TRANSFORMAČNÍ PLÁN

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
Benešov u Semil 180, 512 06

PLATNOST OD 20.6. 2022

POČET STRAN: 44
Účelem transformačního plánu je nastavit proces transformace pobytové sociální služby, včetně
popisu výchozího stavu poskytované podpory uživatelům pobytového zařízení ústavního typu1
a cílového stavu po transformaci obsahujícího návrh nového zajištění služeb v komunitě2.
1

Pobytovým zařízením ústavního typu je myšlená pobytová sociální služba s kapacitou větší než 18 uživatelů, v níž
jsou lidé izolováni od širšího společenství. Jedná se o instituci poskytující uživatelům nepřetržitou péči spojenou
s ubytováním, stravováním a dalšími službami nahrazujícími běžný způsob života.
2
Za komunitní sociální službu se považují všechny služby sociální péče poskytované v terénní nebo ambulantní
formě. Za komunitní službu sociální péče je považována též služba poskytovaná v pobytové formě, jestliže v jedné

Plán vychází z potřeb stávajících uživatelů dané pobytové sociální služby a nabídky komunitních
sociálních služeb v regionu.
Pro zpracování transformačního plánu doporučujeme využít přiloženou metodiku.
Poskytovatel
název poskytovatele

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

statutární zástupce

Bc. Marie Vojtíšková

právní forma

Příspěvková organizace

sídlo
Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil
internetová adresa

www.domovtereza.cz

e-mail

reditel@domovtereza.cz

telefon

481 624 625, mob.: 724 148 790

zřizovatel

Liberecký kraj

IČ poskytovatele

00193771

1. Výchozí stav (služba ústavního charakteru)
1.1. Pobytová sociální služba (pokud je služeb více, zkopírujte tabulku a pro každou službu ji
vyplňte zvlášť)
druh služby

Týdenní stacionář

cílová skupina (včetně specifik)

Osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha
autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové,
ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí.
Osoby s mentálním postižením.
Osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují
pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani
své okolí.
Služba je určena pro osoby ve věku od 14 do 60 let.
Služba je určena osobám obou pohlaví, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci s nutností soustavné péče.

registrační identifikátor

registrovaná kapacita ústavní služby

7007714

30

druh služby

Odlehčovací služba pobytová

cílová skupina (včetně specifik)

Osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha
autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové,
ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí.
Osoby s mentálním postižením.
Osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují
pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani
své okolí.
Služba je určena pro osoby ve věku od 14 do 60 let.

budově/objektu (případně areálu nebo v místě blízkém) je kapacita lůžek (uživatelů) nižší nebo rovna 18 (do této
kapacity se započítávají také další pobytové nebo ambulantní služby poskytované v dané budově/objektu/areálu
nebo v místě blízkém).

2

Služba je určena osobám obou pohlaví, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci s nutností soustavné péče.
registrační identifikátor

registrovaná kapacita ústavní služby

3145588

2

druh služby

Denní stacionář

cílová skupina (včetně specifik)

Osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha
autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové,
ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí.
Osoby s mentálním postižením.
Osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují
pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani
své okolí.
Služba je určena pro osoby ve věku od 7 do 60 let.
Služba je určena osobám obou pohlaví, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci s nutností soustavné péče.

registrační identifikátor

registrovaná kapacita ústavní služby

6266118

12

3

1.2. Celkový přehled zařízení a jejich klientů
Zařízení3

Celkový počet
klientů

muž

žena

I.

II.

III.

IV.

Počet klientů k
transformaci

Budova čp. 180
(vila)

23

15

8

1

8

7

7

23

Budova čp. 143
1. patro(rodinný
domek)

7

7

0

0

3

4

0

7

Odlehčova
cí služba

Budova čp. 180
(vila)

2

0

2

0

1

0

1

2

Denní
stacionář

Budova čp. 143
přízemí(rodinný
domek)

12

9

3

3

3

3

3

12

Objekty4
Týdenní
stacionář

Pohlaví klientů

Stupeň závislosti

1.3. Popis předchozí transformace, byla-li realizována
Uveďte, v jaké fázi je transformace sociální služby, zda má poskytovatel službu komunitního charakteru a zda
již byli nějací klienti přestěhováni do komunitní služby.
Předchozí transformace nebyla realizována, požadavek na transformaci trvá již několik let, nevyhovující
podmínky poskytování služeb jsou dlouhodobé, návrhy na řešení byly zpracovány již v předchozích
rozvojových plánech.

