jedné domácnosti je 6 uživatelů služby a
maximální počet domácností v jednom nově
zbudovaném domku jsou 3 domácnosti.

OBSAH PROJEKTU MPSV „PODPORA
TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB" A JEHO CÍL
Projekt „Podpora transformace sociálních služeb" je
zaměřen na realizaci transformačních plánů zařízení
sociálních služeb Karlovarského kraje. Na základě daných
kritérií MPSV ČR Rada Karlovarského kraje vybrala a do
transformačního procesu schválila "Domov pro osoby se
zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková
organizace" a "Domov
pro osoby se zdravotním
postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace"
(dále jen DOZP). Transformace pobytových sociálních
služeb ve službu alternativní je v rámci EU, ale i v ČR, již
praxí ověřená a ze strany uživatelů pobytových služeb
požadovaná.

CÍL PROJEKTU:
Cílem projektu je snižování kapacity a humanizace
stávajících objektů, opouštění dispozičně nevyhovujících
objektů a v souladu se střednědobými plány rozvoje
sociálních služeb kraje vytvoření sítě sociálních služeb v
běžné komunitě umožňující maximálně individualizovaný
život uživatele. Stávající sociální služba DOZP nezanikne,
pouze se změní místo poskytování služby.
Jedná se o proces deinstitucionalizace, ve kterém dochází
k proměně instituce jak ve smyslu
formalizované
struktury pravidel, řádu a filosofie služby, tak ve smyslu
umístění v objektu v komunitě tak, aby výsledná struktura
a provozování služby byly primárně orientovány na
potřeby uživatelů, nikoli na potřeby formalizované
organizace-instituce. Jednou z aktivit je podpora
transformace služeb sociální péče, na kterou je v rámci ČR
vyčleněno necelých 56 mil. EUR.
Přínosem pro uživatele služby bude, že v rámci dílčích
kroků transformace dojde na území obce ke vzniku :
 domácnosti uživatelů = nový typ rodinného
bydlení v domácnostech, které budou situovány v
nově budovaných domcích. Maximální kapacita

V rámci dílčích kroků transformace dále také může dojít
na území obce ke vzniku:


ambulantní služby a denních programů = služby
rané péče, aktivizační služby pro seniory a
zdravotně postižené a odborné sociální
poradenství nejen pro uživatele sociální služby v
DOZP Mariánská, příspěvková organizace a v
DOZP Pata v Hazlově, příspěvková organizace
 zázemí pro terénní služby = např. pro osobní
asistenci a pečovatelskou službu pro potřebné
uživatele v dosahu služby

VÝHODY PRO OBEC
Finanční pozitiva:
• zvýšení počtu obyvatel v obci a s tím spojené daňové
výnosy;
• možnost využívání investičních prostředků z EU;
• zvýšení zaměstnanosti, případně vznik nových
pracovních míst v obci;
Veřejné služby:
• doplnění sítě sociálních služeb o chybějící služby pro
obyvatele obce ;
• posílení možnosti rozvoje místních služeb;
Zajištění nových služeb:
• možnost vybudování služby podpory samostatné bydlení
a dalších terénních služeb (např. osobní asistence,
pečovatelská služba) také pro obyvatele obce;
• možnost vybudování kapacity denního stacionáře také
pro obyvatele obce;
• naplňování poptávky rodin po sociálních službách v obci
(např. rodinných příslušníků mladých lidí se zdravotním
postižením);

Další pozitiva:
• pozitivní PR ( zájem médií o obec),
• zvýšení sociálního cítění v obci a spolupráce na projektu
rozvíjejícím komunitní život

PŘEDPOKLADY SPOLUPRÁCE KK S OBCÍ
Karlovarský kraj bude s obcemi vyjednávat o možnosti
nákupu, popřípadě darování volných pozemků, parcel,
bytů, domů, a to za účelem výstavby nových domů,
popřípadě rekonstrukci stávajících objektů, ve kterých
budou vznikat jednotlivé domácnosti.
Výběr lokality dle vybraných kritérií transformace :
 Uživatelé služby ve stávajících vybraných
zařízeních sociálních služeb pro transformaci z
obce pocházejí, pracují zde, vzdělávají se, v
současnosti využívají další veřejně dostupné
služby, nebo zde mají rodinu a osobní vazby.
 Do stávajícího vybraného zařízení dojíždějí do
zaměstnání obyvatelé obce.
 Daný druh služby v lokalitě zcela chybí či není
dostatečně zajištěn.
 Služba je navázána na střednědobé plány rozvoje
sociálních služeb kraje, popřípadě dotčených
obcí, jsou-li k dispozici.
 Veřejné služby včetně dopravy jsou s ohledem na
umístnění v obci dostupné. Zohledňuje se přání
uživatele.

Domov pro osoby se zdravotním
postižením v Mariánské

Kontaktní údaje v souvislosti s projektem:
Ing. Pavel Novák – ředitel přísp. organizace

(tel.č.: 353807200, mobil: 731449310, email: domovmarianska@pokk.cz)
PaedDr.Viera Sikorová – regionální
pracovník Národního centra podpory
transformace sociálních služeb( tel.č.:
353502603, mobil: 739548464, e-mail:

Domov pro osoby se zdravotním
postižením „PATA“ v Hazlově

Kontaktní údaje v souvislosti s projektem:
Daniel Lindenberg – ředitel přísp.
organizace (tel.č.: 354595004,

e-mail: reditel@usp-pata.cz
PaedDr.Viera Sikorová – regionální
pracovník Národního centra podpory
transformace sociálních služeb( tel.č.:
353502603, mobil: 739548464, e-mail:
viera.sikorova@trass.cz

PROJEKT MPSV ČR
PODPORA TRANSFORMACE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

