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Prezentace

Středisko pracovní rehabilitace
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Anketa
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Plán práce na rok 2019

Tento projekt je financován z prostředků ESF

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,              

státního rozpočtu a rozpočtu SMO. 

„Společné plánování udržitelné sítě 

sociálních služeb v Ostravě“ 

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590)



Tento projekt je financován z prostředků ESF

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,              

státního rozpočtu a rozpočtu SMO. 

„Společné plánování udržitelné sítě 

sociálních služeb v Ostravě“ 

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590)

Cíl 1
Podporovat rozvoj sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

včetně autismu

Opatření 1.1 Navýšit kapacitu sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením

Aktivita 1.1.1 Navýšit kapacitu rané péče

Aktivita 1.1.2 Navýšit kapacitu osobní asistence

Aktivita 1.1.3 Zajistit kapacitu odlehčovací služby se zvýšeným zdravotním dohledem

Aktivita 1.1.4 Navýšit kapacitu sociálně terapeutických dílen včetně rozšíření provozní doby

Aktivita 1.1.5 Navýšit kapacitu podpory samostatného bydlení

Opatření 1.2
Podporovat vznik a rozvoj kapacit sociálních služeb pro osoby s autismem

a atypickým chováním

Aktivita 1.2.1 Navýšit kapacitu denního stacionáře pro osoby s problémovým chováním

Aktivita 1.2.2

Podpořit vznik služby domov pro osoby se zdravotním postižením pro lidi

s autismem, mentálním postižením a atypickým chováním (agrese, autismus,

mentální postižení, duševní porucha)

Aktivita 1.2.3 Zvýšit kapacitu odlehčovací služby pro osoby s atypickým chováním
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Cíl 2
Zajistit adekvátní pomoc pečujícím rodinám při zabezpečení potřeb osob

se zdravotním postižením a zvládání náročných životních situací

Opatření 2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami

Aktivita 2.1.1
Zajistit podporu rodinám v jejich domácím prostředí při péči o jejich blízké

ve zvlášť náročném a komplikovaném zdravotním stavu

Aktivita 2.1.2 Podpořit rozvoj aktivit pro rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením

Cíl 3 Zkvalitnit trávení volného času lidem se zdravotním postižením

Opatření 3.1 Umožnit rozvoj návazných aktivit na transformované sociální služby

Aktivita 3.1.1
Podporovat volnočasové, společenské, sportovní, kulturní akce včetně

rekondičních pobytů pro uživatele transformovaných služeb

Opatření 3.2
Umožnit integraci dětem s postižením do běžného společenského prostředí

a podporovat jejich sportovní aktivity

Aktivita 3.2.1 Podpořit integrací dětí s postižením do dětských heren a hřišť

Aktivita 3.2.2 Podpořit sportovní a volnočasové aktivity pro děti se zdravotním postižením
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Cíl 4
Usilovat o uznání Ostravy jako "Města bez bariér" a pomáhat ke snižování

stavebně-technických bariér ve městě

Opatření 4.1
Posílit konzultační podporu a informovanost relevantních subjektů

a veřejnosti

Aktivita 4.1.1
Mapovat a zveřejňovat přístupnost objektů včetně zajištění konzultační

činnosti
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Jaké aktivity a činnosti budeme realizovat?

Kdy tyto aktivity a činnosti budeme realizovat?

Jaké budou výstupy a kdy?
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Aktivita 1.1.3
Zajistit kapacitu odlehčovací služby se zvýšeným zdravotním

dohledem

Termín realizace 2019 - 2022

Kroky vedoucí k

realizaci

- zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy

- zajistit financování budoucího provozu

- navýšit počet zdravotního personálu v počtu 1 úv.

Neinvestiční náklady

a finanční zdroje

540.000 Kč/rok

KÚMSK, SMO, příjmy od uživatelů, zdravotní pojišťovny, nadace aj.

Investiční náklady a

finanční zdroje
0 Kč

Výstup navýšení personálu o zdravotního pracovníka o 1 úv.

Realizátoři Duhový dům
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Realizátor: Duhový dům

Opatření 2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami

Aktivita 2.1.1
Zajistit podporu rodinám v jejich domácím prostředí při péči o jejich

blízké ve zvlášť náročném a komplikovaném zdravotním stavu

Termín realizace 2019 - 2022

Kroky vedoucí k

realizaci

- zajistit podporu a možnost sdílení rodinám v domácím prostředí

(rodiny pečující o osoby se spinálními atrofiemi, dystrofiemi, DMO

a kombinovaným postižením)

- zajistit jednání se zainteresovanými subjekty včetně veřejné správy

- zajistit financování budoucího provozu

- navýšit počet pracovníků v přímé práci s rodinou o 1,5 úv.

Neinvestiční náklady

a finanční zdroje

810.000 Kč/rok

SMO, KÚMSK, EU, MPSV, dary a nadace

Investiční náklady a

finanční zdroje
0 Kč

Výstup
Navýšený počet úvazků v síti o 1,5 pracovníky v přímé péči

Počet podpořených rodin

Realizátoři Anulika (Rosťa Honus)
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Opatření 2.1 Podpořit rodiny pečující o osoby se speciálními potřebami

Aktivita 2.1.2
Podpořit rozvoj aktivit pro rodiny pečující o osoby se zdravotním

postižením

Termín realizace 2019 - 2022

Kroky vedoucí k

realizaci

- podporovat vznik a rozvoj svépomocných a podpůrných skupin

- vyškolit facilitátory svépomocných skupin

- zajistit finanční podporu umožňující setkávání skupin

- zvýšit informovanost o možnostech podpory při osamostatňování

osob se zdravotním postižením, osvětová činnost a multidisciplinární

spolupráce pečujícím i osobám se zdravotním postižením

Neinvestiční náklady

a finanční zdroje

370.000 Kč/rok (100.000 Kč svépomocná setkání, 270.000 Kč podpora

při osamostatňování 0,5 úv.)