1.4. Přehled zařízení, která jsou předmětem transformace (pokud je zařízení více, zkopírujte
tabulku a pro každé zařízení ji vyplňte zvlášť)
název zařízení

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

vedoucí zařízení

Bc. Marie Vojtíšková

adresa

telefon

e-mail

Benešov u Semil 180, 51206

481624625

reditel@domovtereza.cz

1.5. Objekty zařízení, které jsou předmětem transformace (pokud je objektů více, zkopírujte
tabulku a pro každý objekt ji vyplňte zvlášť)
charakter objektu (popis budovy
a areálu)

3
4

Budova čp.180:
Tato dvoupatrová budova z roku 1903 – vila továrníka Matouše v
padesátých letech sloužila jako mateřská školka. Sociální služby
se v této budově poskytují od 27.12.1991. V současné době je zde
ubytováno 23 osob týdenního stacionáře a lůžka pro 2 uživatele
odlehčovací služby. Též sem dochází i klienti denního stacionáře
(jídelna, společenská místnost, sociální zařízení, keramická dílna,
rehabilitace a snoezelen).

Uveďte název zařízení.
Popište charakter objektu/budovy (např. rodinný dům, zámek).

4

Budova je částečně bariérová o rozloze 683,56 m2, provozní výtah
vede pouze do prvního poschodí.
V suterénu se nachází prádelna, sklady, kotelna a keramická
dílna. V přízemí je kuchyň s jídelnou, místnost pro všeobecnou
sestru, společenská místnost snoezelen a místnost pro
pracovníky. V prvním poschodí jsou čtyři pokoje vícelůžkové,
z toho jeden průchozí, pro 17 uživatelů s nedostačujícím
vybavením. Dále se zde nachází sociální zařízení, společenská
místnost pro uživatele a dvě kanceláře vedoucích a
administrativních pracovníků. Ve druhém poschodí je umístěna
rehabilitace, kancelář sociální pracovnice, společenská místnost
pro uživatele, sociální zařízení, tři pokoje vícelůžkové pro osm
uživatelů, které mají rovněž nedostatečné vybavení. Uživatelé zde
mají k dispozici i kuchyňku.
V budově zcela chybí šatny a zázemí pro personál. Do prvého
poschodí je vytápění elektrické ústřední, ve druhém poschodí jsou
elektrické přímotopy. Teplá voda se připravuje v bojlerech a
průtokových el. ohřívačích.
K budově patří i zahrada, jejíž vlastníkem je zčásti Liberecký kraj
(955 m2) a zčásti pozemkový úřad (784 m2). Zahradu klienti
využívají k odpočinku (altány, houpačky, gril), zájmové a sportovní
činnosti (venkovní pingpongový stůl, ruské kuželky, cvičný
basketbalový koš a posilovací zařízení).
umístění v lokalitě (velikost obce,
návaznost na okolí, dostupnost
veřejných
služeb,
dopravní
dostupnost)

V semilském okrese jsme jediným pobytovým zařízením pro výše
uvedenou cílovou skupinu osob, ale zcela zde chybí služba pro
výše uvedenou skupinu osob s celoročním provozem - DOZP.
Požadavek na zaregistrování této služby vznikl ze strany uživatelů
a jejich zákonných zástupců a opatrovníků. Někteří z nich již
nezvládají péči o své „dospělé děti“, případně přišli o bydlení.
Služby sociální péče poskytujeme v příjemném prostředí v obci
Benešov u Semil, která je od Semil vzdálena asi 3 km. Obec
Benešov u Semil má cca 850 obyvatel. V obci je restaurace,
základní a mateřská škola, obecní úřad a aktivní spolky (hasiči,
Svaz žen, tělovýchovná jednota – možnost využití hřiště). Veřejné
služby a nákupy jsou dostupné v blízkých Semilech, občerstvení a
drobné nákupy potravin lze obstarat v automatech v nemocnici na
okraji Semil (500 m od zařízení). Praktické a odborné lékaře klienti
navštěvují v Semilech, další specialisty dle potřeb v Železném
Brodě, Jičíně, Jilemnici, Liberci. Nemocnice je od zařízení
vzdálena 500 m. Do Semil je možno dostat se městskou
hromadnou dopravou. Autobusová zastávka je umístěna mezi
oběma budovami našeho zařízení, autobus jezdí každou hodinu.
Pěšky se do Semil dostaneme chodníkem po rovině vedle
komunikace. Klienti jezdí nebo docházejí do Semil i na nákupy,
k těmto účelům využívají služební automobil. K převážení klientů a
k zabezpečení provozu domu slouží devítimístný automobil
Peugeot Boxer, rok výroby 2008, pětimístný sociální automobil
Dacia Dokker z roku 2021 a automobil Škoda Octavia Combi, rok
výroby 2006.

