, a tudíž se na
něj vztahuje Zákon České národní rady o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. Zámek má
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dvě podlaží. V jednom křídle v přízemí je zázemí pro kuchyň a jídelna pro strávníky
bydlící v přízemí. Druhé křídlo obývají uživatelky bydlící ve třech čtyřlůžkových pokojích,
z toho jsou dva průchozí. Zbylých čtyřicet dva uživatelů je ubytovaných v prvním patře,
v deseti místnostech, ve třílůžkových až pětilůžkových pokojích, z toho dva pokoje jsou
průchozí. Velká společenská místnost slouží zároveň jako jídelna. Po celém zámku,
v prvním patře je dlouhá chodba tvarovaná do podkovy. V její jedné třetině a na úplném
konci se nachází sprchový kout a toalety. Uživatelé, kteří z různých důvodů tráví svůj
volný čas na chodbách, jsou vystavováni neustálému průvanu. Zámek disponuje dvěma
výtahy jeden je v kuchyni pro potraviny a jídlo, a ten druhý je pro převoz osob, ale není
evakuační. V případě požáru, imobilní uživatele v prvním patře zůstanou uvězněni.
Pro technickohospodářské zázemí je k zámku přistavěna budova, kde se nachází
kanceláře vedoucí, provozních pracovníků a modernizovaná prádelna. Zámek obklopuje
park o rozloze půl hektaru, který je obehnán zděným vysokým plotem. Branka je
s kódovaným elektronickým zámkem. Kód je znám pouze zaměstnancům.

Umístění nových služeb dle návrhu alternativních služeb
Město Lovosice se nachází 8 kilometrů od Litoměřic, 23 kilometrů od krajského
města Ústí nad Labem. V místě se nachází zdravotnické ambulance praktických i
odborných lékařů, pohotovostní služba a 5 lékáren. Komunikace jsou bezbariérové, snadno
překonatelné pro osoby upoutané na invalidní vozíček. Město provozuje na své náklady
hromadnou dopravu, kterou zajišťuje pouze ve všední dny od 5 do 18 hodin. Jeden autobus
v časových intervalech jedné hodiny přemísťuje občany z jednoho konce města na druhý,
se zastávkami u důležitých institucí a nákupních středisek. Jízdné pro dospělé občany je ve
výši 10,- Kč a pro občany nad 70 let věku je bezplatné.
Ve městě se nachází odlehčovací služba pro osoby se zdravotními problémy od
věku 19 let poskytována společností s ručením omezeným Hezké domy. Ubytovací
kapacita je 30 lůžek. Uživatel zde může být ubytován na maximální dobu 6 měsíců. Město
spravuje dva domy s pečovatelskou službou s kapacitou 55 bytů a poskytuje terénní
pečovatelskou službu. Služba je poskytována od 7 do 17 hodin pouze ve všední dny. Dům
s pečovatelskou službou propůjčuje své prostory klubu důchodců, který se schází dvakrát
týdně na 3 hodiny. Další pečovatelskou službu poskytuje Šance, nepřetržitou dvaceti čtyř
hodinovou komplexní domácí péči zajišťuje agentura Sluníčko.
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Ve svém komunitním plánování město postupně realizuje provázané sociální
programy zaměřené na všechny věkové kategorie a problematické skupiny obyvatel, mezi
které jsou rovněž zařazeni senioři. Avšak poslední prioritou města je spíše mezigenerační
porozumění a soudržnost, kde převážně cílovou skupinou jsou rodiče s malými dětmi.
Obec Malé Žernoseky se nachází 17 kilometrů od krajského města Ústí nad
Labem, 7 kilometrů od Litoměřic a 1,5 kilometrů od Lovosic. Obecní úřad poskytuje
službu Czechpoint. V místě je zdravotnické středisko, obchod, kadeřnické, pedikérské a
maserské služby, sportovní hřiště, tenisové kurty. Obec vytváří potřebné sociální
programy, které následně realizuje s vysokou úspěšností. Monitoruje potřeby seniorů a
operativně reaguje na jejich požadavky. Pokud obec potřebuje seniora ubytovat
v malometrážním bezbariérovém bytě, tak na základě smlouvy o spolupráci se sousedící
obcí Lhotka nad Labem může seniora umístit do bytu vyčleněného pro seniorskou
populaci. Na oplátku se spolupodílí na opravách a udržování domu určeného pro bydlení
seniorů.

6.4.4 Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení
Tabulka 29. Objekt původní služby
Objekt

Oblast služby / druh služby

Barokní zámek ze 17. Století,
Domov se zvláštním režimem
Jiráskova 1, Čížkovice
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Zadavatel a poskytovatel
služby
Ústecký kraj,
CSP Litoměřice

Tabulka 30. Nové služby / zařízení
Objekt
Dvojdomek, pozemek, komunikace a
zpevněné plochy, dešťová
kanalizace, přípojka splaškové
kanalizace, přípojka vody, vsakovací
systém, sadové úpravy a oplocení na
území města Lovosice
Dvojdomek, pozemek, komunikace a
zpevněné plochy, dešťová
kanalizace, přípojka splaškové
kanalizace, přípojka vody, vsakovací
systém, sadové úpravy a oplocení na
území města Lovosice
Dvojdomek, pozemek, komunikace a
zpevněné plochy, dešťová

Oblast služby / druh služby

Zadavatel a poskytovatel
služby

2 domácnosti chráněného bydlení
pro seniory

Ústecký kraj,
CSP Litoměřice

2 domácnosti chráněného bydlení
pro seniory

Ústecký kraj,
CSP Litoměřice

2 domácnosti chráněného bydlení
pro seniory

Ústecký kraj,
CSP Litoměřice
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kanalizace, přípojka splaškové
kanalizace, přípojka vody, vsakovací
systém, sadové úpravy a oplocení na
území města Lovosice
Dvojdomek, pozemek, komunikace a 2 domácnosti chráněného bydlení
zpevněné plochy, dešťová
pro seniory
kanalizace, přípojka splaškové
kanalizace, přípojka vody, vsakovací
systém, sadové úpravy a oplocení na
území města Lovosice
Dvojdomek, pozemek, komunikace a 2 domácnosti chráněného bydlení
zpevněné plochy, dešťová
pro seniory
kanalizace, přípojka splaškové
kanalizace, přípojka vody, vsakovací
systém, sadové úpravy a oplocení na
území obce Malé Žernoseky
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Ústecký kraj,
CSP Litoměřice

Ústecký kraj,
CSP Litoměřice

Vybavení ze stávajícího zařízení se použije pro vybavení nových domácnosti.
Nové služby / zařízení
Tabulka 31. Vybavení
Druh majetku
Automobil s rampou
uzpůsobený k převozu osob
s omezenou pohyblivosti
Zvedák MAXI 5 x
Invalidní vozík mechanický
5x
Lehátko sprchovací 5 x
Koupelnový nábytek:
věšáky, poličky, skříňky 5 x
Pokojové toaletní křeslo 10
x
Odkládací stěna 10 x
Botník 10 x
Kuchyňská linka, varna
deska, trouba, myčka 10 x
Hrnce, pánve, zapékací
mísy, plechy a formy na
pečení, bílé nádobí, hrnky,
sklenice, příbory, nože,
vařečky, škrabky,
mašlovačky, naběračky,
dózy na potraviny, utěrky,
chňapky, cedníky, nůžky na
drůbež, otvírák na konzervy
10 x
Stůl rozkládací 10 x
Židle 100 x
Robot, mixer, mlýnek na
maso, el. krouhač, fritovací
hrnec, varná konvice 10 x
Chladnička s mrazákem

