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Možnost žít přirozeným životem dává
osobám s mentálním postižením radost
a pocit vlastní hodnoty
Rozhovor s Bc. Alenou Brožkovou, ředitelkou Domova bez zámku (dříve ÚSP Jinošov)
Vaše zařízení se nachází v Jinošově na Třebíčsku.
Kdo jsou vaši klienti a kolik jich je?
Uživateli našich služeb jsou muži a ženy
s mentálním a kombinovaným postižením. Kapacita
zařízení je 70 osob, věkový průměr 54 let.
Zřizovatelem zařízení je kraj Vysočina.
Nedávno jste opustili Jinošovský zámek, v němž
klienti bydleli, a přesunuli se do pronajatých
prostor. Z jakého důvodu?
V únoru 2008 došlo na zámku k havárii stropních
konstrukcí napadených dřevokazným hmyzem a
zřizovatel zjistil, že budova zámku by přes veškeré
vložené investice nesplňovala podmínky pro
kvalitní
poskytování
sociálních
služeb.
Z bezpečnostních důvodů muselo být okamžitě
přemístěno čtyřicet klientů do panelového domu v
Náměšti nad Oslavou.
Od té doby jsme se několikrát stěhovali, naposledy
v listopadu letošního roku, kdy areál v Jinošově
opustilo posledních třicet klientů s těžkým
mentálním postižením. Kraji Vysočina, když se
klienti odstěhovali, se podařilo Jinošovský areál
prodat novému majiteli.
Co tato změna přinesla klientům?
Nyní provozujeme služby chráněného bydlení a
domova pro osoby se zdravotním postižením
v šesti ubytovnách či pronajatých domech v okruhu
třiceti kilometrů.
Klienti bydlí v menších skupinkách, v lepších
podmínkách, učí se využívat vnější zdroje,
spolupracovat při domácích pracích, komunikovat
s občany v okolí.

Poskytujeme jim podporu dle individuální míry a
rozsahu jejich potřeb. Je zde viditelná větší
možnost pro uplatnění jejich vlastní vůle.
Vaše zařízení je jedním z 32, která se zapojila do
projektu Ministerstva práce a sociálních věcí
Podpora transformace sociálních služeb. Co vás
k tomu vedlo a co si od transformace slibujete?
Jednak to byla havárie, která přispěla k tomu, že
jsme byli do projektu vytipování zřizovatelem.
Jednak jsme přesvědčeni, že začlenění dosavadních
klientů ústavních sociálních služeb do společenství
občanů jim dává příležitost žít přirozeným životem,
jak nejvíc je to možné.
Důstojné bydlení a zapojení do společenského a
pracovního života v okolí vnáší do jejich života
smysl a hodnotu, poskytuje jim radost a motivaci
k životu. Vede k postupnému a přirozenému
sbližování s běžnými občany.
Právě jste ukončili přípravnou fázi transformace.
V čem spočívala a jakou podporu vám v ní MPSV
poskytlo?
Získali jsme odbornou pracovnici, jejíž činnost
metodicky řídil odbor sociálních služeb a sociálního
začleňování MPSV.
Absolvovali jsme řadu seminářů a praktických
cvičení k zásadním prvkům procesu transformace:
k přípravě a motivaci personálu či klientů,
informovanosti o procesu, komunikaci s občany.
Věnovali jsme se také vlastnímu stěhování,
logistice a podobně. Podporu nám poskytovali i
odborníci ze zahraniční organizace Lumos.
Jaký byl výsledek této podpory?
Podařilo se nám odevzdat první část investičního
projektu spočívající ve výstavbě čtyř domků

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb je součástí
individuálního projektu Podpora transformace sociálních služeb.
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Především čekáme metodickou podporu při tvorbě
další části projektu transformace, vzdělávání a
supervizi pro pracovníky v přímé péči s klientem,
předávání zkušeností s dobrou praxí, a to i
v zahraničí.

Součástí projektu je i výstavba centra denních
aktivit, jehož součástí jsou multifunkční dílny,
denní stacionář a kavárna s cukrárnou, ve které
budou pracovat někteří z klientů.

Čeká nás dokončení celého transformačního
procesu. A v nejbližší době také povinnosti, které
obnáší změna názvu a sídla organizace. Od ledna
2011 jsme totiž DOMOV BEZ ZÁMKU.

Na přípravnou fázi nyní navazuje činnost
Národního
centra
podpory
transformace
sociálních služeb. Co si od vzájemné spolupráce
slibujete a co vás v nejbližší době čeká?

Více informací o zařízení: www.uspjinosov.cz.

Připravujeme
seminář Úmluva o právech osob se zdravotním
postižením v kontextu transformace sociálních
služeb

13. – 14. 1. 2011

Olomouc

Liga lidských práv

seminář Úmluva o právech osob se zdravotním
postižením v kontextu transformace sociálních
služeb

19. – 20. 1. 2011

Pardubice

Liga lidských práv

seminář Úmluva o právech osob se zdravotním
postižením v kontextu transformace sociálních
služeb

10. – 11. 2. 2011

Praha (pořádá
MPSV)

Liga lidských práv

seminář na téma právní odpovědnost
poskytovatelů sociálních služeb

16. – 17. 2. 2011

Praha (pořádá
MPSV)

Liga lidských práv

seminář na téma právní odpovědnost
poskytovatelů sociálních služeb

10. – 11. 3. 2011

Olomouc

Liga lidských práv

seminář na téma právní odpovědnost
poskytovatelů sociálních služeb

16. – 17. 3. 2011

Louny

Liga lidských práv

konference Podpora transformace a
deinstitucionalizace sociálních služeb

28. 2. a 1. 3.

pravděpodobně
Hradec Králové

Podrobnosti k seminářům vám poskytne Michaela Kotěšovská, kotesovska@vcvscr.cz. V případě seminářů
pořádaných MPSV Veronika Linhartová, veronika.linhartova@mpsv.cz.