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí z pohledu
potřebnosti investic)

Stáří budovy je 119 let, pro ubytování uživatelů nevhodná z
důvodu vícelůžkových pokojů, z toho jeden pokoj je průchozí.
Budova je jen částečně bezbariérová, výtah není možné
protáhnout do 2. poschodí, proto je pouze do 1. poschodí, je to
nákladní výtah, který nesplňuje současné technické parametry.
Stávající vytápění je finančně nákladné (elektrokotle a přímotopy).
Budova není vhodná pro poskytování sociální pobytové služby
z důvodů vícelůžkových pokojů.
5

Rehabilitace ve druhém poschodí je obtížně dostupná. Na dolním
oddělení chybí kuchyňka, 15 lidí je nuceno stravovat se celodenně
z centrální kuchyně. Ubytování je v sousedství kanceláří a ve
stejné budově s dílnami a technickým zázemím. Chybí prostory pro
zázemí zaměstnanců (šatna, kuchyňka).
Počítáme s celkovou rekonstrukcí a modernizací budovy, která se
nadále bude využívat pro denní stacionář (aktivizační dílny),
rehabilitaci, oddělené kanceláře, a technické zázemí.
závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy platí)

není

památková ochrana

objekt není památkově chráněn

Celkem počet pokojů

1 lůžko

2 lůžka

3 lůžka a více

0

2

5

další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné
buňky/domácnosti
apod.)

Někteří klienti by potřebovali přejít do DOZP, nemohou jezdit domů
vinou špatného sociálního zázemí zákonných zástupců, nemají
rodiče, přišli o bydlení, rodiče zestárli, ... DOZP zatím neexistuje,
situace se řeší tím, že někteří klienti z týdenního stacionáře jsou
v případech hodných zvláštního zřetele v zařízení nepřetržitě a
přecházejí na víkend z čp. 143 na budovu čp.180.
Klienti týdenního stacionáře jsou ubytováni v obou budovách
zařízení, na pracovní aktivity docházejí v dopoledních hodinách do
dílen, které jsou také v obou budovách. Do dílen a dalších aktivit
(košíkářská, keramická , víceúčelová, textilní a dílna na výrobu
svíček, trivium, rehabilitace, výuka práce na počítačích, výuka
vaření, trénování volného pohybu, práce na zahradě a nácvik
úklidu, otevřený trh práce – 1 klient) klienti docházejí podle své
volby a rozpisu. Do aktivizačních činností jsou motivováni
odměnou, která je vyplácena dvakrát ročně.
Na budově č.p.180 je centrální kuchyň, zajišťuje obědy pro
všechny klienty. Snídaně, svačiny a večeře jen pro klienty s
nejtěžším postižením.
Odpolední činnost je odpočinková a podle zájmu klientů mají
možnost vybrat si z nabídky v zařízení i mimo něj. Kroužky
(fotografický, pohybový, modelářský, turistický, ...), výlety, plavání,
Hovory nad otevřenou Biblí v semilském muzeu, diskotéky,
exkurze, besedy, hudební a pohybový kroužek a další.
Klienti jsou rozděleni na tři skupiny – horní oddělení, dolní oddělení
(dům čp.180) a skupinové bydlení (dům čp. 143 – 1. patro).
Vzhledem k stávajícímu uspořádání obou budov nelze klienty
rozdělit do více skupin.
Stravují se v jídelně budovy čp. 180. Podílejí se na tvorbě
jídelníčku, oběd vybírají ze tří variant a snídaně ze dvou. Klienti
Horního oddělení a Skupinového bydlení si v rámci přípravy na
samostatný život připravují pod vedením pracovníků snídani,
odpolední svačinu a večeři na svých odděleních. Jídelníček si
stanoví sami včetně obstarání nákupů, na které si udělají rozpočet.
Úklid pokojů a oddělení si provádějí sami, nebo s podporou
pracovníka. Učí se obsluhovat spotřebiče – myčka, varná konvice,
mikrovlnka, elektrický sporák, vysavač, pračku, sušičku, žehličku.

6

Kvalitu života a práva uživatelů ovlivňují:


Nedostatek soukromí klientů ve vícelůžkových pokojích.



