
 

Zámek Nová Horka, 
příspěvková organi-
zace poskytuje poby-
tové sociální služby 
lidem s mentálním a 
kombinovaným posti-
žením a je zřizována 
Moravskoslezským 
krajem. V současné 

době v této organizaci 
probíhá proces trans-
formace, který se týká 
služby domov pro oso-
by se zdravotním po-
stižením působící na 
zámku v Nové Horce. 
Tato služba má stále 
ústavní charakter 
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Vážené dámy a pánové,  

nebudu podceňovat váš 
zrak a psát, že jsme 
změnili podobu našeho 
Zpravodaje - rozdíl proti 
minulým číslům je patr-
ný na první pohled.  

Ve Zpravodaji vám budeme každý mě-
síc přinášet příběhy a zkušenosti lidí, 
kteří se podílejí na transformaci sociál-
ních služeb, ať v roli jejich klientů, nebo 
pracovníků. Nebo politiků, bez jejichž 
podpory by nebyla možná. V tomto čís-
le tedy čtěte zkušenosti paní Mikulové z 
Opavy nebo rozhovor s radním Kraje 
Vysočina Petrem Krčálem.  

Budeme vás také zásobovat informace-
mi o akcích Národního centra, abyste 
měli přehled a mohli využít to, co je pro 
vás užitečné. V tomto čísle upozorňuji 
především na listopadovou konferenci, 
více o ní čtěte na str. 5.  

Rád bych zde poděkoval všem, kdo se 
na nové podobě Zpravodaje podíleli. 
Věřím, že odvedli dobrou práci (a bude-
me ji dále vylepšovat). Co myslíte vy?  

Napište nám — rádi od vás uslyšíme, 
jak se vám nový Zpravodaj líbí.  

Příjemné čtení, 

Milan Šveřepa, vedoucí NC 

a cílem transformační-
ho procesu je oprostit 
se od ústavních slu-
žeb a vytvořit lidem 
s postižením domácké 
prostředí s možnostmi 
zapojení do běžné 
společnosti. 

(pokračování na str. 2)      

Svůj příběh nám vyprá-
věla paní Vlasta Miku-
lová, obyvatelka nové-
ho chráněného bydlení 
v Opavě: 

Jmenuji se Vlasta Miku-
lová, mám 37 let, žiji v 
bytě společně se dvě-
ma kamarádkami a je 
nám poskytována služ-
ba Podpora samostat-
ného bydlení.  Do toho-
to nového bydlení jsem 
se přestěhovala v roce 
2009.  

Když vzpomínám na 
dobu svého pobytu ve 
velké budově ústavu, 
nemůžu si stěžovat — 
učili jsme se, uklízeli, 

 (pokračování na str. 2)      



 

ticho a člověka někdy přepadl smu-
tek, ale to se brzy změnilo. Jsem nyní 
tak spokojená, že už si vlastně ani 
moc nepamatuji, co bylo předtím.  

Ta změna mi prospěla strašně moc! 
Vlastně to byl můj sen, abych se 
mohla z té velké budovy odstěhovat. 
Sestřičky, které jsem měla ráda po-
stupně umíraly a mě už tady nic nedr-
želo. Chtěla jsem odejít. A teď se mi 
změnil celý svět! Nechce se mi tomu 
ani věřit, že to „venku― zvládám a že 
jsem se dostala tak daleko. Mám prá-
ci, dokážu se postarat o vlastní do-
mácnost (jen to vaření mě moc neba-
ví …). Spousta lidí dodnes nechápe, 
jak je možné, že jsem to zvládla. Na-
víc již tři roky pracuji pod jednou úkli-
dovou firmou.  

Na té práci je nejlepší kolektiv pracov-
níků a samozřejmě penízky. Nikoho 
asi nebaví uklízet :-). Jsem za práci 
velmi vděčná, protože jsem dokázala, 
že to zvládnu a postoupila jsem v 
očích svých i ostatních lidí.  