Změna adresy Národního centra
Od 10. 1. 2011 naleznete Národní centrum na adrese Římská 12, 120 00, Praha 2. mapa
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Aktuálně odjinud
Nové číslo časopisu Sociální práce

také
jako
prostředek
www.socialniprace.cz

integrace.

V čísle 4/2010 Kontext zdravotního postižení v
sociální práci si mimo jiné přečtete, jaké jsou
možnosti pracovního uplatnění pro osoby se
zdravotním postižením a že sport může být chápán

Centrum advokacie duševně postižených hledá klienty pro strategickou
litigaci
Centrum advokacie duševně
postižených hledá klienta, u
něhož bylo porušeno jedno
nebo více z následujících práv:

Osoba zbavena způsobilosti k
právním úkonům, která chce
uzavřít manželství, a toto jí
není umožněno.

1) Řízení o způsobilosti k
právním úkonům

Osoba
omezena
ve
způsobilosti
k
právním
úkonům, která požádala o
svolení soudu k uzavření
manželství, ten jí to nepovolil.

V řízení o způsobilosti k
právním úkonům nebyl/a
předvolán/a k jednání před
soudem.
V řízení o způsobilosti k
právním úkonům nebyl/a
poučena o svých právech –
zejména vybrat si svého
procesního
zástupce,
označovat důkazy apod.
Soudem ustanovený zástupce
(advokát) byl v řízení neaktivní
– s člověkem s postižením se
vůbec nesetkal, nedostavil se
na jednání, nepodal odvolání
proti rozhodnutí soudu.
V řízení o způsobilosti nebyl/a
soudem vůbec vyslechnut/a.
Usnesení o zahájení řízení o
způsobilosti k právním úkonům
mu/jí nebylo doručeno.
Rozhodnutí o zbavení nebo
omezení
způsobilosti
k
právním úkonům mu/jí nebylo
doručeno.
2) Uzavření manželství

3) Rodičovská zodpovědnost
Osoba omezená nebo zbavená
způsobilosti
k
právním
úkonům,
která
ztratila
rodičovská práva vůči dítěti
(dětem), dítě je na základě
toho
například
svěřeno
druhému rodiči nebo dokonce
z rodiny odebráno.
Osoba omezená nebo zbavená
způsobilosti
k
právním
úkonům, která chce osvojit
dítě, toto ji není umožněno z
důvodu
nedostatku
způsobilosti.
4) Řízení o
hospitalizaci

nedobrovolné

Hospitalizována osoba není
vyslechnuta
soudním
úředníkem, i když je schopná
podat výpověď.
Hospitalizované osobě není
doručeno
rozhodnutí
o

zákonnosti její nedobrovolné
hospitalizaci.
Ustanovený
zástupce
(advokát)
nekontaktuje
hospitalizovanou osobu a
nepodá odvolání.
5) Pracovní právo
Osoba omezená nebo zbavená
způsobilosti k právním úkonům
nemůže z různých důvodů
administrativní
povahy
pracovat. Úřad práce jí
například odmítá registrovat
jako uchazeče o zaměstnání,
opatrovník podepsat pracovní
smlouvu navzdory souhlasu
dotčené osoby.
V případě, že jste se setkali s
podobnými případy, můžete
kontaktovat:
Zuzana Durajová
zdurajova@mdac.info
773 692 282
Barbora Rittichová
brittichova@mdac.info
773 621 228
Maroš Matiaško
mmatiasko@mdac.info
Centrum advokacie duševně
postižených
(MDAC)
Burešova 6, 602 00 Brno
tel: 545 210 446
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PF 2011
Dobrý vstup do nového roku Vám
přejí pracovníci Národního centra.
(Kontakty jsou aktuální k 10. 1. 2011. Neuvedené kontakty jsou ve fázi technického řešení a budou zveřejněny
později.)

vedoucí
Mgr. Milan Šveřepa
expertní
Mgr. Terezie
koordinátor
Hradilková
koordinátor
přípravy projektů
IOP
Ing. Šimon Budský
expertní pracovník
pro přípravu
projektů
Vladislava Stehlíková
regionální pracovníci Národního centra
Veronika Formanová,
Pardubický kraj
Lic.
Ústecký kraj
Bc. Pavlína Kolářová
odborní pracovníci Národního centra v zařízení
Harmonie, p. o.
Martina Kusová
Domov sociálních
Mgr. Iveta Beranová
služeb Slatiňany
Bellevue,
poskytovatel
Mgr. Jana Braunová
sociálních služeb
Vyšší Hrádek,
poskytovatel
Ing. Eliška Vydrová
sociálních služeb
Domov bez zámku, p.
Bc. Marta Valová
o.

739 548 444

milan.sverepa@trass.cz

739 548 445

terezie.hradilkova@trass.cz

777 209 014

simon.budsky@3pconsulting.cz

739 548 450

vladislava.stehlikova@trass.cz

739 548 449
739 548 446

veronika.formanova@trass.cz
pavlina.kolarova@trass.cz

739 548 447

739 548 455

marta.valova@trass.cz

Další pracovní pozice jsou buď obsazené (s nástupem pracovníků 1. 2.), nebo probíhá výběrová řízení. Pro
aktuální informace nebo jako zájemci o práci se obracejte na Šimona Budského,
simon.budsky@3pconsulting.cz.
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