Vícelůžkové pokoje si klienti nemohou dovybavit svým
zařízením (společná skříň pro více uživatelů.)
Nedostatek soukromí ve velké koupelně, kde jsou vana,
WC a sprcha oddělené jen plentami.
Velké množství klientů na oddělení zapříčiňuje spěch při
hygieně.
Nemožnost partnerského soužití – dva dvoulůžkové
pokoje jsou dlouhodobě obsazeny.
Nemůžeme vždy vyhovět přání o přestěhování klienta,
není výběr míst, nejsou jednolůžkové pokoje.
Kvůli plošnému poskytování určitých služeb (stravování,
volnočasové aktivity, hygiena,.. ) se někteří klienti
nemohou individuálně rozhodovat.
Obtížně dostupná rehabilitace ve 2. poschodí, někteří
klienti se tam obtížně dostávají, přístup není bezbariérový.
Hlavní budova čp. 180 není bezbariérová, chybí
bezbariérovost vchodu a výtah do 2. patra.
Mnoho klientů pohromadě a nemožnost oddělit mentálně
postižené od uživatelů s duševním onemocněním je
zdrojem častých konfliktů, dochází k agresivním projevům
a vzájemnému napadání klientů.
Problémy vznikají i spojením různých věkových skupin
klientů a typů onemocnění na jednom pokoji a jednom
oddělení.
Na dolním oddělení chybí kuchyňka, klienti si nemohou
připravit snídani, svačinu a večeři podle svého rozhodnutí.
Stravování je zajištěno centrálně.
Nedostatek míst na otevřeném trhu práce.
Na horním oddělení kvůli nedostatku místa nejsou pračky
k osobnímu praní prádla klientů – je centrální prádelna.















vlastník objektu

Liberecký kraj
7

charakter objektu (popis budovy
a areálu)

Budova čp. 143
Od hlavní budovy je vzdálena 100 metrů. Pochází z konce 19.
století, byla zakoupena jako rodinný dům. V roce 1995 prošla
rekonstrukcí. Je to budova jednopatrová, bariérová o rozloze
274,02 m2. V roce 1999 se prostory garáže přestavbou změnily v
košíkářskou dílnu a přistavěla se nová garáž. Přízemní prostory
využívala speciální škola na základě nájemní smlouvy do června
2006. Poté bylo přízemí zrekonstruováno na aktivizační dílny –
výroba svíček, víceúčelová a textilní dílna, kuchyňka se
společenskou místností. Budova je vytápěna elektrickými
přímotopy, teplá voda je ohřívána elektrickými průtokovými
ohřívači. V prvním patře bylo v roce 1998 zřízeno skupinové
bydlení s pěti pokoji pro skupinu 6 uživatelů týdenního stacionáře.
V říjnu 2021 se z důvodu navýšení kapacity zřídil v přízemí 1
jednolůžkový pokoj, čímž se zmenšila textilní dílna.
Počet pokojů v současné době: jednolůžkových je 5 a jeden
dvoulůžkový.
Veškeré pokoje nesplňují materiálně technický standard včetně
společenské místnosti v prvním poschodí. V přízemních
prostorách se nachází Denní stacionář a dílny pro dospělé
uživatele (všech tří zaregistrovaných služeb) – dílna košíkářská,
textilní, víceúčelová, dílna na výrobu svíček, cvičná kuchyňka a
společenská místnost, které jsou v prostorách, kde je i ubytování.
K budově patří zahrada o výměře 1061 m2, kterou uživatelé
využívají k odpočinku (altán, houpačka, ohniště a gril), zájmovým
a sportovním činnostem, na několika záhonech a ve skleníku si
mohou vypěstovat zeleninu pro obohacení svého jídelníčku.

umístění v lokalitě (velikost obce,
návaznost na okolí, dostupnost
veřejných
služeb,
dopravní
dostupnost)

Služby sociální péče poskytujeme v příjemném prostředí v obci
Benešov u Semil, která je od Semil vzdálena asi 3 km. Obec
Benešov u Semil má cca 850 obyvatel. V obci je restaurace,
základní a mateřská škola, obecní úřad a aktivní spolky (hasiči,
Svaz žen, tělovýchovná jednota – možnost využití hřiště). Veřejné
služby a nákupy jsou dostupné v blízkých Semilech, občerstvení a
drobné nákupy potravin lze obstarat v automatech v nemocnici na
okraji Semil (500 m od zařízení). Praktické a odborné lékaře klienti
navštěvují v Semilech, další specialisty dle potřeb v Železném
Brodě, Jičíně, Jilemnici, Liberci.
Do Semil je možno dostat se městskou hromadnou dopravou.
Autobusová zastávka je umístěna mezi oběma budovami našeho
zařízení. Pěšky se do Semil dostaneme chodníkem po rovině vedle
komunikace. Klienti jezdí nebo docházejí do Semil i na nákupy,
k těmto účelům využívají i služební vozidla.

stav
objektu
(stáří,
stav
nemovitostí
z pohledu
potřebnosti investic)

Budova čp.143. Má nevyhovující střešní krytinu, odlupuje se
barva, dochází k občasnému zatékání. Je bariérová, chybí výtah.
Ve špatném stavu je i kanalizace. Z důvodu špatného technického
stavu budovy bude zbourána a na jejím místě bude vybudován
nový moderní objekt pro týdenní stacionář. Velikost pokojů a
společenská místnost v prvním patře nesplňují materiálně
technický standard. V budově je ubytování společně s dílnami.
Chybí šatna pro zaměstnance.