SMO, KÚMSK, EU, MPSV, dary a nadace, vlastní zdroje

Investiční náklady a

finanční zdroje
0 Kč

Výstup

Počet setkání svépomocných skupin

Počet účastníků svépomocných aktivit

Počet proškolených facilitátorů

Počet aktivit zaměřených na předávání informací rodinám

Počet osvětových aktivit

Počet aktivit zaměřených na podporu osamostatňování

Realizátoři
Duhový dům, CPR, MIKASA, AlFi, ABC, ANULIKA, SD-NOE, SD-Archa,

JINAK
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Opatření 3.2
Umožnit integraci dětem s postižením do běžného společenského

prostředí a podporovat jejich sportovní aktivity

Aktivita 3.2.1 Podpořit integrací dětí s postižením do dětských heren a hřišť

Termín realizace 2019

Kroky vedoucí k

realizaci

- oslovit dětské herny a zmapovat jejich podporu k otevřenosti k

dětem se zdravotním postižením

- informovanost a spolupráce s vytipovanými dětskými hernami

- zpracovat seznam "přívětivých" dětských heren

Neinvestiční náklady

a finanční zdroje

30 000 Kč/rok

SMO, KÚMSK, EU, MPSV, dary a nadace

Investiční náklady a

finanční zdroje
0 Kč

Výstup
Počet dětských heren umožňujících vstup dětem se ZP

Seznam a mapa "přívětivých" dětských heren pro děti se ZP

Realizátoři SD Salome, AlFi, CPR, ABC
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Aktivita 3.2.2
Podpořit sportovní a volnočasové aktivity pro děti se zdravotním

postižením

Termín realizace 2019 - 2022

Kroky vedoucí k

realizaci

- zmapovat potřeby dětí se ZP v oblasti sportu a volného času

- zajistit nabídku všesportovních aktivit nezaměřených na výkon

- podporovat děti se zdravotním postižením k zapojení se do běžných

sportovních a volnočasových aktivit

Neinvestiční náklady

a finanční zdroje

100 000 Kč/rok

SMO, KÚMSK, EU, MPSV, účastnický poplatek, dary a nadace

Investiční náklady a

finanční zdroje
0 Kč

Výstup Počet sportovních aktivit

Realizátoři MIKASA, AlFi, ABC, ANULIKA
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Opatření 4.1
Posílit konzultační podporu a informovanost relevantních subjektů

a veřejnosti

Aktivita 4.1.1
Mapovat a zveřejňovat přístupnost objektů včetně zajištění konzultační

činnosti

Termín realizace 2019 - 2022

Kroky vedoucí k

realizaci

- mapovat přístupnost objektů z hlediska stavebně-technických bariér

veměstě

- zveřejňovat výstupy zmapování

- vytvořit mapu přístupnosti Ostravy

- zajistit konzultační podporu v oblasti odstraňování bariér

- zajistit tvorbu bezbariérových studií pro individuální potřeby osob

se ZP

- navýšit počet pracovníků související aktivity o 1 úv. na zajištění všech

činností

Neinvestiční náklady

a finanční zdroje

540.000,-Kč/rok

SMO, KÚMSK, MPSV, MZ, EU, poplatky

Investiční náklady a

finanční zdroje
0,-Kč

Výstup

Navýšení personálu o zdravotního pracovníka o 1 úv.

Počet zmapovaných objektů a mapa přístupnosti.

Počet zpracovaných studií

Realizátoři Ostravská organizace vozíčkářů, Tyfloservis, další
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Opatření 3.1 Umožnit rozvoj návazných aktivit na transformované sociální služby

Aktivita 3.1.1
Podporovat volnočasové, společenské, sportovní, kulturní akce včetně

rekondičních pobytů pro uživatele transformovaných služeb

Termín realizace 2019 - 2022

Kroky vedoucí k

realizaci

- realizovat společenské akce

- podporovat kulturní a sportovních aktivit

- realizovat rekondiční pobyty

Neinvestiční náklady

a finanční zdroje

150.000 Kč/rok

SMO, KÚMSK, EU, MPSV, dary a nadace

Investiční náklady a

finanční zdroje
0 Kč

Výstup

2 společenské akce/rok

4 kulturní aktivity/rok

2 sportovní aktivity/měsíc

2 rekondiční pobyty pro 20 účastníků/rok

Realizátoři NNO, PO SMO

Kdo konkrétně a jaké aktivity budou realizovány?



Plán práce:

- Harmonogram:

 Listopad 2018 – příprava podkladů členy PS

 Prosinec 2018 – kompletace podkladů

 Leden/únor 2018 – schválení plánu práce v PS

 30/11/2018 – mezní termín pro zaslání podkladů 
manažerovi PS
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Případová práce v rámci PS MTKP
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- Možnost diskutovat problémy v práci s klienty v rámci PS

- Možnost získání náhledu „z druhé strany“

- Možnost ukázat co děláme a jak to děláme

- Sdílení dobré i špatné praxe

Možnost posunout se dále



Možnosti vzdělávání v rámci PS
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 Potenciální témata vzdělávání?

 Co by členy v rámci PS zajímalo?

 Jak „sdílet“ (klienty, zkušenosti atd.) a nebát se?



Informace ze služeb
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 Co se událo ve službě/aktivitě?

 Jaké aktivity proběhly?

 Pozitivní i negativní informace

 Co služba/aktivita plánuje?



DĚKUJI ZA POZORNOST

Michal Panáček
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