„Paní Božena promluvila po mnoha letech mlčení.
Impulzem jí byla životní změna. Polovinu života
strávila v ústavní péči, od loňského léta bydlí
v
chráněném
bydlení
v
Novém
Jičíně.
Se soukromím, volností a normálním životem se jí
vrátila také řeč.“ Helpnet.cz
Jděte na www.trass.cz a poznejte příběhy dalších
lidí, kterým transformace pomáhá.

Cílem projektu je podpořit přechod lidí
s postižením z velkokapacitních ústavních služeb do bydlení a služeb v běžném prostředí.
Projekt realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s kraji a dalšími partnery.
Projektu se účastní 32 ústavních zařízení
z celé ČR, která poskytují služby cca 3 800
lidem s postižením. Přehled zapojených organizací naleznete na www.trass.cz.
Součástí celého projektu je také Národní centrum podpory transformace sociálních služeb,
které vzdělává a podporuje účastníky transformačního procesu.

Jsme také na facebooku:
www.facebook.com/trass.cz
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Ilustrace pro tento leták byly vytvořeny ve spolupráci se
stážisty o.s. Inventura, které se zabývá podporou lidí s
mentálním hendikepem.

Transformace je změna velkokapacitní
ústavní služby pro lidi s postižením na
bydlení a podporu v běžném prostředí.
Lidé s postižením díky transformaci
přecházejí z velkých ústavů do bytů či
rodinných domů v běžné zástavbě a žijí

způsobem života obvyklým pro jejich
vrstevníky. S náležitou podporou mohou
lidé
s
postižením
žít
v
běžných
domácnostech, převzít odpovědnost za
svůj život a zvládat péči o sebe a
domácnost tak, jak to dělají ti, kdo

Znamená transformace zrušení
služeb pro lidi s postižením?

Spousta lidí s postižením dnes
žije v rodinách a do ústavů nechce, ovšem chybí pro ně dostupná pomoc. Proč se raději nevěnujete jim, vždyť o lidi
v ústavech je postaráno?

Ne, nejedná se o rušení služeb, ale o změnu
podmínek a způsobu jejich poskytování. Většina lidí
s postižením se z ústavů stěhuje do běžných bytů či
rodinných domů, kde jim je zajištěna potřebná
podpora např. formou chráněného bydlení.
Využívají také denní stacionáře a další způsoby
podpory.

Někteří lidé ale z ústavů odcházejí
úplně?
Část současných klientů velkých ústavů se vrací ke
svým rodinám nebo se stěhuje do domácností
s přáteli – a pobytovou sociální službu již
nepotřebují. Jsou to ti, kteří mají takové schopnosti
a dovednosti, které jim umožňují vést samostatný
život. Do ústavu se přitom dostali pro nedostatek
jiných možností podpory.

Pokud žil člověk v ústavu dlouhá
léta, jak takovou změnu zvládne?
Pro člověka, který strávil část svého života
v ústavním zařízení, je určitě tato změna náročná.

v ústavech nežijí. Mohou chodit do
zaměstnání, pěstovat své záliby nebo se
stýkat s přáteli z okolí. Není důvod, aby
svůj život trávili ve velkokapacitní
instituci, která je v těchto činnostech
omezuje.

Protože život v ústavu je hendikep. Velkokapacitní
instituce omezuje osobní rozvoj člověka. Každý
má přitom právo na běžný život srovnatelný
s vrstevníky.
Proto jí předchází důkladná příprava, která obnáší
jak vyhodnocení potřeb člověka, tak naplánování
průběhu transformace. Součástí přípravy jsou také
výběr místa budoucího bydliště, jeho návštěvy
a navazování vztahů s okolím nebo rozvoj
potřebných dovedností. Zkušenosti ukazují, že přes
počáteční stres dochází po přestěhování ke zlepšení
psychické pohody a navázání dobrých vztahů
s okolím.

Koho se tedy transformace týká?
Do tohoto projektu transformace je zapojeno 32
zařízení z celé České republiky. Ty poskytují služby
celkem 3 800 lidem s postižením.

Navíc, díky transformaci se zvyšuje dostupnost
bydlení a podpory pro lidi s postižením v běžném
prostředí. Nově vytvořené bydlení a služby budou
moci využívat také lidé, kteří nepřicházejí
z ústavů. V transformaci vybudované zázemí
bude obci sloužit řadu dalších let.

To ale bude stát spoustu peněz,
kde je vezmete?
Vytvářet nové služby pro lidi s postižením je
možné díky penězům z Integrovaného operačního
programu, kde je k tomuto účelu vyhrazeno cca
1,3 mld. Kč.