Ne že by mě mrzelo, že ta změna 
nepřišla dříve, to ani ne. Potřebovala 
jsem vyzrát. Jediné, co mě mrzí je, že 

nemám školu. Tehdy mě k tomu nikdo 
nevedl a já jsem tak nějak rezignovala, 
protože mě nikdy nenapadlo, že budu 
žít samostatně a škola se mi bude ho-
dit. Ale teď už to nedoženu, už bych to 
nedokázala.  

Ostatním bych chtěla vzkázat, aby se 
nebáli a aby si to vyzkoušeli. Je to něco 
jiného, co jim změní život a celý svět. 
Budete mít více povinností, ale změní 
Vás to k lepšímu. Vždyť není nic lepší-
ho než například vidět, jak se vaří tako-
vá polévka :-). Ze startu má každý 
strach, ale pokud člověk chce, tak se to 
podaří. 

Strašně si vážím samostatnosti a toho, 
že jsem dostala důvěru a ten život je 
teď úplně o něčem jiném. Chtěla bych 
moc poděkovat panu řediteli, že se s 
námi dal na ten boj a nebál se nám tu 
důvěru dát a zkusil to s námi. Vím, že 
vše co dělá, dělá pro nás, pro uživatele. 

Děkuji všem, kteří mi k tomuto životu 
pomohli a kteří při této změně stáli po 
mém boku! Jsem spokojený člověk až 
„na půdu―. 

Od roku 2010 funguje v Novém 
Jičíně na Slovanské ulici chráněné 
bydlení pro 9 lidí s mentálním po-
stižením. Ti bydlí ve dvou bytových 
jednotkách, které mají běžnou po-
dobu klasické domácnosti. Žijí zde 
bývalí klienti ústavního zařízení 
v Nové Horce díky transformační-
mu procesu. Za dobu svého pobytu 
se každý z klientů individuálně 
změnil k lepšímu. Někteří klienti 
jsou již natolik samostatní, že ne-
potřebují mnoho podpory, a proto 
se organizace rozhodla rozšířit ka-
pacitu chráněného bydlení o dvě 
místa v bytě na Dlouhé ulici 
v Novém Jičíně. 

Příspěvková organizace dostala 
díky svému zřizovateli do správy 
byt 2+1 v přízemí bytového domu 
na Dlouhé ulici č. 1866/42. Byt zři-

zovatel bezúplatně nabyl od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových.  

Během srpna 2011 proběhla kom-
pletní rekonstrukce tohoto bytu, 
která byla financována z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. Díky to-
mu se mohly od 5. 10. 2011 dvě 
klientky z chráněného bydlení na 
Slovanské ulici přestěhovat do mo-
derního a samostatného prostředí, 
kde jim bude nápomocna asistent-
ka jen na nezbytně potřebnou do-
bu. V bytě mají obě svůj pokoj, kte-
rý si vybavovaly dle svého vkusu, je 
zde také kuchyň a dostatečné soci-
ální zařízení. Obě denně docházejí 
do sociálně terapeutických dílen, 
které jsou od bytu vzdáleny asi 50 
metrů. Samostatně se stravují, na-
kupují, obstarávají domácí práce a 
aktivně tráví svůj volný čas. Velmi 
pozitivní je přístup obyvatelů byto-

vého domu, kteří nové nájemníky 
berou jako běžné obyvatele domu a 
stejně tak k nim také přistupují. 

Uvolněná dvě místa v chráněném 
bydlení na Slovanské ulici využily 
dvě klientky ústavního zařízení 
z Nové Horky, které se tímto podaři-
lo jako další integrovat do běžné 
společnosti.  

Je vidět velký potenciál lidí 
s postižením, kteří žili a bohužel 
ještě stále žijí v ústavním zařízení. 
Díky transformačním snahám se 
nám daří nabízet těmto lidem 
„normální způsob života― v běžném 
prostředí a s rovnějšími příležitost-
mi.   