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy platí)

není

památková ochrana

objekt není památkově chráněn

8

Celkem počet pokojů

1 lůžko

2 lůžka

3 lůžka a více

5

1

0

další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné
buňky/domácnosti
apod.)

Uživatelům nelze zajistit soukromí a individuální podporu. Mnoho
klientů pohromadě a nemožnost oddělit mentálně postižené od
uživatelů s duševním onemocněním je zdrojem častých konfliktů.
Místnosti v této budově nesplňují materiálně technický standard.
Jsou zde společné WC a koupelny. Nemožnost partnerského
soužití. Z důvodu malých nevyhovujících prostorů mají uživatelé
možnost uložení pouze nezbytných osobních věcí.

vlastník objektu

Liberecký kraj

1.6. Uživatelé služby ve výše uvedeném objektu, kterých se týká transformace (pokud je
objektů více, zkopírujte tabulku a pro každý objekt ji vyplňte zvlášť)5
Týdenní stacionář se poskytuje ve dvou objektech – v budově čp. 180 a budově čp. 143
počet uživatelů celkem v čp. 180 – týdenní stacionář

z toho děti do 18 let

23

1

z toho muži (dospělí)

z toho ženy (dospělé)

14

8

počet uživatelů podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči)
I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

IV. stupeň

1

8

7

7

počet dospělých uživatelů podle nezbytné míry

podpory6

nízká míra podpory

střední míra podpory

vysoká míra podpory

1

8

14

popis zajištění mobility (specifické úpravy objektu, speciální autodopravy, používané speciální
vybavení apod.), vč. počtu uživatelů, kterých se týkají
Budova čp. 180 je pouze částečně bezbariérová. Vstup je po schodech, výtah pouze nákladní, který
nesplňuje požadované technické parametry, vede pouze do 1. patra, do 2. patra vede úzké, strmé
schodiště. Potřeba bezbariérovosti se v současnosti týká 18 osob. Z důvodu přibývajícího věku a
zhoršování zdravotního stavu uživatelů je žádoucí bezbariérová úprava objektu (různá výška podlah,
absence bezbariérového WC, rehabilitace ve 2. patře není dostupná pro všechny klienty …).
Výše uvedení klienti se přestěhují do nově vybudovaných bezbariérových objektů. Budovu čp. 180
budou po rekonstrukci využívat ambulantně (jídelna, rehabilitace, aktivizační dílny …). Tyto objekty
budou uzpůsobeny jejich potřebám a budou splňovat MTS.
Současný vozový park – Škoda Octavia, r.v. 2005, najeto více než 300 000 km, devítimístný Peugeot
Boxer, r.v. 2008, najeto 150 000 km, Dacia Dokker, r.v. 2020, najeto 5 000 km.
Nutná obnova vozového parku a to u vozidel Škoda Octavia a vícemístného vozidla Peugeot Boxer.
právní status dospělých uživatelů
svéprávní

omezení ve svéprávnosti

6

16

opatrovnictví
veřejný opatrovník

rodinný příslušník

poskytovatel
služby
(zaměstnanec
za organizaci)7

zaměstnanec
poskytovatele
služby
(jako
fyzická osoba)

někdo jiný

2

14

0

0

0

5

Pro proces transformace je nutná detailní analýza uživatelů služby, zde jsou uvedeny pouze vybrané údaje.
Posouzení nezbytné míry podpory uživatelů, MPSV, 2013.
7
Pokud zatím nebyl vydán nový rozsudek soudu.
6

9

počet uživatelů celkem v čp. 180 – odlehčovací služba

z toho děti do 18 let

2

0

z toho muži (dospělí)

z toho ženy (dospělé)

0

2

počet uživatelů podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči)
I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