Oblast služby / druh služby
Nástroj sloužící k zprostředkování kontaktu
s komunitním prostředím a k využívání dalších
služeb
Přesun uživatel s vysokou mírou podpory
Přesun uživatel s vysokou mírou podpory

Způsob pořízení:
Nákup
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje

Zajištění hygieny pro uživatele s vysokou mírou
podpory
Standardní vybavení domácnosti

Vlastní zdroje

Pro uživatele s vysokou mírou podpory

Vlastní zdroje

Nákup

Standardní vybavení domácnosti
Standardní vybavení domácnosti

Nákup
Nákup

Standardní vybavení domácnosti

Nákup

Standardní vybavení domácnosti

Částečně vlastní zdroje,
doplnit nákupem

Standardní vybavení domácnosti
Standardní vybavení domácnosti
Standardní vybavení domácnosti

Vlastní zdroje
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje, doplnit
nákupem

Standardní vybavení domácnosti

Nákup
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10 x
Sušička 5 x
zvýšená potřeba lůžkovin a prádla
Automatická pračka 10 x
Standardní vybavení domácnosti
Žehlící stanice 5 x
zvýšená potřeba lůžkovin a prádla
Žehlička 10 x
Standardní vybavení domácnosti
Šicí stroj 5 x
Opravy lůžkovin a oděvů
Venkovní sušák na prádlo
Standardní vybavení domácnosti
10 x
Sušák na prádlo 10 x
Standardní vybavení domácnosti
Rozvody pro internet a TV
Standardní vybavení domácnosti
10 x
Televizor 5 x
Standardní vybavení domácnosti
Postel polohovací 50 x
Vysoká míra podpory
Antidekubitní matrace
Vysoká míra podpory
50 x
Potahy na matrace 50 x
Vysoká míra podpory
Deky, polštáře, povlečení na Standardní vybavení domácnosti
lůžkoviny, prostěradla,
ručníky 100 x
Šatní skříň ½ policová 50 x
Standardní vybavení domácnosti
Komoda 50 x
Standardní vybavení domácnosti
Stůl 60 x
Standardní vybavení domácnosti
Policový regál 60 x
Standardní vybavení domácnosti
Houpačka kovová 10 x
Standardní vybavení domácnosti
Venkovní sedací souprava Standardní vybavení domácnosti
se slunečníkem 10 x
Kancelářský stůl 10 x
Vybavení kanceláře vedoucí služby
Otočné křeslo 10 x
Vybavení kanceláře vedoucí služby
Počítač + tiskárna 10 x
Vybavení kanceláře vedoucí služby
Regály 10 x
Vybavení kanceláře vedoucí služby
GSM brána, Routr
Internet, TV, rozvody
Netis,Gigaset 5 x
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Nákup
Nákup
Nákup
Nákup
Nákup
Nákup
Nákup
Nákup
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje
Nákup
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje
Nákup
Vlastní zdroje
Nákup
Nákup
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje
Nákup
Nákup

6.4.5 Analýza zařízení z pohledu uživatelů
Tabulka 32. Způsob ubytování uživatelů
Počet lůžek

1

2

3

4

5

Počet pokojů

0

0

4

4

5

Zdroj: CSP LT Výroční zpráva, 2016:62

Tabulka 33. Přiznání příspěvku na péči
Muži

Ženy

Stupeň I.

Počet
uživatelů
1

0

1

Stupeň II.

2

0

2

Stupeň III.

14

4

10

Stupeň IV.

30

8

22

Zdroj: CSP LT, Výroční zpráva, 2016:58
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Tabulka 34. Zdravotní stav uživatelů
celkem

muži

ženy

mobilní

15

5

10

Částečně mobilní

16

6

10

imobilní

19

1

18

Zdroj: CSP LT, Výroční zpráva, 2016:64

Bezbariérový přístup:
Doprava speciálně upraveným automobilem
Tabulka 35. Věkové složení uživatelů Domov důchodců Čížkovice
Celkem

Muži

Ženy

46 – 55 let

0

0

0

56 – 65 let

1

0

1

66 a více let

49

12

37

Nezpůsobilost
k právním úkonům

6

3

3

Zdroj: CSP LT, Výroční zpráva, 216:48

6.5 Návrh alternativních služeb
6.5.1 Strategie podpory domácností uživatelů
Popis stávající služby v oblasti bydlení
Domov důchodců Čížkovice je umístěn v barokním zámku ze 17. století. Budova je
kulturní památkou, a tudíž architektonické úpravy interiéru jsou vyloučené. Služba je
poskytovaná pro 53 uživatelů postižených syndromem demence ve třílůžkových až
pětilůžkových pokojích bez vlastního sociálního zařízení. V zimním období uživatele jsou
vystavováni extrémnímu chladu, jak na dlouhých chodbách při převozu do koupelen a zpět
na pokoje, tak i v samotných pokojích se nedaří dodržovat optimální teplotu pro imobilní
osoby s křehkou tělesnou schránkou. Všechny pokoje mají stejný nábytek a stejné bytové
doplňky včetně záclon a přehozů přes postele. Jediné, co si mohli uživatelé vybrat, byla
barva stěn v pokojích. Webové stránky udávají dobu návštěv od 9:00 do 20:00 hodin a
Domácí řád, který je rovněž vyvěšen na webových stránkách uvádí dobu návštěv od 9:00
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do 22:00 hodin. V článku 2 – ubytování v Domácím řadu se píše, že uživatele nesmí
chovat živá zvířata.

Úhrada za službu podle prezentace na webových stránkách je stanovená následovně:

Tabulka 36. Úhrada
Celodenní strava

150,- Kč/den

ubytování

160,- Kč/den

Celkem denně

310,- Kč

Celkem měsíčně

9.300,- Kč

Zdroj: www.csplitomerice.cz/?page=zarizeni&page2=dd-cizkovice (cit. 10. 6. 2017)

Sociální službu poskytuje jedna sociální pracovnice, která řídí 22 pracovníků
v sociálních

službách.

