Lidé s postižením vykročí do budoucna bez zámku

„Každý člověk na světě je osobnost, se svými vlastnostmi a zvláštnostmi.
Proč by ten, kdo se narodil jiný, musel být vyřazován ze společnosti?“ Alena
Brožková, ředitelka Domova bez zámku, klade veřejnosti čistě řečnickou
otázku. Pro segregaci lidí s postižením totiž žádný reálný důvod neexistuje.
Ústav sociální péče Jinošov změnil
od loňského roku nejen své jméno
na mnohem přátelštěji vyznívající
Domov bez zámku, ale obdobně také
klade důraz na změnu přístupu ke
klientům. Časy mnohdy drsného režimu omezujícího možný životní rozvoj jednotlivých klientů sice oficiálně
skončily již před desítkami let, ve sku-

tečnosti se tito lidé potýkají s předsudky společnosti doposud. Děje se
tak bezdůvodně. „Tak jako se domovy
důchodců stávají domovy pro seniory, tak ústavy sociální péče mění
svoji podobu a stávají se domovy
pro osoby se zdravotním postižením
nebo chráněným či podporovaným
bydlením. Péče se mění v podporu

a každému klientovi se poskytuje
sociální služba tzv. ušitá na míru,“
vysvětluje principy úspěšně probíhající transformace sociálních služeb
paní ředitelka Brožková. Její slova
potvrzuje také dlouholetá pracovnice
v zařízení Eva Chytková: „Když jsem
před lety do zařízení nastupovala jako
uklízečka, už tenkrát jsem se podivovala nad řádem, který panoval. Byl
pevný a neměnný, svíral jako krunýř.
Vše probíhalo pod taktovkou sester.
Hromadné nástupy v jídelně, rychle
všechno sníst, a pak jako jeden muž
odchod. Koupání pouze ve čtvrtek
a v pátek. Sám si vybírat oblečení? Naprosto nemožná věc. Potom ale nastal
zlom, vítr přivál změny.“ Paní ředitelka tehdy prohlásila: „Budeme bourat. Když to jde jinde, tak u nás taky.“
Vzniklo oddělení rodinného typu,
kde jsem začala pracovat jako instruktorka pro pracovní terapii.“ Díky

nastartované transformaci sociálních
služeb se objevily prostředky, jak lidi
s postižením osvobodit ze zámku,
který se nacházel v havarijním stavu.
„Rozhodně bude lepší, když klienti
budou žít v přirozeném prostředí,“
vysvětluje progresivní přístup Alena
Brožková. Výstavba domácností pro
osoby s postižením proběhla ve Velké
Bíteši a v Náměšti nad Oslavou (2 skupinové domácnosti). V Náměšti bude
vybudováno i tzv. Centrum denních
aktivit se zázemím pro management
a denní aktivity. Součástí bude také
sociálně terapeutická dílna Kavárna,
přístupná veřejnosti, která nabídne
uživatelům možnost přípravy na zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Obdobně je v rámci transformace
sociálních služeb na Vysočině naplánováno vybudování domácností v Jaroměřicích nad Rokytnou, Okříškách,
Pucově a Hrotovicích. „Výhody jsou

oboustranné,“ vysvětluje paní ředitelka Brožková. „Nejenže budeme využívat veřejných služeb ve městě, ale
také zaměstnáme několik občanů. Potenciálním žadatelům z města a okolí
poskytneme sociální službu včetně
služby odlehčovací.“
Transformace sociálních služeb
znamená nejen přechod od velkokapacitních ústavů k moderním zařízením komunitního typu, ve kterých
mohou lidé s postižením převzít zodpovědnost za svůj život, pracovat i věnovat se svým zálibám, ale také pozitivní změnu v poskytování podpory
a pomoci lidem s postižením.
Více informací o projektu transformace sociálních služeb, který je uskutečňován za ﬁnanční podpory Evropského
sociálního fondu, naleznete na stránkách www.cestakzivotu.eu, www.mpsv.
cz a www.trass.cz