Mgr. Lukáš Spurný 
ředitel organizace  

pomáhali řeholním sestřičkám … ale 
nejvíc jsem se vždycky těšila na vol-
ný čas, kdy jsme chodili hrát fotbal :-) 
Jediné, co mne mrzí je, že mi nebyla 
dána důvěra, kterou jsem dostala až 
nyní. Bylo to asi proto, že se o nás 
řeholní sestřičky hrozně bály. Když 
jsme chodily na vycházky, tak jsem 
se museli držet za ruce a to mi hroz-
ně vadilo, ale asi to tak v té době 
muselo být. Také mě vůbec nebavilo 
náboženství, ale musela jsem se do 
toho dostat. Vadila mi také práce 
„navíc― v době, kdy už jsem měla mít 
volno. Vlastně to nucení ke všemu mi 
hrozně vadilo. Nechce se Ti, ale 
prostě musíš. A to mi do dneška zů-
stalo … nedokážu lidem říkat ne … 
neumím to.  

Ale jinak jsem začala žít už v době, 
kdy jsme se na nové bydlení připra-
vovali. Učili jsme se vařit a tak. V tom 
jsem byla hodně popředu, protože 
jsem 12 let pomáhala v kuchyni a 4 
roky v prádelně. Po nastěhování byly 
asi nejhorší ty večery, kdy bylo všude 

Pokračování ze str. 1 

Pokračování ze str. 1 



 

Pane radní, co se aktuálně děje 

v sociální sféře kraje? 

V Kraji Vysočina probíhají rozsáhlé 
investiční akce, které zkvalitňují život 
seniorů v pobytových službách. V minu-
losti jsme dokončili stavbu nových do-
movů pro seniory v Havlíčkově Brodě a 
ve Velkém Meziříčí. 

 V současné době dokončujeme rekon-
strukci domova ve Žďírci a připravuje-
me se na zahájení výstavby zcela no-
vého pavilonu pro sociální péči o lidi se 
získanými demencemi.  

Velká pozornost se na úseku sociálních 
služeb a na úseku školství věnuje pre-
venci rizikového chování ve školách a 
školských zařízení. Celému projektu 
prevence v oblasti nežádoucích jevů 
věnujeme velkou pozornost a dnes má-
me první pozitivní výsledky.  

   

Proč se kraj rozhodl pro transforma-

ci? 

Cesta k rozhodnutí byla dlouhá, vyrov-
návali jsme se s řadou nejistot. Mnoho 
let jsme investovali do budování a zlep-
šování pobytových služeb a najednou 
jsme stáli před rozhodnutím, že tyto 

služby opustíme a změníme systém 
jejich poskytování.  

Po výzvě MPSV k zapojení do proce-
su transformace spojené s finanční 
podporou Integrovaného operačního 
programu jsme vybrali Ústav sociální 
péče Jinošov. Vnímali jsme obtíže 
s rozvojem areálu zámku, zároveň 
jsme se setkali s pozitivním přístu-
pem vedení. Následoval známý pád 
části stropu zámku, který celý proces 
urychlil. Zapojení do nulté fáze pro-
jektu MPSV napomohly nové zkuše-
nosti s životem klientů v pronajatých 
domácnostech, možnost finančně 
vyřešit bydlení i to, že zámek nebyl 
pro poskytování služeb vhodný.  

Praxe nám umožnila uvědomit si, jak 
významně se mění kvalita života lidí, 
jak se rozvíjí jejich možnost rozhodo-
vat se o každodenním životě a zvyšu-
je se jejich zapojení do běžných akti-
vit, jako je zaměstnání nebo služby. 
Transformace současně běží i 
v dalších zařízeních, zapojen je Ústav 
sociální péče v Těchobuzi, dílčí kroky 
jsou prováděny i v Křižanově a 
v Ledči nad Sázavou. Věříme, že 
dobrá praxe pomůže postupnému 
prosazení transformace i v dalších 
zřizovaných zařízeních, pochopitelně 
s ohledem na zdroje, které budou pro 
investice k dispozici. 