IV. stupeň

0

1

0

1

počet dospělých uživatelů podle nezbytné míry

podpory8

nízká míra podpory

střední míra podpory

vysoká míra podpory

0

1

1

popis zajištění mobility (specifické úpravy objektu, speciální autodopravy, používané speciální
vybavení apod.), vč. počtu uživatelů, kterých se týkají
Budova čp. 180 je pouze částečně bezbariérová. Vstup je po schodech, výtah nesplňuje požadované
technické parametry, vede pouze do 1. patra, do 2. patra vede úzké, strmé schodiště. Potřeba
bezbariérovosti se v současnosti týká obou osob. Z důvodu přibývajícího věku a zhoršování
zdravotního stavu uživatelů je žádoucí bezbariérová úprava objektu (různá výška podlah, absence
bezbariérového WC, rehabilitace ve 2. patře není dostupná pro všechny klienty …) Klienti odlehčovací
služby se přestěhují do garsonek v nově vybudovaném objektu Na Vinici, které budou uzpůsobeny
jejich potřebám a splňovat MTS.
právní status dospělých uživatelů
svéprávní

omezení ve svéprávnosti

0

2

opatrovnictví
veřejný opatrovník

rodinný příslušník

poskytovatel
služby
(zaměstnanec
za organizaci)9

zaměstnanec
poskytovatele
služby
(jako
fyzická osoba)

někdo jiný

1

1

0

0

0

počet uživatelů celkem v čp. 143 týdenní stacionář

z toho děti do 18 let

7

0

z toho muži (dospělí)

z toho ženy (dospělé)

7

0

počet uživatelů podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči)
I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

IV. stupeň

0

3

4

0

počet dospělých uživatelů podle nezbytné míry

podpory10

nízká míra podpory

střední míra podpory

vysoká míra podpory

0

3

4

popis zajištění mobility (specifické úpravy objektu, speciální autodopravy, používané speciální
vybavení apod.), vč. počtu uživatelů, kterých se týkají
Budova čp. 143 není bezbariérová, není zde výtah, přístupová cesta ke vchodu je do kopce. Z důvodu
přibývajícího věku a zhoršování zdravotního stavu uživatelů je žádoucí bezbariérová úprava objektu.
Chybí bezbariérová koupelna a WC, v budově jsou úzké chodbičky i zárubně dveří. Výše uvedení
8

Posouzení nezbytné míry podpory uživatelů, MPSV, 2013.
Pokud zatím nebyl vydán nový rozsudek soudu.
10
Posouzení nezbytné míry podpory uživatelů, MPSV, 2013.
9

10

klienti se přestěhují do nově vybudovaných bezbariérových objektů (DOZP Na Vinici, týdenní stacionář
v nově vybudovaném objektu namísto čp. 143). Tyto objekty budou uzpůsobeny jejich potřebám a
budou splňovat MTS.
právní status dospělých uživatelů
svéprávní

omezení ve svéprávnosti

2

5

opatrovnictví
veřejný opatrovník

rodinný příslušník

poskytovatel
služby
(zaměstnanec
za
organizaci)11

zaměstnanec
poskytovatele
služby
(jako
fyzická osoba)

někdo jiný

0

0

2
3
0
počet uživatelů celkem v čp. 143 denní stacionář přízemí

z toho děti do 18 let

12

3

z toho muži (dospělí)

z toho ženy (dospělé)

8

1

počet uživatelů podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči)
I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

IV. stupeň

3

3

3

3

počet dospělých uživatelů podle nezbytné míry podpory12
nízká míra podpory

střední míra podpory

vysoká míra podpory

3

3

6

popis zajištění mobility (specifické úpravy objektu, speciální autodopravy, používané speciální
vybavení apod.), vč. počtu uživatelů, kterých se týkají
Budova čp. 143 není bezbariérová, přístupová cesta ke vchodu je do kopce. Z důvodu přibývajícího
věku a zhoršování zdravotního stavu uživatelů je žádoucí bezbariérová úprava objektu. Chybí
bezbariérová koupelna a WC, v objektu je různá výška podlah. Služba denního stacionáře bude
poskytována v nově zrekonstruované bezbariérové budově čp. 180, která bude uzpůsobena jejich
potřebám.
právní status dospělých uživatelů
svéprávní

omezení ve svéprávnosti

4

5

opatrovnictví
veřejný opatrovník

rodinný příslušník

poskytovatel
služby
(zaměstnanec
za
organizaci)13

zaměstnanec
poskytovatele
služby
(jako
fyzická osoba)

někdo jiný

2

3

0

0

0

11

Pokud zatím nebyl vydán nový rozsudek soudu.
Posouzení nezbytné míry podpory uživatelů, MPSV, 2013.
13
Pokud zatím nebyl vydán nový rozsudek soudu.
12

11

1.7. Přehled objektů a klientů, kterých se přímo netýká transformace
Níže vypište přehled objektů a počet klientů, kteří v nich žijí. Jde o objekty a klienty, kterých se
transformace přímo netýká, tudíž budovu neopouštějí, avšak transformace je nepřímo ovlivní.
Transformace se týká všech klientů včetně objektů.