Sociální

pracovnice

komunikuje

s úřady,

je

v kontaktu

s opatrovníky, vede sociální dokumentaci uživatelů, je součástí multidisciplinárního týmu
pro individuální plánování.
Zdravotní péče praktickým lékařem je zajišťovaná jeden krát týdně nebo dle potřeby
přímo v zařízení ve vyhrazené k tomu místnosti. Psychiatr uživatele navštěvuje jednou
měsíčně. Ostatní zdravotnické služby se provádějí ambulantně u poskytovatelů.
V převážné většině jsou to odborníci, kteří sídlí v Lovosicích a také v Městské nemocnici
Litoměřice. Přepravu do těchto zařízení zajišťuje dopravní zdravotní služba. Odborná
ošetřovatelská péče je poskytovaná zdravotnickým personálem z řad zaměstnanců Domova
důchodců Čížkovice.
Pro volnočasové aktivity jsou vyhrazeni dva pracovníci v sociálních službách pro
výchovnou nepedagogickou činnost. Spektrum jejich činnosti a nabízených aktivit je pestré
a různorodé. Programy vychází z možnosti, potřeb a osobních cílů uživatelů. Bazální a
stěžejní aktivitou je kondiční cvičení doplněné o různé terapie poskytované poutavě
zábavnou formou s využitím všech smyslů.
V oblasti stravování je poskytovaná plná penze v podobě snídaně, dopolední svačiny,
oběda, odpolední svačiny, večeře a druhé večeře, ta poslední je již fakultativní službou.
Pracovníci stravovacího provozu připravují všechny diety doporučené lékařem.
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Poskytovatel nenabízí možnost výběru například formou švédských stolů, a tudíž uživatelé
nemají příležitost si vybrat stravu sami. Indikátorem a varovným signálem může být
ponechané jídlo na talířích uživatelů.
Ústavní prádelna má za úkol praní prádla, žehlení a drobné opravy, což zajišťují dvě
pracovnice, z toho jedna je zaměstnaná jako švadlena. Nevýhodou zavedeného systému je
odnášení vypraného osobního prádla z prádelny uživatelům pouze jednou týdně, a to ve
středu. O svátcích, víkendech a v období dovolených se interval vyzvedávání čistého
prádla prodlužuje. Jelikož obě pracovnice službu zajišťují pouze ve všední dny a ve stejné
pracovní době, špinavé prádlo se neúměrně hromadí. Uživatelé jsou tudíž nuceni mít velké
zásoby oblečení, na které není místo v skříních. Dlouhým čekáním na vyprané věci
zažívají frustrující pocity z údajně ztraceného oblečení.
Technickoadministrativní úsek zajištuje ostatní provozy zařízeni. Provozní řídí a
organizuje práci pradlenám v prádelně a dvěma údržbářům.
Možnost využití jiných služeb
Někteří uživatelé před nástupem do DZR již jiných služeb využívali jako například
pečovatelské služby, domů s pečovatelskou službou nebo domova pro seniory, který nebyl
uzavřený. Odborná obec usoudila, že tyto služby nejsou pro seniora se syndromem
demence dostatečně bezpečné, a tak došlo k umístění v objektu obehnaným zdmi a
izolovaným od svého okolí. Dle diagnózy žádná jiná služba nepřichází v úvahu. Což ale
vyvrací zkušenosti z transformace mentálně postižených osob s vysokou mírou podpory do
chráněného bydlení.

6.5.2 Strategie podpory domácností
Tabulka 37. Strategie podpory domácností
Zhodnocení potřebnosti nových služeb v oblasti bydlení
Požadavek

Odůvodnění

Způsob zajištění

Strategie zajištění

Alternativy

vyhodnocení

Potřeby uživatelů
Architektonické řešení
bydlení, které poskytne
soukromí a bezpečí
v jednolůžkových
pokojích

Ve stávajících podmínkách
nelze zajistit uživatelům
soukromí; 3 – 5 lůžkové
pokoje

Výstavba 10
domácnosti v 5
objektech
pronájem jiných
vhodných objektů
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Získání podpory od
kraje, obcí, využití
výzev pro projekty
z ERDF a státního
rozpočtu
Nové zázemí pro
transformovanou

Navrácení kompetenci
v péči o vlastní osobu

Ústavní systém dělby
práce klienty ve své
samostatnosti omezoval

Umožnění sociálních
kontaktů

Návštěvy se přizpůsobí
potřebám a požadavkům
uživatel a ne instituce

Potřebnost sítě služeb
Chráněné bydlení

Možnost minimalizovat
ústavní prvky
v poskytování služby

Možnost si uvařit
jednoduché jídlo,
přeprat si osobní prádlo
Některé služby se
mohou objednat
dodavatelský
Prostředí chráněného
bydlení se otevře
svému okolí
Jiné oblasti inkluze

Výstavba domků

Podpora samostatného
bydlení, sociální byty

Potřebnost zájemců o službu
Následkem smrti místa
Cílovu skupinou jsou
uživatelů se postupně
senioři, kteří službu
uvolňuji pro další zájemce vyhledali pro své dožití

Pořadník čekatelů na
uvolněná místa
Čekatelé se přihlašují u
více poskytovatelů
nebo mohou zemřít

sociální službu
v komunitním
prostředí
Pomoci
individuálních plánů
navrácení kompetenci
Menší míra podpory
Pravidla komunitního
bydlení si uživatele
budou vytvářet sami
Vliv okolí na
spokojenost uživatel a
kvalitu služby
Realizace
investičního a
neinvestičního
záměru
Komparativní
porovnání kvality a
ekonomických
nákladů s předchozí
službou
Dle pořadníku
Naplněná kapacita

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Popis nových služeb v oblasti chráněného bydlení
Nové bydlení se bude skládat z deseti domácností po pěti uživatelích v pěti objektech se
zázemím pro rehabilitace, aktivizace a pro personál.
Služba bude poskytována v následujícím rozsahu: ubytování, zajištění stravy, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygieně, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, sociálně právní
pomoc, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí.
Výše úhrady za poskytované sociální služby:
-

Celodenní strava 150,- Kč/den

-

Bydlení 160,- Kč/den

Služba v domácnostech bude zajišťována nepřetržitě pracovníky v sociálních službách
pro přímou obslužnou péči. Pracovníci budou především využívat zbylého potenciálu
uživatelů pro vedení domácností. Podpora bude pouze nezbytně nutná.
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Všechna jídla kromě obědů si budou uživatelé s pomocí personálu připravovat sami.
Obědy budou zajišťovány prostřednictvím pečovatelské služby formou cateringu
s přihlédnutím k dietním požadavkům.
Každá domácnost bude vybavena vlastní pračkou a sušičkou prádla. Pro praní se
využije potenciálu uživatelů. Pracovník zhodnotí situaci a pomůže pouze v oblastech, kde
je to nezbytně nutné.
K udržování pořádku budou uživatelé motivováni personálem od slovní podpory až po
provedení. Náročnější úklidové práce budou prováděny dodavatelským způsobem.
Sociální práci bude zajišťovat pro všechny domácnosti jeden sociální pracovník, který
bude sdílet kancelář s jedním vedoucím služby na území města Lovosice. Sociální
pracovník metodicky povede individuální plánování, bude kontrolovat hospodaření
s financemi v jednotlivých domácnostech. Bude k dispozici uživatelům a zaměstnancům
tak, jak mu to ukládá zákon a pracovní náplň.
Pro zdravotní péči bude využito ambulantních a terénních zdravotnických služeb.
Všichni zaměstnanci budou proškoleni v poskytování první pomoci.