   

Co dalšího případně kraj dělá nebo 

zamýšlí nad rámec transformace? 

Chceme věnovat pozornost zaměst-
návání lidí se zdravotním postižením. 
V dotační politice podporujeme dob-
rovolnictví, v grantových programech 
pak investice do nestátního nezisko-
vého sektoru. Grantový program In-
vestujme v sociálních službách 2011 
s alokací 2,5 milionu korun je určený 
pro poskytovatele ambulantních a 
terénních služeb, podporuje pořízení 
motorových vozidel a dalšího vybave-
ní, na kterém je poskytování těchto 
služeb postaveno. 

   

Děkujeme Vám za rozhovor. 

Mgr. et Bc. Petr Krčál,  

radní kraje Vysočina 

 „Cestou proměny“ je název vý-
stavy, kterou pořádalo ve spolupráci 
s Krajem Vysočina Domov bez 
zámku, p. o. Výstava umožnila na-
hlédnout do změn v kvalitě života 
lidí s mentálním postižením a přiblí-
žila problematiku začleňování těch-
to spoluobčanů do běžného prostře-
dí.  Výstava se konala do 7. 10. 
2011 v prostorech Krajského úřadu 
v Jihlavě. 

 Projekt Transformace Ústavu 

sociální péče Jinošov (nynější Do-
mov bez zámku) postupuje do další 
části, aktuálně běží výběrové řízení 
na dodavatele staveb projektu. 

 Rozšíření nízkoprahových zaří-
zení pro děti a mládež v Kraji Vyso-
čina, realizace strategie nastavení 
sítě těchto služeb v obcích třetího 
stupně a ve vyloučených lokalitách. 

 Vznik a činnost Krajského cen-
tra primární prevence, vytvoření 
systému informování a vzdělávání 
pedagogů v oblasti prevence riziko-
vého chování. 

 Podpora činnosti rodinných a 

mateřských center. 

   

Webové stránky: 

http://www.kr-vysocina.cz 
   

Zařízení, zapojená do transformace: 

Domov bez zámku 
ÚSP Ledeč nad Sázavou 
ÚSP Těchobuz 
ÚSP Křižanov 

http://www.kr-vysocina.cz
http://www.domovbezzamku.cz/
http://www.usphaj.cz/
http://www.usptechobuz.cz/
http://www.uspkrizanov.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/


 

Jak dlouho se již věnujete práci v sociál-
ních službách? 

Od roku 2004 pracuji v nejseverněji polo-
ženém ÚSP naší republiky – Lobendavě. 
Nejdříve jako sociální pracovnice (zástup 
za MD), potom jako účetní a později jsem 
dostala na starost organizační záležitosti, 
sledování novinek ve státní správě, spolu-
práci při tvorbě směrnic ÚSP aj. 

Jak se Vás dotkl projekt transformace 
sociálních služeb v zařízení? 

Hned od počátku tohoto projektu jsme se 
všichni podíleli na přípravě a tvorbě 
transformačního plánu, který byl v dubnu 
2010 předán Krajskému úřadu ke schvá-
lení. Jeho hlavním cílem je v průběhu 
dvou etap přestěhování všech klientů do 
nových domácností. Když mi byla nabíd-
nuta možnost pracovat jako odborná 
pracovnice Národního centra v zařízení, 
ráda jsem tuto funkci v únoru 2011 přija-
la. Nyní diskutujeme v týmu jednotlivé 
kroky v přípravě klientů a pracovníků na 
přechod do nových typů služeb. 

Co plánujete v nejbližší době? 

Jednak je to 6.ročník sportovního dne 
„Putování za hádankou", dále se zúčastní-
me Dne sociálních služeb na mezinárodní 
konferenci v Rumburku, a také připravu-
jeme Kulatý stůl na téma „Přechod od 
ústavní péče k péči v běžných životních 
podmínkách", který pořádá NC ve spolu-
práci s ÚK. 

Děkujeme Vám za rozhovor. 

