Od začátku realizace projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží dochází
k postupnému zpracovávání a naplňování jednotlivých klíčových aktivit projektu, které
povedou k tvorbě transformačního plánu Domova ve Zboží, p.o.

Klíčová aktivita 1
SESTAVENÍ TRANSFORMAČNÍHO TÝMU, KOORDINACE PŘÍPRAVNÉ FÁZE TRANSFORMACE,
NASTAVENÍ VNITŘNÍCH PRAVIDEL, PROCESŮ A PRACOVNÍCH POSTUPŮ
V rámci této klíčové aktivity dochází k pravidelným schůzkám transformačního týmu, které se
konají pravidelně 1 za měsíc, a dále dochází dle potřeby k individuální spolupráci vedoucí
transformačního týmu s jednotlivými členy transformačního týmu.
Transformační tým Domova ve Zboží, p.o.
-

Ing. Bc. Josef Procházka – ředitel
Kodešová Marie, DiS. – vedoucí transformačního týmu
Veselská Dana – ekonomka, zástupce ředitele
Tesařová Vladimíra – vedoucí sociálně zdravotního úseku
Mgr. Tourková Olga – sociální pracovnice
Hájková Angelika – pracovnice v sociálních sužbách

V rámci této klíčové aktivity, dochází ke spolupráci s odbornou konzultantkou pro proces
transformace Bc. Alenou Brožkovou. Konzultace jsou uskutečňovány pravidelně každý měsíc.
Po celou dobu realizace projektu dochází k pravidelné spolupráci s projektovou kanceláří ze
Zlína (Centrum Inspirace, z.ú.), a s finanční manažerkou projektu Podpora částečné
transformace Domova ve Zboží, p.o.
V rámci této klíčové aktivity dochází k nastavování vnitřních pravidel a pracovních postupů
v návaznosti na transformační proces.

Klíčová aktivita 2
VYTVOŘENÍ ANALÝZ PRO ZPRACOVÁNÍ TRANSFORMAČNÍHO PLÁNU
V průběhu realizace projektu došlo v rámci této klíčové aktivity ke zpracování následných
dílčích analýz:
•
•

Analýza současného stavu zařízení – zde došlo ke komplexnímu popisu a zhodnocení
současného stavu zařízení.
SWOT analýza – v rámci této analýzy byly definovány silné a slabé stránky organizace.
Dále byly definovány příležitosti a hrozby, které můžeme očekávat v rámci procesu
transformace.

•

•

•
•

STEP analýza – v rámci této analýzy došlo ke zhodnocení vnějších vlivů na organizaci,
se kterými musíme počítat v rámci procesu transformace. Jedná se o vlivy:
Společenské
Technické
Ekonomické
Politické
Personální analýza – v rámci této analýzy byl zjišťován odborný přístup zaměstnanců
k procesu transformace. Byly zjišťovány jejich odborné schopnosti, dovednosti, ale i
zájem o pracovní příležitosti v transformovaném zařízení. V rámci této aktivity se
pracovníci v sociálních službách, kteří jsou zapojeni v projektu, se zúčastnili exkurzí do
transformovaných zařízení, kde se seznámili s chodem jednotlivých domácností.
Z důvodu velice pozitivního ohlasu plánujeme tuto aktivitu i pro ostatní pracovníky
v sociálních službách.
Analýza návazných služeb nabízených v regionu – cílem této analýzy bylo zmapování
sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina
Analýza lokalit vhodných pro transformaci zařízení – na základě této analýzy došlo
k výběru lokalit vhodných pro proces transformace naší organizace.

Zpracované jednotlivé klíčové aktivity budou sloužit jako podkladový materiál pro tvorbu
transformačního plánu Domova ve Zboří, p.o.

Klíčová aktivita 3
ANALÝZA UŽIVATELŮ SLUŽBY
V rámci této klíčové aktivity byla u všech našich uživatelů zjištěna nezbytná míra podpory. Na
základě dílčích analýz byli vybráni uživatelé, kteří by byli vhodní pro proces částečné
transformace. S těmito uživateli byl vyplněn dotazník, kde byly zjišťovány jejich zájmy, přání a
představy.
Tito uživatelé v rámci exkurzí byli seznámeni s životem v malých domácnostech. Pohovořili
s uživateli, kteří žijí v transformovaném zařízení.
Uživatelé, vybraní pro proces transformace, se dále zúčastnili prohlídky lokalit vhodných pro
transformaci.
Část uživatelů, kteří jsou vybráni pro proces transformace, se zúčastnila v listopadu 2017
konference MPSV v Praze – Život jako každý jiný – zde se uživatelé naší sociální služby
zúčastnili workshopu na téma: „Jak zvládnu život bez ústavu „a „Jak hospodařit s penězi“.
V rámci této aktivity proběhla komunikace s rodinnými příslušníky a opatrovníky vybraných
uživatelů, kdy byli rodinní příslušníci a opatrovníci informováni o procesu transformace.

Klíčová aktivita 4
ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
Cílem této klíčové aktivity je zvýšení odbornosti a informovanosti transformačního týmů a
zaměstnanců naší organizace. V rámci této klíčové aktivity za dobu realizace projektu byly
uskutečněny následné aktivity.