Kontakt se

zdravotnickými službami zprostředkuje vedoucí služby. S doplňováním léků a
zdravotnického materiálu budou uživatelům nápomocni jejich klíčoví pracovníci. Pro
udržení dobré kondice uživatelů bude využíván fyzioterapeut a ergoterapeut.
Zázemí pro rehabilitace a aktivizace se samostatným vchodem a pracovníky, kteří
nebudou využíváni v domácnostech. V rámci prevence vnášení institucionálních prvků obě
služby personálně je nutné od sebe oddělit. Nabízené aktivity budou cíleně promyšlené a
budou sytit vyšší potřeby, než jsou potřeby uspokojované v domácnostech v oblasti
běžného života uživatelů.
Management služby vedoucí domova, provozní, sociální pracovnice budou sdílet
kanceláře s vedoucími služeb. Mezi sebou budou v běžném kontaktu prostřednictvím video
hovorů a videokonferencí.
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Strategie zajištění služeb v oblasti bydlení pro seniory
Tabulka 38. Cíl 1: Nová služba Chráněné bydlení
Úkoly

Nástroje

Zodpovědnost

Zakoupení
Investice IOP
stavebních parcel
Výstavba objektů
Rozhovory s obcemi,
v pěti lokalitách
smlouvy, čerpání fondů
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Výstupy

Kraj,
ředitel CSP LT
Kraj, ředitel CSP

Termín

smlouvy

r. 2019

Zkolaudované
domky

r. 2020

Tabulka 39. Cíl 2: Příprava uživatelů pro život v novém prostředí
Úkoly

Nástroje

Zodpovědnost

Výstupy

Termín

Revize a
přehodnocení,
doporučení pro
další postupy
Zápisy
v individuálním
plánování

Každých šest
měsíců

Orientace
v nabízených
službách
v komunitním
prostředí
Plán pro
stěhování

průběžně

Posouzení
individuálních potřeb
uživatelů

Osobní rozhovory,
individuální plánování,
dotazníky

Klíčový
pracovník,
sociální pracovník

Umožnit uživatelům
obsluhovat
elektrospotřebiče,
podílet se na přípravě
jídla
Využívání sociálních a
komerčních služeb

Manuály, nácviky

Pracovníci ve
službě

Seznámení se s nabídkou
vhodnou pro využití

Sociální
pracovník

Rozhovory, nácviky

Klíčový
pracovník,
Sociální
pracovník
Uživatel, všichni
pracovníci v
domácnostech

Přípravy na stěhování,
výběr bytových
doplňků
Adaptační proces

Nácvik zapomenutých
dovedností, přivykání na
nové prostředí, získání
zpět kompetenci
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Pozorování,
dotazníky,
kompetentní
uživatel

průběžně

r. 2020

6 měsíců po
přestěhování

Tabulka 40. Návrh organizačního schéma nových služeb v oblasti bydlení pro seniory
Druh služby
Počet
domácnosti
Počet
uživatelů
Ved. zařízení
Ved. služby
Soc. prac.
PSS
provozář

Chráněné
bydlení 1
2
10
1
1
8

Chráněné
bydlení 2
2

Chráněné
bydlení 3
2

Chráněné
bydlení 4
2

Chráněné
bydlení 5
2

10

10

10

10

1
1
8

1

1

1

8
1

8

8

celkem
10
50
1
5
1
40
1

Celkový počet zaměstnanců 48
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán
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6.5.3 Strategie ambulantních služeb a denních programů
Popis stávajících ambulantních služeb a denních programů poskytovaných zařízením
V současnosti zařízení žádné ambulantní služby neposkytuje. Uživatelé navštěvují
pouze zdravotnická zařízení. Služby jako kadeřnice, pedikérka, duchovní služba, prodej
oděvů jdou za uživateli do zařízení, a tudíž plní funkci terénních služeb.

Popis nových ambulantních služeb a nových programů
Uživatelé chráněného bydlení v domácnostech budou využívat ambulantních služeb,
které nabízí komunitní prostředí jinými poskytovateli. Farní charita Lovosice nabízí
program Prevence sociálního vyloučení. Sdružení Šance se angažuje v programech pro
seniory, jako pečovatelská služba nebo denní stacionář. Dobrovolnické centrum vysílá
svoje dobrovolníky například jako doprovody na kulturní a společenské akce nebo přímo
v místě bydliště seniora pomohou smysluplně vyplnit volný čas.
V případě, že služba bude chybět, organizace se zasadí o její vznik.

Tabulka 41. Ambulantní služby a denní programy
Zhodnocení potřebnosti nových ambulantních služeb a denních programů
Požadavek

Odůvodnění

Způsob zajištění

Strategie zajištění

Alternativy

Vyhodnocení

Smysluplné využití
volného času,
rehabilitační programy

Poskytnutí prostor pro
požadovanou službu
v zázemí domů

Setkávání se s
vrstevníky

Hledat podobnou službu
ve vzdálenějších
lokalitách
Nabídka prostorů pro
setkávání seniorů

Navázaní spolupráce,
hledání atraktivních
oblasti zájmů pro
uživatele
Zajištění služby jiným
pracovníky, než jsou v
domácnostech
Jednání s městem
Lovosice o vzniku a
podpoře klubu pro
seniory
Zpětná vazba od seniorů,
hodnotící dotazník

Potřeby uživatelů
Denní stacionář pro
aktivizační programy,
rehabilitační místnost
pro seniory

Klub důchodců

Založení vlastního klubu
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán
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Strategie zajištění ambulantních služeb a denních programů
Tabulka 42. Cíl: zajistit denní programy pro uživatele chráněného bydlení
Úkoly

Nástroje

Zodpovědnosti

Výstupy

Termín

Denní programy
pro všechny
domácnosti

Nabídka prostorů
zázemí pro denní
aktivity cizím
subjektům
Využití vlastních
zaměstnanců

Vedoucí
chráněného
bydlení, vedoucí
služby
Vedoucí
chráněného
bydlení, vedoucí
služby
Vedoucí
chráněného
bydlení, vedoucí
služby

Dohoda o
spolupráci,
smlouva

V průběhu
adaptačního
procesu

Jeden zaměstnanec
pro výchovnou
nepedagogickou
činnost
Dohoda o
spolupráci,
smlouva

V průběhu
adaptačního
procesu

Denní programy
pro všechny
domácnosti
Rehabilitační
programy

Rehabilitační
centrum Mezian v
Lovosicích

V průběhu
adaptačního
procesu

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Tabulka 43. Časový harmonogram pořizování objektů pro ambulantní služby a denní
programy
Aktivita

Úkol

Zázemí pro ambulantní
Výstavba domků se
služby
zázemím pro aktivity
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Zodpovědnost
Kraj, CSP LT

Termín
2019 - 2020

Zajištění návaznosti na další služby
U cílové skupiny se předpokládá, že ve větší míře se budou využívat zdravotnické
služby přes různé rehabilitační programy až po paliativní péči poskytovanou hospicem Sv.
Štěpána v Litoměřicích.

6.5.4 Strategie zajištění terénních služeb
Služba Chráněného bydlení terénní služby se bude zajišťovat prostřednictvím jiných
poskytovatelů, jako například pečovatelská služba, domácí péče, domácí hospic.

6.5.5 Strategie zajištění zázemí pro management
Popis stávajícího zázemí pro management služby
K zámku je přistavěná budova určená pro technickoadministrativní účely. V budově
jsou kanceláře vedoucí zařízení, provozní, skladové účetní, sociální účetní, sociální
pracovnice. Je nutné podotknout, že budova je bariérová. Vedoucí oddělení péče a služeb
má vyhrazené dvě místnosti v podkroví zámku a i zde jsou bariéry v podobě strmých
schodů.
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Strategie zajištění zázemí pro management
Jednotliví pracovníci se rozdělí do různých objektů po jednom a budou sdílet své
kanceláře s vedoucím služby.