1.8. Personální zajištění sociální služby
pracovníci v přímé péči – týdenní a denní stacionář, odlehčovací služba
z toho
pracovníci
v soc.
službách
počet

22

sociální
pracovníci

1

všeobecné
sestry
2 (1 místo
neobsazeno)
2
6

sanitáři

pedagogičtí
pracovníci

ostatní

celkem

0

0

1(fyzioterapeut)

26

úvazky
20
1
0
0
1
počet
120
4
0
0
6
hodin
denně
věnovaný
přímé
péči
počet
40
4
2
0
0
2
hodin
denně
věnovaný
nepřímé
péči
počet
168
8
8
0
0
8
hodin
denně
celkem
pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál
z toho
technický
a celkem
administrativní personál
vedoucí pracovníci
počet
1
9
10
úvazky
1
9
10

12

24
144

48

192

1.9. Přehled činností poskytovaných v rámci pobytové služby zajišťovaných externím
dodavatelem
typ činnosti

popis činnosti

počet hodin za měsíc

cena za měsíc

nemáme

Náklady na provoz služby

1.10.

Náklady na provoz služby - Týdenní stacionář
celkem za rok

měsíční přepočtené na jednoho uživatele

20 461 086 Kč

56 786,35

-

investiční náklady za rok

297 504 Kč
-

provozní náklady za rok

3 982 752 Kč
-

personální náklady za rok

16 180 830 Kč
-

náklady na služby zajištěné
externím dodavatelem za rok

0 Kč

-

měsíční investiční náklady přepočtené na jednoho
uživatele

776,40 Kč
-

měsíční provozní náklady přepočtené na jednoho
uživatele

11 063,20 Kč
-

měsíční personální náklady přepočtené na jednoho
uživatele

44 946,75 Kč
- měsíční náklady na služby zajištěné externím
dodavatelem přepočtené na jednoho uživatele
0 Kč

Náklady na provoz služby – Denní stacionář
celkem za rok

měsíční přepočtené na jednoho uživatele

2 951 456 Kč

20 496,23 Kč

-

investiční náklady za rok

-

měsíční investiční náklady přepočtené na jednoho
uživatele

38 432 Kč
- provozní náklady za rok

266,89 Kč
- měsíční provozní náklady přepočtené na jednoho
uživatele

538 257 Kč

3 737,90 Kč

-

personální náklady za rok

2 374 767 Kč
-

náklady na služby zajištěné
externím dodavatelem za rok

0 Kč

-

měsíční personální náklady přepočtené na jednoho
uživatele

16 491,44 Kč
- měsíční náklady na služby zajištěné externím
dodavatelem přepočtené na jednoho uživatele
0 Kč

Náklady na provoz služby – Odlehčovací služba
celkem za rok

měsíční přepočtené na jednoho uživatele

13

2 265 998 Kč
-

investiční náklady za rok

31 444 Kč
-

provozní náklady za rok

425 666 Kč
-

personální náklady za rok

1 808 888 Kč
0 Kč

náklady na služby zajištěné
externím dodavatelem za rok

94 416,58 Kč
-

měsíční investiční náklady přepočtené na jednoho
uživatele

1 310,17 Kč
-

měsíční provozní náklady přepočtené na jednoho
uživatele

17 736,08
-

měsíční personální náklady přepočtené na jednoho
uživatele

75 370,33 Kč
- měsíční náklady na služby zajištěné externím
dodavatelem přepočtené na jednoho uživatele
0 Kč

14

2. Cílový stav (služba komunitního charakteru)
A.
B.
C.
D.
E.

DOZP
Odlehčovací služba
Týdenní stacionář
Denní stacionář
Chráněné bydlení

A. DOZP

2.1.