Ivana Boumová                           
odborná pracovnice NC 

v ÚSP Lobendava  

Pístina, 17. 10. 2011: Národní 
cenu Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR v kategorii 
sociální pracovník získal pan 
Martin Holub z jihočeského Do-
mova Pístina. Cenu převzal 13. 
10. 2011 v Táboře v rámci slav-
nostního galavečera kongresu 
Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR. Cena byla udě-
lena na základě rozhodnutí od-
borné nezávislé poroty.  

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR udělila tuto cenu poprvé. Je-
jím smyslem je zviditelnit a ocenit práci jednotlivců – pracovníků sociálních 
služeb, zvýšit prestiž a společenské uznání těchto profesí. Účelem je pod-
pora pozitivní motivace zaměstnanců v tomto nelehkém povolání a jejich 
prostřednictvím pak rozvoj a zvyšování kvality sociálních služeb v České 
republice. 

„Práce pana Holuba je v každodenní praxi velmi kvalitní a inovativní“, sdělil 
Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Domova Pístina. Jak dále dodal: „Cena je vel-
mi významným oceněním nejen pro pana Holuba samotného, ale současně 
i pro zařízení Domov Pístina.“   

Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Domova Pístina  

Martin Holub je spolupracovník Národního centra podpory transformace soci-
álních služeb. Podílí se na činnosti pracovní skupiny Evaluace nového stavu 
uživatelů. K ocenění Martinu Holubovi blahopřejeme. 

(zdroj: DOZP Zašová) 

Naše sociální zařízení bylo zařazeno do procesu transformace 
především proto, že dispozičně a kapacitně nevyhovuje požadav-
kům na kvalitní poskytování sociální služby. Díky realizaci tohoto 
procesu budou moci žít naši klienti v lepších a důstojnějších pod-
mínkách. V novém prostředí budeme moci maximálně rozvíjet 
jejich osobnost a zvýšit tak kvalitu jejich života. 

Naši klienti již jsou na nový způsob života plánovaně připravováni 
prostřednictvím různých forem vedení k samostatnosti v činnos-
tech, které jsou schopni samostatně zvládnout. Podle svých 
schopností se učí drobným domácím pracím, nakupovat, pohybo-
vat se samostatně mimo zařízení, zapojovat se do aktivit v okolí. 
S každým klientem se pracuje odpovědně s přihlédnutím k jeho 
individuálním schopnostem. (více…)

Od pondělí 19. září mohou neziskové organizace působící v Moravskoslez-
ském, Olomouckém a Zlínském kraji žádat o finanční podporu ve 2. výzvě 
Blokového grantu, který administruje Nadace Partnerství. Prostředky z Blo-
kového grantu jsou určeny na oblasti sociálních služeb a životního prostře-
dí. Maximální výše jednoho grantu je 4 625 000 korun, uzávěrka podávání 
žádostí o grant je 16. listopadu 2011. (více…) 

http://www.domovpistina.cz/
http://www.domovpistina.cz/
http://www.domovpistina.cz/
http://www.socsluzbyvsetin.cz/index.html
http://www.socsluzbyvsetin.cz/zas-trans.html
http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/88207/neziskovky-mohou-ziskat-31-milionu-rozhoduje-kvalita


 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
a 

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb 
 

Vás zvou na konferenci  
 

ŽIVOT V KOMUNITĚŽIVOT V KOMUNITĚ  
 
 

1.- 2. listopadu 2011 

Praha, hotel Olšanka 
 

Program konference: 

 Úvodní slovo: Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí ČR; Jaromír Jech (Svaz měst a obcí   
České republiky) 

 Aktivity MPSV ČR pro integraci osob s postižením do komunity (MPSV ČR: Tereza Kloučková, Ivana       
Příhonská) 

 Podpora transformujících se zařízení (NC: Milan Šveřepa) 

 (De)institucionalizace jako prevence problému? (VOŠ sociální a teolog.: Slavomír Krupa) 

 Život v komunitě: změna není jen v bydlení (College of Education and Human Development, Newark: 
Steven M. Eidelman) 