6.5.6 Strategie humanizace původní služby
Humanizace původní služby již probíhá. Pracovníci v sociálních službách se soustavně
vzdělávají. Zintenzivňuje se spolupráce s obcí Čížkovice, s obecními spolky a institucemi.
Každý pracovník přímé obslužné péče po celý den své služby zodpovídá za jeden pokoj,
kde se maximálně zdržuje a je k dispozici uživatelům, za které zodpovídá. V rámci
humanizace stávající služby budou objednány semináře, workshopy, kulaté stoly a
návštěva již transformovaných zařízení.

6.5.7 Zjištění a zajištění kvality služeb
Uživatelé
Dotazníkovou formou zjišťování míry spokojenosti v oblastech bydlení, stravování,
poskytnuté péče a vyplnění volného času 2 x ročně,
-

Realizace individuálních plánů přehodnocení 2 x ročně,

-

Zájem a účast na nabízených aktivitách, míra četnosti.

-

Evidence stížnosti a podnětů na kvalitu poskytované sociální služby

-

Počet podaných výpovědi z důvodu poskytování nekvalitní služby

Rodinní příslušníci, přátelé
-

Dotazníkovou formou zjišťování míry spokojenosti v oblastech bydlení, stravování,
poskytnuté péče a vyplnění volného času 2 x ročně,

-

Individuální rozhovory s příbuznými a přáteli

-

Evidence stížností a podnětů na kvalitu poskytované sociální služby

Pracovníci
-

Dotazníkovou formou zjišťování kvality poskytování sociální služby v oblastech
bydlení, stravování, vyplnění volného času

-

Výměny informací na měsíčních poradách

-

Řešení problém na supervizních setkáních 8 x ročně

-

Přehodnocování individuálních plánů 2 x ročně
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Spolupracující organizace
-

Výměna informací s farářem 1 x týdně

-

Výměna informaci s Městskou nemocnicí Litoměřice při každé hospitalizaci

-

Výměna informací s praktickým lékařem 1 x týdně

-

Výměna informaci s kadeřnicí a pedikérkou 1 x měsíčně

Využití externího specialisty
Do organizace bude docházet 8 x ročně supervizor a zaměstnanci si budou moci vybrat
z nabízené supervize týmové nebo individuální.

6.5.8 Měřítka služby (v tis. Kč)
Tabulka 44. Měřítka služby
Stávající
služba

Nově
plánovaná
služba
celkem

Chráněné
bydlení 1

Chráněné
bydlení 2

Chráněné
bydlení 3

Chráněné
bydlení 4

Chráněné
bydlení 5

Náklady
20462 / 24140
4828/10
na provoz
50
/ 50
celé
organizace
/ počet
uživatelů
Náklady
20462 / 24140
4828/10
na provoz
53
/ 50
celé
organizace
/ kapacita
služby
Počet
1,12
1,04
1
uživatelů /
jeden
pracovník
Počet
2,4
1,11
1,11
uživatelů /
jeden
pracovník
v přímé
péči
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

4828/10

4828/10

4828/10

4828/10

4828/10

4828/10

4828/10

4828/10

1

1

1,11

1,11

1,11

1,11

1,11

1,11

Domov důchodců Čížkovice náklady na 1 místo (lůžko)
za rok 2016 = 386.075,- Kč
Jako vzor pro chráněné bydlení posloužil kvalifikovaný odhad DOZP Trmice, Gorkého
náklady na 1 místo (lůžko)
za rok 2016 = 482.800,- Kč
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6.6 Příprava uživatelů na přestěhování a přesun zdrojů
Tabulka 45. Plán přípravy a přestěhování uživatelů
Příprava uživatelů na přesun, plán přestěhování uživatelů
Aktivita
Vybavení
nových
domácností
Složení
uživatel pro
budoucí
bydlení
Návštěva
nových
komunitních
služeb
Příprava
časového
harmonogramu
na
přestěhování
Odstěhování
části osobních
věcí uživatelů
Přestěhování
ostatních věci
uživatelů
Přestěhování
uživatelů

Podrobný popis
Použití případného vlastního majetku
uživatelů, částečné dovybavení erárním
majetkem
Respektování skladby na základě
vzájemných vazeb a vztahů

Oblast služby
/ druh služby
Chráněné
bydlení

Vedoucí
zařízení

2020

Chráněné
bydlení

Klíčový
pracovník

3 měsíce
před
přesunem

Seznámení se s prostředím budoucího
bydlení

Chráněné
bydlení

Vedoucí
zařízení

2 měsíce
před
přesunem

Určení zodpovědných osob za balení
věci, stěhování věci, stěhování uživatelů,
vybalování věci v nových domácnostech

Chráněné
bydlení

Vedoucí
zařízení
klíčový
pracovník

1 měsíc
před
přesunem

Balení a přestěhování věcí, které
uživatele v nejbližší době nebudou
potřebovat
Přestěhování ostatních věci, kromě věci
potřebných pro nebližších 48 hodin

Chráněné
bydlení

Klíčový
pracovník

Chráněné
bydlení

PSS ve službě

1 týden
před
přesunem
1 den před
stěhováním

Chráněné
bydlení

PSS ve službě

Přestěhování uživatele s jeho zbylými
věcmi, zabydlení se v nových
domácnostech

zodpovědnosti

termín

Den
stěhování

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Tabulka 46. Plán přestěhování a nákupu vybavení
Plán přestěhování stávajícího a nákup nového vybavení
Aktivita

Podrobný popis

Základní
seznam
vybavení
domácnosti
Použití
stávajícího
majetku
Nákup nového
vybavení

Vypracovat seznam potřebného vybavení
domácností

Oblast služby
/ druh služby
Chráněné
bydlení

Kontrola a posouzení stávajícího majetku
pro použití v chráněném bydlení

Chráněné
bydlení

Vypracování seznamu potřebného
vybavení, výběrové řízení, nákup
vybavení
Vybavení domácnosti novým zařízením,
doplnění stávajícím použitelným
majetkem, doplnění majetkem uživatelů
Schválení hygienou provozního řádu a
zaregistrovaní nové služby

Chráněné
bydlení

Vybavení
domácnosti
Provozní řád

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán
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Chráněné
bydlení
Chráněné
bydlení

zodpovědnosti

termín

Vedoucí
zařízení,
provozní

2019

Vedoucí
zařízení,
provozní
KÚ,
Ředitel CSP
LT
Vedoucí
zařízení,
provozní
Vedoucí
zařízení,
provozní

2020
2020
2020
2 měsíce
před
stěhováním

Tabulka 47. Plán výstavby nových objektů
Plán výstavby nových objektů
Aktivita
Investiční
záměr
Nákupy
stavebních
parcel
Zajištění
stavebního
povolení
Výběr
dodavatele
Stavební dozor

Podrobný popis

Jednání se starosty, žádost městu
Lovosice a obci Malé Žernoseky,
vyhotovení kupní smlouvy, nákup,
zaevidování do katastru nemovitosti
Jednání se stavebními úřady o povolení
výstavby

