Slovo úvodem

Proč?

Co vznikne?

- nedostupné nebo obtížně dostupné běžné
veřejné služby (kultura, sport, …)

První etapa transformace
- v objektu v Trmicích vzniknou

- v zařízení jsou

dvě domácnosti pro

ženy

celkem 12 uživatelů,

- vícelůžkové pokoje,

Slovo úvodem
hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová
Vážení přátelé, milí občané,
dostává se vám do rukou publikace o jednom z mnoha zařízení sociální
péče v Ústeckém kraji. Jistě nikoliv náhodou, ale z mnoha možných
důvodů. Chcete třeba získat podrobné údaje o zařízení, abyste je mohli
porovnat s jinými, chcete se informovat o nabídce služeb, přístupech
odborného personálu k potřebám lidí nebo vás vede jen zvídavost a
touha poznávat, ba dokonce jen porovnat to, jak které zařízení
zpracovalo svoji nabídkovou brožuru.
Ať tak či onak, začnete listovat touto publikací jednoho z mnoha
desítek zařízení sociální péče poskytujících odborné služby lidem
z Ústeckého kraje i z jiných regionů. Oblast sociální pomoci potřebným
nadále zůstává jednou z priorit, k nimž samospráva Ústeckého kraje,
odborní pracovníci krajského úřadu i všichni zaměstnanci našich
příspěvkových organizací přistupuje zodpovědně, cílevědomě a také,
obrazně řečeno, se srdcem na dlani. Jako žena velmi dobře vím, že péče
o lidi se zdravotním postižením, seniory či o děti a mládež se neobejde
bez úcty k nim a bez neustálého zlepšování odborných služeb. Ústecký
kraj vyčleňuje každoročně nemalé finanční prostředky na provoz
zmíněných zařízení, na zlepšování životního prostředí jejich klientů, na
modernizaci vybavení. Nikoliv v poslední řadě vás mohu ubezpečit, že
naším společným cílem je snaha zapojit co nejvíce klientů zpět do života
společnosti a na trh práce.
Dovolte, abych touto cestou poděkovala všem pracovníkům sociálních
služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi kraje, za jejich
obětavou práci. Stejný dík patří i klientům služeb a jejich rodinným
příslušníkům za úzkou spolupráci s našimi zařízeními a s Ústeckým
krajem.

umístěny pouze

z toho jedna s

některé až

vysokou mírou

devítilůžkové
- nejsou zajištěny základní podmínky pro

podpory
- v opraveném objektu v Teplicích

soukromí klientů

vzniknou dvě
skupinové

Jak?

domácnosti pro

- opustit stávající objekt, přesunout

celkem 12 uživatelů

poskytování sociálních služeb do měst (Ústí
nad Labem, Teplice, Trmice), kde bude

- v obou objektech bude vytvořeno zázemí

zajištěno bydlení klientů v domácnostech
- poskytovat sociální služby ve městech, kde
budou větší možnosti sociální začleňování

pro denní programy
a

lepší dostupnost veřejných služeb

Druhá etapa transformace
- v objektu v Ústí nad Labem vznikne

- umožnit uživatelům v maximálně možné míře
žít běžným způsobem života a ovlivňovat
poskytované sociální služby
- vytvoření nových domácností s ohledem na
individuální potřeby uživatelů. Skladbu
uživatelů vytvářet na základě jejich přání
- Domov Hliňany zanikne, nově vzniklé

chráněné bydlení - tři domácnosti pro
celkem 12 uživatelů
- chráněné bydlení poskytováno v pronajatých

domácnosti budou začleněny do domovů

bytech v regionu města Ústí nad Labem pro 6

Severní Terasa, Trmice a Všebořice

uživatelů (tři individuální domácnosti)

web: www.trass.cz

web: www.kr-ustecky.cz

sabina.smidova@trass.cz

mach.j@kr-ustecky.cz

tel.: 739 548 489
Bc. Sabina Šmídová

Mgr. Jiří Mach

Krajský úřad Ústeckého kraje

tel.: 603 192 626

web: www.trass.cz

web: www.dozp-ul.cz

pavlina.kolarova@trass.cz

skutečných potřeb a schopností

tel.: 739 548 446

Domácnost
- byt, dům v běžné zástavbě obce
- poskytována pomoc a podpora na základě

Bc. Pavlína Kolářová

- skupinová domácnost - pro 3-6 uživatelů
v jednom místě je max. 12 uživatelů

Narodní centrum podpory transformace sociálních služeb

Transformace ústavu v jiné typy služeb
- individuální domácnost - pro 1-2 uživatele

dozp@dozp-ul.cz

podmínkách

tel.: 725 043 912

výsledným stavem byla péče v běžných životních

Mgr. Pavol Dobiš

a formy poskytování sociálních služeb tak, aby

usphl@seznam.cz

Transformace sociálních služeb
proces změny řízení, financování, vzdělávání , místa

tel.: 725 043 911

naplňovala práva a potřeby uživatelů

Bc. Lucie Rohanová

Humanizace
proměna poskytovaných služeb a prostředí tak, aby

usphl@seznam.cz

ne institucionální péče

tel.: 602 623 065

- péče v komunitě -tj. v přirozených podmínkách,

Lenka Reichelová

uživatelů
- posilování schopností uživatelů služeb
- partnerský a individuální přístup

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany

Deinstitucionalizace - proměna instituce
- změna formy a pravidel služby
- změna sídla (umístění objektu v komunitě)
- poskytování služby orientováno na potřeby

Transformace služeb
pobytových zařízení sociální péče
v jiné typy sociálních služeb
v Ústeckém kraji

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Hliňany