 Právo na život v komunitě—Úmluva o právech osob s postižením (Liga lidských práv: Barbora     
Rittichová) 

 Rizika života v komunitě (Adpontes: Jiří Sobek) 

 Přechod z ústavní do komunitní služby: nové prostředí, stejné postupy? (Harmonie p.o.: Štěpánka 
Křehlíková, Vendula Bradová) 

 Sebeobhájci—partneři při budování začleňující společnosti (Association for Self-Advocacy Croatia: 
Damjan Janjušević) 

 Zkušenosti s transformací a komunikace s veřejností (KÚ MSK: Gabriela Rajdusová) 

 Klady a zápory transformace z pohledu Slezské diakonie (Slezská diakonie: Zuzana Filípková) 

 Život v komunitě pohledem člověka s postižením (DOZP Stod: Petr Kokeš, Jiřina Kryštofová) 

 Podpora a prezentace umělecké a publicistické tvorby lidí s mentálním postižením (Inventura o.s.: 
Lenka Vochocová) 

 Komunita a systém péče o ohrožené děti (MPSV ČR: Klára Trubačová, Miloslav Macela) 

 Frajerem snadno a rychle (Etincelle o.s.: Jakub Knězů) 
 
Workshopy (paralelní program): 

 Deinstitucionalizace a standardy kvality sociálních služeb (Vincentinum: Hana Mazalová) 

 Jak se v životě rozhodujeme (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením: Petra Nováková) 

 Pečující osoby: co obnáší péče o člověka s postižením (Fílová Lenka) 
 

 Účast na konferenci je bezplatná. 

Podrobný program a přihlášky naleznete na stránkách Národního centra. 

Poslední místa na konferenci jsou dosud volná a je možné se ještě přihlásit! 

http://www.hotelolsanka.cz/
http://www.trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=73560&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=DetailFolder&pst=DetailFolder&p1=OID_INT_2988&p2=RoundPanel_BOOL_True&acode=109457652
http://www.trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=73560&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=DetailFolder&pst=DetailFolder&p1=OID_INT_2988&p2=RoundPanel_BOOL_True&acode=109457652


 

Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb, Římská 12, 120 00 Praha 2  
V elektronické podobě vydává 3P Consulting, s. r. o. jako dodavatel zakázky Národní centrum podpory transformace sociálních služeb.  
Chcete-li přihlásit či odhlásit e-mailový odběr tohoto zpravodaje, pište prosím na e-mail pavel.akrman@trass.cz.  

Konference „Život v komunitě“ 
 
 

 

Termín:  1.— 2.11. 2011 

Místo:   PRAHA  

Veřejné slyšení v Senátu PČR 
na téma Transformace sociálních služeb 

 
 

Termín:  22.11.2011 v 9:30 hod. 

Místo:   PRAHA  

 

Setkání se zástupci krajů 
 
 

 

Termín:  7.— 8.12. 2011 

Místo:   BRNO  

 

Konference Architektura sociál-
ních služeb v běžném prostředí 

 
 

Termín:  13.12. 2011 

Místo:   PRAHA  

 

Jsme na facebooku: 
www.facebook.com/trass.cz 

Podrobnosti k akcím Vám poskytne  
Ivana Pazdziorová  
( ivana.pazdziorova@trass.cz ) 
   
Průběžně aktualizovaný kalendář akcí  
k transformaci sociálních služeb  
naleznete zde. 

Navštivte naše webové stránky 

www.trass.cz 

mailto:pavel.akrman@trass.cz
http://www.facebook.com/trass.cz
http://www.facebook.com/trass.cz
mailto:ivana.pazdziorova@trass.cz
https://www.google.com/calendar/embed?src=nctrass%40gmail.com&ctz=Europe/Prague&src=t42df6v8nepiushlni7saae4c0@group.calendar.google.com&src=gjp8dqrb9u3ag736hcemj2vfa0@group.calendar.google.com
http://trass.cz