Oblast služby
/ druh služby
Chráněné
bydlení
Chráněné
bydlení

zřizovatel
Ředitel CSP
Zřizovatel,
Ředitel CSP

Chráněné
bydlení

Zřizovatel,
Ředitel CSP

2019

Provést výběrové řízení v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách
Zajištění stavebního dozoru a realizace
kontrolních dnů po celou dobu výstavby
Podání žádostí o provedení kolaudace
jednotlivých staveb
Na základě předávacího protokolu
fyzické převzetí staveb
Účetní převzetí majetku do užívání od
zřizovatele

Chráněné
bydlení
Chráněné
bydlení
Chráněné
bydlení
Chráněné
bydlení
Chráněné
bydlení

zřizovatel

2019

zřizovatel
zřizovatel

2019 2020
2020

zřizovatel

2020

Zřizovatel,
ředitel CSP

2020

Zpracování investičního záměru

Kolaudace
budov
Převzetí staveb
od dodavatele
Převzetí
majetku do
užívání
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

zodpovědnosti

termín
2019
2019

6.7 Příprava a přesun zaměstnanců
6.7.1 Personální strategie původních služeb
Analýza současného stavu personální oblasti
Zařízení zaměstnává 47 osob, z toho jednu vedoucí, vedoucí ošetřovatelské péče,
sociální pracovnici, účetní, provozní, skladovou účetní, šest zdravotních sester,
ergoterapeutku, dvacet dva pracovníků v sociálních službách, čtyři kuchařky, čtyři
uklízečky, dva údržbáře a dvě pradleny.
Organizační struktura
Název zařízení: Domov důchodců Čížkovice

73

Obrázek 3. Organizační struktura Domova důchodců Čížkovice

vedoucí zařízení

sociální
pracovnice
22 x pracovníků
v sociálních
službách

účetní

vedoucí
ošetřovatelské
péče

provozní

6 x zdravotní
sestra

skladová účetní

ergoterapeut

2 x údržbář

4 x uklízečka

2 x pradlena

veoucí kuchařka

3 x kuchařka

Zdroj: vlastní tvorba

Tabulka 48. Profese, pracovní náplně, úvazky stávající organizace
Celkem sociálních pracovníků

Sociální pracovníci
Pracovní pozice
Sociální pracovník

Vzdělání
Bc., VOŠ

Pracovníci v přímé péči
Pracovní pozice
Pracovník v sociálních službách
Pracovník v sociálních službách
výchovná nepedagogická činnost

Vzdělání
SO
SOÚ, Bc.

Zdravotní pracovníci
Pracovní pozice
Vedoucí oddělení ošetřovat. péče
Všeobecná zdravotní sestra
ergoterapeut

Vzdělání
VŠ, VOŠ
SOÚ
Bc.

Administrativní pracovníci
Pracovní pozice
Vedoucí DD
provozář
Vedoucí kuchyně
Účetní
Skladová účetní

Vzdělání
VŠ
SOÚ
SO
SOÚ
SOÚ

Ostatní pracovníci
Pracovní pozice
Řidič, údržbář
Uklízečka
pradlena
Kuchařka

Pracovní náplň
Pracoviště
2.08.02
DD Čížkovice
Celkem pracovníků v přímé péči
Přepočtený počet prac. v přímé péči
Pracovní náplň
Pracoviště
2.08.01
DD Čížkovice
2.08.01
DD Čížkovice

1
1
Úvazek
1
22
22
Úvazek
20
2

Celkem zdravotních pracovníků
Přepočtený počet zdravotních prac.
Pracovní náplň
Pracoviště
2.19.13
DD Čížkovice
2.19.13
DD Čížkovice
2.19.15
DD Čížkovice
Celkem administrativních pracovníků
Přepočtený počet administr. pracovn.
Pracovní náplň
Pracoviště
DD Čížkovice
1.02.03
DD Čížkovice
2.05.02
DD Čížkovice
1.02.03
DD Čížkovice
1.02.03
DD Čížkovice
Celkem ostatní pracovníci
Přepočtený počet ostatních pracovn.
Pracovní náplň
Pracoviště
1.06.05
DD Čížkovice
1.06.06
DD Čížkovice
2.21.16
DD Čížkovice
2.05.02
DD Čížkovice

8
8
Úvazek
1
6
1
5
5
Úvazek
1
1
1
1
1
11
11
Úvazek
2
4
2
3

Přepočtený počet sociálních pracovníků

Vzdělání
SO, SOÚ
Z, SO
SO
SO

74

Celkem pracovních pozic

14

celkem pracovních úvazků

47

Označení pracovní náplně číselnými kódy převzato z Nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

6.7.2 Personální strategie nových služeb
Návrh nového stavu personální oblasti
Služba chráněného bydlení již nepočítá s místem kuchařky, pradleny, udržbáře. Zato se
posílí počet pracovníků v sociálních službách. Využití pracovníků v sociálních službách
v nové funkci asistenta s multifunkční náplní práce vnáší do sociální služby radikálně
odlišný rozměr v poskytované kvalitě a značně eliminuje institucionální prvky. Dalším
pozitivním znakem změny je mnohotvárnost úkonů, což značně eliminuje jednostranné a
dlouhodobé zatížení organizmu. V neposlední řadě pracovní doba je využívána mnohem
efektivnějším způsobem.
Návrh nové organizační struktury
Obrázek 4. Organizační struktura Chráněného bydlení
vedoucí
chráněného
bydlení
sociální
pracovnice

provozní

vedoucí služby 1

vedoucí služby 2

vedoucí služby 3

vedoucí služby 4

vedoucí služby 5

8 x PSS

8 x PSS

8x PSS

8 x PSS

8 x PSS

Zdroj: Vlastní Tvorba

Tabulka 49. Profese, pracovní náplně, úvazky v Chráněném bydlení
Celkem sociálních pracovníků

Sociální pracovníci
Pracovní pozice

Přepočtený počet sociálních pracovníků

Potřebné
vzdělání
VŠ, VOŠ

Rekvalifikace
---

Pracovník v sociálních
službách
–
vedoucí
služby

Potřebné
vzdělání
SOÚ,
kvalifik.
kurs

Rekvalifikace
---

Pracovník
službách

SO,
SOÚ,

---

Sociální pracovník

Pracovníci v přímé péči
Pracovní pozice

v sociálních
výchovná

Pracovní náplň

Nové
pracoviště
2.08.02
Lovosice
Celkem pracovníků v přímé péči
Přepočtený počet prac. V přímé péči
Pracovní náplň
Nové
pracoviště
2.08.01
Lovosice,
Malé
Žernoseky
2.08.01

75

Lovosice,
Malé

1
1
Úvazek
1
45
45
Úvazek
5

40

nepedagogická činnost

kvalifik.
Kurs
Administrativní pracovníci
Pracovní pozice

potřebné
vzdělání
VŠ
SOÚ

Vedoucí DD
provozář

Celkem pracovních pozic

Žernoseky

rekvalifika
ce
----5

Celkem administrativních pracovníků
Přepočtený počet administr. pracovn.
Pracovní náplň
Nové
pracoviště
Lovosice
1.02.03
Lovosice
Celkem
požadovaných
nových
pracovních úvazků
Celkem pracovních úvazků

5
5
Úvazek
1
1
1
48

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

6.7.3 Srovnání pracovních pozic
Tabulka 50. Srovnání pracovních pozic
Původní
pozice

pracovní

Sociální pracovník
Pracovník v sociálních
službách
Zdravotní sestra

Původní
pracovní
úvazek
1
22
6

ergoterapeut

1

Vedoucí zařízení
Vedoucí ošetř. péče
Provozář
Účetní
Vedoucí kuchyně
kuchař
Údržbář – řidič
uklízečka
pradlena

1
1
1
2
1
3
2
4
2

Nová pracovní pozice
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních
službách
Pracovník v sociálních
službách
Pracovník v sociálních
službách
Vedoucí zařízení
Pracovník v soc. služ.
Provozář
Pracovník v soc. služ.
Pracovník v soc. služ.
Pracovník v soc. služ.
Pracovník v soc. služ.
Pracovník v soc. služ.
Pracovník v soc. služ.

