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Problémy původního zařízení 

 Původní služba areálu zámku na okraji malé obce 

 Vysoká kumulace klientů 

 Vícelůžkové pokoje 

 Společné sociální zařízení 

 Vysoké očekávané náklady na stavební úpravy bez výhledu 

na dosažení vyhovujícího stavu 
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Postup kraje po havárii v Jinošově 

 Vystěhování do pronajatých ubytoven 

 Příprava investičních projektů do IOP 

 Vyhledání vhodných nemovitostí 

 Prodej zámku 

 Využití pronajatých objektů odpovídajících požadavkům na 

komunitní bydlení 
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Transformace a deinstitucionalizace 

 Přeměna velkých pobytových zařízení ve služby komunitního typu 

 Domácnosti max. pro 6 osob 

 Objekty začleněné v zástavbě 

 Nabídka služeb denního programu 

 Vysoká úroveň individualizace služeb a zvýšení rozhodovací role 

klientů 
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Struktura nových služeb 

 Domácnosti pro nahrazení plné kapacity 

 Rozložení ve Velké Bíteši, Náměšti nad Oslavou, Pucově, Okříškách, 

Hrotovicích a v Jaroměřicích nad Oslavou 

 Denní stacionář a kavárna v Náměšti nad Oslavou, denní aktivity ve 

Velké Bíteši a v Hrotovicích 

 Realizováno: 2 domácnosti ve Velké Bíteši, 2 domácnosti, denní 

stacionář a kavárna v Náměšti nad Oslavou – náklady 60 mil. Kč 

 Další 2 projekty – očekávané uznatelné náklady – okolo 60 mil. Kč 
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 Co nového přinese IOP obyvatelům bývalého  

ÚSP Jinošov? 

 
 Výstavba 13 domácností – maximálně 6 uživatelů, soulad s kritérii 

transformace, nové bezbariérové objekty vyprojektované přímo pro 

potřeby plánovaných služeb 

 Kvalitní zázemí pro personál  

 Denní stacionář v Náměšti nad Oslavou a zázemí pro denní program 

ve Velké Bíteši 

 Kavárna v Náměšti nad Oslavou 
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V čem je život v nových domácnostech jiný? 

 Výběr místa i spolubydlících byl s uživatelem projednán a 

konzultován a poté byl zvolen vhodný kompromis jako v 

běžném životě 

 Volně nebo s podporou personálu se pohybují v obci 

 Uživatelé již nevyužívají služeb profesionálních uklízeček, 

vlastního stravovacího provozu a prádelny 

 Uživatelé v chráněných bydleních žijí bez trvalé přítomnosti 

zdravotnického personálu a v případě potřeby využívají 

terénní ošetřovatelskou péči předepsanou lékařem 

 Malé objekty nepotřebují vlastního údržbáře 

 Úspory na těchto činnostech umožňují posílit personální 

vybavení v přímé péči 

 Život domácností je provázán se sousedy a místními 

institucemi 



Jiří Bína 9 11.10.2013 

V čem je život v nových domácnostech jiný? 

 Uživatelé si nakupují v běžných obchodech a využívají 

efektivně možností výhodnějších nákupů 

 Uživatelé si sami vaří v domácnosti nebo se stravují v 

restauracích, případně v jiných veřejných stravovacích 

provozech podle svého výběru 

 Uživatelé používají při svém životě běžné vybavení bytu – 

obvyklé spotřebiče v kuchyni, při praní prádla nebo údržbě 

nemovitostí 

 Pokud je u domku zahrádka, uživatelé využívají ovoce a 

zeleninu pro vlastní domácnost  

 Členové domácnosti se zapojují do práce v ní podle svých 

schopností, které se v nových domácnostech rozvinuly 

 Pomoc personálu je nastavena adresně podle schopností 

uživatelů 
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V čem je život v nových domácnostech náročnější? 

 Pracovník nese odpovědnost za všechny oblasti života v 

domácnosti – nejsou k dispozici pomocné profese 

 Pracovník má vyšší rozhodovací kompetence a musí svou 

práci i odbornou přípravu této situaci přizpůsobit 

 Podpora i kontrola pracovníků ze strany vedení se stává 

logisticky náročnější 

 Uživatel se podílí na domácích pracích v rozsahu, který od něj 

nebyl dříve požadován 

 Na pomoci uživateli se podílí více sociálních a veřejných 

služeb a systém jejich využití je třeba propracovat 
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Co na to uživatelé říkají (čerpáno z anket s uživateli)? 

 Někomu se stýská po parku a po místě, kde strávil část života 

 Někdo si stěžuje, že má víc práce s úklidem, praním prádla, 

vařením apod. 

 Je to změna k lepšímu, učíme se samostatnosti 

 Mám svůj pokoj, svoje práva, můžu se zamknout 

 Žijeme jako obyčejní lidé 

 Mám výhodu, že se dostanu mezi lidi, mě už tady dost lidí zná 

 Je to lepší na ubytovně, ale ještě lepší to bude v těch 

domkách 

 V ústavu byly krádeže a násilí 
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 Kde se nacházejí ostatní delegované 

organizace? 

 
 Těchobuz – transformační plán s cílem opustit zámek, čtyři domky v 

již podpořeném projektu a jsou podány projekty na dalších 8 

domácností a na zázemí pro terapie 

 Křižanov – zpracován transformační plán pro část zařízení, zavedena 

služba chráněné bydlení v bytech, z MPSV projekt pro výstavbu čtyř 

domků a podán projekt na výstavbu dalších pěti domků 

 Ledeč nad Sázavou – dokončen objekt chráněného bydlení ve Světlé 

nad Sázavou z rozpočtu kraje pro šest obyvatel a hledá se možnost 

pronájmu další domácnosti pro 6 obyvatel 
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Jiří Bína 

Děkuji za pozornost 


