Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 8/2014
konaného dne 25. 9. 2014
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

7. Jiří Hormandl

2. Jaromír Pospíchal

8. Jan Kasal

3. Karel Borek

9. Jiří Vondráček (místopředseda)

4. Kamil Vejvoda

10. Zdeňka Marková

5. Petr Korčák

11. Jiří Bína (tajemník)

6. Vítězslav Schrek (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Pavla Kučerová

3. Věra Bartuňková

2. Ladislav Nováček
Hosté:
1. Věra Švarcová (OSV)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
2. Informace o procesu transformace pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina;
3. Diskuze, různé;
4. Závěr.
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
Vítězslav Schrek, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje
Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že dle počtu přítomných členů,
je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. Zápis
z minulého jednání bude schválen na příštím jednání komise.
2. Informace o procesu transformace pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace
Marie Bartošková, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, přivítala členy komise
a okomentovala připravenou prezentaci.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
 Charakteristika zařízení
o Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace, je zařízení zřizované
Krajem Vysočina
o Naší vizí je být moderní sociální službou, která se snaží zvyšovat kvalitu života
všech svých obyvatel, a to podporou jejich samostatnosti, soběstačnosti
a nezávislosti









o Pobytové sociální služby zajišťuje tým pracovníků, kteří poskytují pomoc
a podporu obyvatelům zařízení při běžných úkonech, včetně zdravotní,
aktivizační a rehabilitační péče
o Nabízíme širokou škálu terapií a aktivizací, které jsou přizpůsobovány
individuálním potřebám jednotlivých klientů
o Naším nejdůležitějším úkolem je příprava klientů pro život v běžné společnosti
Poskytované služby
o Domov pro osoby se zdravotním postižením (128 klientů)
o Chráněné bydlení (14 klientů)
Terapie a aktivizace (arteterapie, biblioterapie, canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie,
psychoterapie, zooterapie, trampolining, snoozelen, multismyslová místnost, aktivizační
dílny)
Sociálně aktivizační činnosti - cílem aktivizačních činností je vybavit klienty v rámci jejich
možností základními poznatky a praktickými dovednostmi, které jim umožní zapojit se do
společenského života
Trocha čísel
Historie – historie ve fotografiích
Kapela Šafářanka
Transformace sociálních služeb - proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa
a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem bylo poskytování péče
lidem se zdravotním postižením v běžných životních podmínkách

Členové komise absolvovali prohlídku Ústavu sociální péče Křižanov.
Ze zasedání se omluvila členka komise Zdeňka Marková a člen komise Jan Kasal.
Na zasedání se dostavil člen komise Jiří Hormandl.
Domov bez zámku, příspěvková organizace – chráněné bydlení, odlehčovací služba ve Velké
Bíteši
Členy komise přivítala Lucie Havlíková, vedoucí útvaru transformovaných domácností, Zuzana
Ivánková, sociální pracovnice, a Eva Chytková. Pro členy komise byla připravena prohlídka
domácnosti a denních aktivit.
Posláním chráněného bydlení je vytváření takových podmínek, které umožní osobám
s mentálním, případně kombinovaným postižením, žít v co nejvyšší možné míře běžným
způsobem života jejich vrstevníků.
Primárním cílem odlehčovací služby je poskytnout pečujícím osobám potřebný čas na
odpočinek a vyřízení osobních záležitostí.
Domov bez zámku, příspěvková organizace – denní stacionář a kavárna v Náměšti nad Oslavou
Marek Klement, vedoucí úseku netransformovaných domácností, přivítal členy komise
a seznámil je s provozem denního stacionáře. Posláním denního stacionáře je individuálním
a partnerským přístupem pracovat na osobním rozvoji lidí s mentálním, případně kombinovaným
postižením, posilovat jejich soběstačnost a samostatnost, přispívající k začlenění do běžné
společnosti. V denním stacionáři jsou poskytovány služby prostřednictvím 5 dílen - výtvarné
a keramické, relaxační, Axmanovy techniky modelování, dílny praktického života a cvičné
kuchyně.
Pro členy komise byla připravena prezentace, kterou okomentovala Riana Chytková, sociální
pracovnice - zástupkyně ředitelky, Lucie Havlíková, a Věra Petráková, vedoucí ekonomického
úseku.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
 Charakteristika zařízení
o Příspěvková organizace Kraje Vysočina
o Sídlo v Náměšti nad Oslavou
o 70 uživatelů s věkovým průměrem 57 let
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o Cílová skupina - muži i ženy s mentálním, případně kombinovaným postižením
nad 18 let věku
Rozdělení klientů podle míry podpory
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Odlehčovací služba
Denní stacionář
Sociálně terapeutická dílna - kavárna
Místa poskytování pobytových služeb
o 8 domácností v Náměšti
o Pronajatý dům ve Vícenicích
o 2 domácnosti ve Velké Bíteši
o 2 domácnosti v Hrotovicích
Domácnosti DOZP Velká Bíteš
o Základní informace - 2 bezbariérové domy, 24h denně, lidé s vysokou mírou
podpory, celkem 11 klientů + odlehčovací služba pro 1 klienta
o Domácnost - 5 pokojů, 2 koupelny a WC, místnost pro personál, terasa
a zahrada, zvedací zařízení
o Personální zajištění
o Terapie - výtvarné činnosti, práce s keramickou hlínou, procvičování paměti,
četba, stolní hry, canisterapie, relaxace atd.
o Klienti
o Zlepšení kvality života
o Přínos veřejnosti
o Zlepšení pracovních podmínek
Zaměstnanci v číslech
Náklady a výnosy na lůžko za měsíc v 1. pololetí 2014

3. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na čtvrtek 6. listopadu 2014, od 10.00 hodin.
4. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

Vítězslav Schrek
předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Jiří Bína
tajemník Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 29. 9. 2014.
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