Celkem původní
Celkem původní Celkem nová
pracovní pozice
pracovní úvazek pracovní pozice
13
47
5
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Nový
pracovní
úvazek
1
22

Rekvalifi
kace

Nové pracoviště

-----

6

6

1

1

Lovosice
Lovosice, Malé
Žernoseky
Lovosice, Malé
Žernoseky
Lovosice

1
1
1
2
1
3
2
4
2

--1
--2
1
3
2
4
2

Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice
Lovosice

Celkem nový
pracovní úvazek
48

Celkem
rekvalifikace
22

6.7.4 Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace
Tabulka 51. Příprava pracovníků na nové pracovní pozice (včetně rekvalifikace)
Aktivita

Podrobný popis úkolu

Nabídka
pracovního poměru
v nových službách

Osobní jednání, na základě kterého vznikne
písemný závazek zaměstnavatele o nabízeném
pracovním místě v nových podmínkách včetně
rekvalifikace, pokud je to potřebné
Zajistit rekvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách
Výběrové řízení pro volná místa pracovníků

Rekvalifikace
pracovníků
Nábor pracovníků

76

Zodpovědno
sti
Vedoucí DD

Termín
leden 2019

Vedoucí DD

2019

Vedoucí DD

2020

Vypracovat
harmonogram pro
přesun
zaměstnanců
Přesun na nová
pracoviště

v sociálních službách
Stanovit jednotlivým zaměstnancům oblastí a
podrobný harmonogram pro přesun do nové služby,
za které budou zodpovídat.
Fyzický přesun po zkolaudování objektů a uvedení
do provozu

Vedoucí DD

2020

Dle
harmonogra
mu

2020

Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

6.8 Monitorování procesu transformace
Tabulka 52. Způsoby monitorování procesu transformace
Jakým způsobem bude monitorován proces transformace zařízení?
Způsob monitorování
Indikátor
Oblast zlepšení situace uživatelů služby
Lepší ubytovací podmínky – jednolůžkové pokoje,
Počet lůžek v pokojích, počet
v domácnosti pouze další 4 spolubydlící, stále přítomný
zaměstnanců v přímé péči na jednoho
pracovník ve službě
uživatele
Pestrá a zajímavá strava, spolurozhodování při tvorbě
Množství ponechané stravy, sledování
jídelníčku, rozhodování o skladbě nápojů, aktivní či pasivní
příznaků dehydratace a demalnutrice
účast při přípravě pokrmů
Vhodné oblečení, spolupodílení se na péči o něj, vyloučení
Počet likvidačních protokolů z evidence
zničeného prádla nebo jeho ztráty
majetku uživatel
Režim dne uzpůsobený zvyklostem a potřebám zdravotního
Dokumentace v individuálním plánování,
stavu uživatelé, eliminace násilného buzení nebo ukládání ke
výstupy z hodnotících dotazníků a
spánku, eliminace vnucovaných aktivizaci
rozhovorů
Oblast řízení celého procesu
Pečlivá příprava projektu
Získané finanční prostředky na
uskutečnění transformace
Aktivně připravovat zaměstnance, uživatele, příbuzné a okolí
Účast na seminářích, workshopech,
na změnu
kulatých stolech, supervizích, na
setkáních MTT
Pracovní setkávání multidisciplinárního transformačního týmu
Informace v zápisech, které jsou
zveřejňovány
Pracovní setkávání regionálního transformačního týmu
Pracovní konzultace
Oblast personální
Nabídka rekvalifikace stávajícím pracovníkům
Počet rekvalifikovaných pracovníků
Sledování účastí na vzdělávacích programech
Prezenční listiny
Sledování humanizace všech zaměstnanců
Nový přístup, změny způsobu práce,
profesionální řešení konfliktů, menší
počet stížnosti, spokojený zaměstnanec
Oblast ekonomická
Dodržování podmínek při realizaci transformačního plánu
Dodržen harmonogram
Dodržení zákonů a dotačních podmínek
Absence sankci
Maximální využití stávajícího majetku z původní služby
Snížené náklady na pořizování majetku
Sledování provozních nákladů v nové službě
Porovnat výsledky s předchozí službou,
sledování úspory
Zdroj: Formulář MPSV Transformační plán

Shrnutí

Cílem projektu bylo připravit všechny aktéry na transformaci sociální služby
z institucionální do služby komunitní. Připravit malé domácnosti po pěti uživatelích
s asistenty - pracovníky v sociálních službách, rekrutujícími se ze zaměstnanců
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pocházejících z původní služby. Všichni zaměstnanci dostali příležitost pokračovat
v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele. Je prokázané, že v některých případech
odlišná profese byla výhodou pro novou funkci pracovníka v sociálních službách. A
naopak, pracovníci v sociálních službách se nedokázali adaptovat na nové podmínky a opět
vyhledali zaměstnání v institucionální péči. Odešli do domovů pro seniory nebo do
nemocnic.
Výběr oblasti pro výstavby domků rovněž provázely peripetie. Z přilehlých obcí
k městu Lovosice pouze obec Male Žernoseky byla ochotna vpustit službu chráněného
bydlení pro seniory do svého katastru, dokonce nabídli k tomu vhodný pozemek. Položili
si jedinou podmínku. Nechtějí se o službu starat a služba nesmí zatěžovat obecní rozpočet.
Ostatních pět obcí argumentovalo, proč služba pro seniory v jejich obci není možná.
Přednost měly kanalizace a veřejné komunikace. Místostarosta obce Čížkovice prohlásil:
„pánbůh zaplať, že nemusíme komunitně plánovat.“ (vlastní archiv).
Volba chráněného bydlení vznikla po mnoha úvahách. Dosud ještě není vyřešeno sociální
bydlení a obce nemají kapacity pro sociální byty. I přes lákavé nabídky z IOP se většina obcí
k výstavbě sociálních bytů neodhodlala. V obci Lhotka nad Labem bylo argumentováno, že obec
již nedisponuje žádným pozemkem. Obec všechny pozemky prodala jako stavební parcely.
Ponechat si službu domova se zvláštním režimem by znamenalo, že se poskytovatel musí podrobit
přísným hygienicko-epidemiologickým požadavkům.
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7