AKREDITOVANÉ KURZY
TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I. – jednodenní akreditovaný kurz pro dvě skupiny
zaměstnanců (zajistila vzdělávací agentura PROFIMA EDUCATION, s.r.o.), který proběhl ve
dnech 31.10. 2016 a 1.11.2016. Kurzu se zúčastnili všichni pracovníci v sociálních službách a 1
sociální pracovnici.
NOVÉ POSTUPY V PÉČI O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – jednodenní akreditovaný
kurz (zajistila vzdělávací agentura SEDUCA – CZ s.r.o., Dolní Rožínka), který proběhl 3.5. 2017.
Kurzu se zúčastnilo 9 pracovníků v sociálních službách a 1 sociální pracovnice.
PROCEDURÁLNÍ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – jednodenní akreditovaný kurz,
(zajistila vzdělávací agentura SEDUCA – CZ s.r.o., Dolní Rožínka), který proběhl 9.11. 2017.
Kurzu se zúčastnilo 9 pracovníků v sociálních službách a 1 sociální pracovnice.
INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI – jednodenní akreditovaný kurz (zajistila vzdělávací
agentura SEDUCA – CZ s.r.o., Dolní Rožínka), který proběhl 29.11. 2017. Akreditovaného kurzu
se zúčastnilo 9 pracovníků v sociálních službách a 1 sociální pracovnice.
PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ – PSYCHOHYGIENA V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH PŘI
VYUŽITÍ RELAXAČNÍCH TECHNIK – dvoudenní akreditovaný kurz (zajistila vzdělávací agentura
PROFIMA EDUCATION, s.r.o.), který proběhl 28. a 29. 3 2018. Akreditovaného kurzu se
zúčastnila 9 pracovník v sociálních službách a 1 sociální pracovnice.
TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. – jednodenní akreditovaný kurz (zajistila vzdělávací
agentura PROFIMA EDUCATION, s.r.o.), který proběhl 24.5. 2018. Akreditovaného kurzu se
zúčastnilo 9 pracovníku v sociálních službách a 1 sociální pracovnice
WORKSHOPY
ŘÍZENÍ TRANSFORMACE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – workshop pro transformační
tým, který proběhl 28.3. 2017.
TRANSFORMACE PRO MANŽERY A ČLENY TRANSFORMAČNÍHO TÝMU – workshop pro
transformační tým, který proběhl 3.11.2017.
JAK KOMUNIKOVAT S MÉDIE A PREZENTACE ZAŘÍZENÍ – workshop pro transformační tým,
který proběhl 6.12.2017.

SUPERVIZE
Od února 2017 poskytujeme našim zaměstnancům supervize, kterými je našim zaměstnancům
poskytována odborná podpora. Supervize poskytujeme pravidelně každý měsíc. Zaměstnanci
mají možnost využívat supervizí skupinových i individuálních. Pravidelné supervize zajišťuje
PhDr. Roman Čepelák, Praha. Po celou dobu realizace projektu proběhlo celkem 68 supervizí.
32 supervizí individuálních a 36 supervizí skupinových.

Klíčová aktivita 5
TVORBA TRANSFORMAČNÍHO PLÁNU
Na základě zpracovaných jednotlivých analýz, sumarizací výstupů, byl vypracován
transformační plán organizace. Transformační plán, jako výstup projektu, byl 14.8.2018
schválen Radou Kraje Vysočina

Klíčová aktivita 6
PR KAMPANĚ A INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
V rámci této klíčové aktivity byla navázána spolupráce s PR manažerem projektu a dochází
k pravidelným konzultacím s vedoucí transformačního týmu, ohledně plánovaných aktivit a
činností na tvorbě informačních letáků. Dále dochází k informování veřejnosti v rámci
facebookových a webových stránek naší organizace.
V rámci této klíčové aktivity dochází k setkáním s širokou veřejností.
V prosinci 2016 došlo k besedě s místními obyvateli v místním kulturním domě, kde
byli občané informováni o plánovaném rozvoji našeho zařízení. Místní obyvatelé byli
seznámeni s procesem transformace sociálních služeb.
V říjnu 2017 v rámci Týdne sociálních služeb proběhla v místním kulturním domě
beseda s širokou veřejností. Místní občané byli informováni o vývoji částečné transformace
Domova ve Zboží, p.o.
13.7. 2018 proběhlo setkání s širší veřejnosti. Hovořilo se zde o vývoji transformace
v našem zařízení, hovořili zde i někteří uživatelé naší sociální služby o tom, jak se připravují na
život v běžné společnosti.
24.8. 2018 proběhla závěrečná beseda, která byla zaměřena na ukončen projektu.
Účastníci zde byly seznámeni s realizací projektu, ale také s jednotlivými výstupy projektu.
Dále byli účastníci seznámeni s vývojem transformace našeho zařízení do budoucna, jaké jsou
vize a cíle organizace.
V rámci této klíčové aktivity byly vytvořeny informační brožury, které jsou zaměřeny
na proces transformace.

Klíčová aktivita 7
EVALUACE PROJEKTU
V rámci této klíčové aktivity došlo ke zhodnocení průběhu přípravné fáze
transformace, došlo ke zhodnocení jednotlivých klíčových aktivit. Dále byly vyhodnoceny
dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů.