Závěr
Cílem diplomové práce byl projektový záměr transformace Domova se zvláštním

režimem v Čížkovicích. Na začátku bylo nutné si ujasnit potřebnou terminologii pro
pojmenování a následné řešení problému. Studium vyhledávaných zdrojů zabývajících se
uváděnou problematikou prokázalo legitimitu snažení v oblasti eliminace nedůstojných
podmínek dožití seniorů v institucích s ústavními prvky.
Po zvážení různých možností bydlení pro seniory v České republice, momentálně se
jako optimální řešení jeví chráněné bydlení. Důvodem je neochota aktérů nést
zodpovědnost za technický provoz bytů a neochota příslušných obci nést náklady na
sociální služby. Forma chráněného bydlení nese další výhodu a to takovou, že
zdravotnickou péči neposkytuje sociální služba chráněného bydlení, ale stačí, že ji zajistí
například nasmlouvaná domácí péče indikovaná lékařem a hrazená ze zdravotního
pojištění. Ta může být předepsána pro jednoho pacienta dokonce až na pět hodin denně.
Díky financím ze strukturálních fondů a legislativním závazkům členských státu
Evropské unie se pomalu rozběhnul transformační proces v sociálních službách. I přesto,
že po ekonomické a metodické stránce vše zaštítil stát, některé z krajů promarnily svoji
příležitost. V Libereckém kraji se dotace z integračního operačního programu určené na
transformaci DOZP Jestřebí musely vrátit. V Ústeckém kraji dotace pocházející ze
stejného zdroje pro DOZP Hliňany pro domácnosti Kočkov se převedly na transformační
projekt DOZP Lobendava. V obou případech selhali pracovníci Krajských úřadů.
Jednoznačně a prokazatelně si institucionální péče vysloužila nelichotivé přívlastky.
Upouští se od ní v mnoha oblastech. Posílením pěstounského prostředí se připravily
podmínky pro zrušení kojeneckých ústavů a transformaci dětských domovů. Ve sféře
poskytování sociální služby zdravotně postiženým transformace přinesla pozoruhodné
výsledky. Předpokládalo se, že adaptační proces bude trvat nejméně půl roku. Nebylo tomu
tak. Uživatelé si zvykli na nové prostředí a na všechno co to s sebou přinášelo téměř
okamžitě. Získávané dovednosti se dostavovaly závratným tempem. Další oblasti, která
nesnese odkladu v procesu transformace, jsou hospitalizování psychiatričtí pacienti. Dá se
jen doufat, že po úspěšných transformačních změnách, konečně přijdou na řadu i senioři.
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Formulace problému
Ve své magisterské práci se chci zaměřit na problematiku seniorů umístěných
v rezidenčním zařízení v Čížkovicích a pomocí vypracovaného projektového záměru
transformace z institucionální péče do péče komunitní, vytvořit maximálně příznivé
podmínky pro důstojné dožití seniorů v přirozeném prostředí.
Přirozené je být součásti komunitního prostředí v blízkosti rodiny, sousedů a
přátel. Toho všeho senioři umístění do institucionální péče byli bezezbytku zbaveni.
Dnes již není žádným tajemstvím, že institucionální péče, která do poloviny
osmdesátých let byla celosvětově podporována včetně OSN, prokazatelně snižuje životní
úroveň příjemců těchto služeb. Na základě alarmujících zpráv z výzkumů prováděných
v zařízeních

poskytujících institucionální

péči

a

také

medializovaných

incidentů

poškozujících práva uživatelů nastal zvrat v sociální politice světových organizací včetně
členských států Evropské unie, do které patří rovněž Česká republika.
Sociálně slabí občané jako například staří nemocní lidé, mentálně či jinak
zdravotně postižené osoby a také sirotci byli umísťování do pobytových služeb
v nevyhovujících objektech. Velmi často to byly bývalé kláštery nebo zámky. První dotace
uvolněné Evropskou unií pro pomoc těmto znevýhodněným skupinám byly v převážné
většině použity na opravy obývaných objektů a zakonzervování stávajících služeb.
Moje bakalářská práce na téma Možnosti psychologické podpory uživatelům
služeb v Domově se zvláštním režimem v Čížkovicích se soustředila na jeden z takovýchto
zámků. Jakožto státem chráněná kulturní památka nepřipouští žádné architektonické
změny, a tudíž nezaručuje standardní komfort pro jeho obyvatele. Vysoké, rozlehlé
místnosti neumožňují uživatelům žádné soukromí. Převážně jsou ubytováni ve
čtyřlůžkových pokojích bez zázemí a respektování intimity.

Cíl změny
Cíl změny je stanoven v souladu s ESN (European Social Network), který pomoci
odborného školicího programu v letech 2011 až 2012 odborně připravil klíčové úředníky a
vedoucí pracovníky v sociálních službách z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska pro tzv.
Vyšehradskou

skupinu,

která

následně

měla

za

úkol

realizovat

projekty

deinstitucionalizace ve svých zemích.
Evropa pomocí strukturálních fondů usiluje o deinstitucionalizaci sociálních
služeb a je nyní na aktérech působících na lokální úrovni, zda využijí příležitosti pro
zlepšení kvality života uživatelům sociálních služeb v seniorském věku.
Pro výše uvedenou možnost poslouží moje magisterská práce, která si klade za cíl
vypracovat projektový záměr transformace Domova se zvláštním režimem v Čížkovicích.
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Každý člověk má právo na život v integrovaném prostředí. Realizací projektu transformace
se navrátí seniorům jejich nezadatelné právo na život ve společnosti.

Pracovní postup
V teoretické části diplomové práce jako východisek zkoumaného tématu použiji:
1. Dostupnou literaturu, platné zákony, dostupné webové materiály.
2. Příklady z dobré praxe:
a) zkušenosti s transformací domovů pro osoby se zdravotním postižením v ČR,
b) zkušenosti z transformací v Polsku a na Slovensku
3. Provedu strategickou analýzu kvality života seniorů v institucionální péči a
v přirozeném prostředí. Pro tuto analýzu použiji kvantitativní metodu pomocí
dotazníkového šetření a kvalitativní metodu pomocí strukturovaných rozhovorů, studia
dokumentů a pozorování.
V praktické části vypracuji projektový záměr transformace Domova se zvláštním
režimem v Čížkovicích. Jako východiska poslouží již realizované projekty transformace
domovů pro osoby se zdravotním postižením.
Předpokládaný obsah záměru
Základní údaje o zařízení: identifikace zařízení, poslání, cíle, cílová skupina a
principy organizace, vize transformace zařízení, hlavní a dílčí strategické cíle, vazby na
strategické oblasti.
Komunikační strategie: plán komunikace, časový harmonogram komunikační
strategie.
Řízení procesu: složení transformačního týmu, složení multidisciplinárního týmu,
spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení, strategie
zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace.
Analýza zařízení: SWOT analýza zařízení pro proces transformace, analýza rizik,
lokace služeb, analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení, analýza zařízení
z pohledu uživatelů.
Návrh alternativních služeb: strategie podpory domácností uživatelů (individuální
domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory),
strategie ambulantních služeb a denních programů, strategie zajištění terénních služeb,
strategie zajištění zázemí pro management, strategie humanizace původní služby, strategie
zajištění koedukace, strategie zajištění kvality služeb, měřítka služby.
Plánování přestěhování uživatelů a přesun zdrojů.
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Příprava a přesun zaměstnanců: personální strategie – původní zařízení, personální
strategie – nové služby, srovnání pracovních pozic, časový harmonogram přesunu
personálu a rekvalifi-kace.
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