Sociální služba, která vznikne transformací (pokud je služeb více, zkopírujte tabulku a
pro každou službu ji vyplňte zvlášť)

druh služby
cílová skupina (včetně specifik)

DOZP
Osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha
autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové,
ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí.
Osoby s mentálním postižením.
Osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují
pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani
své okolí.
Služba je určena pro osoby ve věku od 19 let.
Služba je určena osobám obou pohlaví, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci s nutností soustavné péče.

forma poskytování

kapacita

Pobytová, nepřetržitý provoz

16

2.2. Zařízení, které vznikne transformací
název zařízení

Zatím bez názvu

adresa14

Lokalita Semily, Na Vinici

charakter
budovy)

14

objektu

(popis

Bude se jednat o dvoupodlažní bezbariérovou zděnou budovu
zapuštěnou do svahu. Dům bude rozdělen v podélném směru do tří
funkčních zón – provozně technická, společné pobytové prostory a
dále trakt pokojů. Technické a doplňkové prostory jsou orientovány
na sever, společné obývací místnosti na východ a západ, ložnice s
lodžiemi na jih. Obdobně je dům rozdělen v příčném směru na 4
jednotlivé domácnosti, ve dvou podlažích. Centrem každé ze čtyř
domácností je obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem. Jsou
z něj přístupné ložnice i technické zázemí domácnosti. Provoz tak
nabízí bezbariérové bydlení až pro požadovaných 16 osob v
jednolůžkových pokojích s možností propojení na dvoulůžkové, s
vlastním sociálním zázemím. V návaznosti na hlavní vstup a
centrální schodiště s výtahem jsou umístěny společné technické a
administrativní provozy pro celý objekt. Součástí bude i garáž pro
vícemístný automobil. V objektu vzniknou i 2 garsoniéry pro
odlehčovací službu pobytovou. Na pozemku kolem budovy
(zahrada) mohou klienti trávit svůj volný čas, ev. se věnovat svým
koníčkům. V zahradě osázené různými okrasnými stromy, keři a
rostlinami bude altán, odpočinkové zóny, sprcha, vyvýšené záhony
pro zahradničení, ohniště apod.

Pokud adresa není v době vyplňování transformačního plánu známá, uveďte to.

15

umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

Objekt se bude nacházet v klidné části Semil nedaleko místní
nemocnice. Tuto lokalitu si zvolili klienti kvůli zachování kontaktu s
rodinnými příslušníky a blízkými osobami, v nácviku volného pohybu
jsou už s městem Semily obeznámeni, stalo se jim důvěrným,
umožní jim společenské fungování. Tento druh sociální služby pro
uvedenou cílovou skupinu osob v této lokalitě zcela chybí.
Město Semily je okresní město v Podkrkonoší na jihovýchodě
Libereckého kraje, s rozlohou více jak 16 km2, ležící v nadmořské
výšce 340 m, kde žije cca 8000 obyvatel. Rozkládá se na soutoku
Jizery s Oleškou na severní hranici Českého ráje, vzdálenost od
Liberce cca 50 km, od Prahy asi 100 km. Západně od Semil se
nachází národní přírodní památka Kozákov.
Semily se člení na 3 katastrální území, a to Semily, Spálov a
Bítouchov a 4 místní části (Semily, Podmoklice, Spálov a Bítouchov).
Mezi památky patří zejména kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Jana
Křtitele, hotel Obecní dům, muzeum, roubené chalupy v Jílovecké
ulici, mariánský sloup, sochy svatých, sousoší Antala Staška a Ivana
Olbrachta a socha dr. F.L.Riegra. V blízkosti města se nachází
ojedinělé údolí Jizery, jež patří do Geoparku UNESCO a prochází
jím Riegrova a Kamenického stezka. Dále se zde nachází budova
Městského úřadu a radnice. Nelze opomenout Ostrov v blízkosti
místního Zámku.
Obyvatelstvo se v minulosti živilo zemědělstvím a řemesly, zejména
zpracováním lnu a bavlny a tkalcovstvím. K průmyslovému rozvoji
města přispěla stavba železniční tratě z Pardubic do Liberce.
Počátkem 20. století se začalo více dbát na vzhled města, postavila
se i Semilská nemocnice a vilová čtvrť Na Kruhách. Po 1. světové
válce bylo postaveno dalších 70 domů, zbudovala se učňovská
škola, druhá budova nemocnice, krematorium a v Podmoklicích
škola. Po 2. světové válce bylo vystaveno gymnázium, Základní
škola dr. F.L.Riegra, vyrostlo několik bytových sídlišť: Oleška, Řeky,
Pod nádražím, Černý most. Výstavba rodinných domů pokračovala i
v lokalitě Vinice a Nad Špejcharem. Od 16. století mají Semily svůj
znak – na modrém znaku jelen kráčející od lípy po zelené louce, nad
ním do oblouku 6 šesticípích hvězd. V roce 1992 byla městu
schválena vlajka, jejíž řešení vychází z barev znaku. V současnosti
je ve městě 5 mateřských škol, 5 škol základních, 3 střední školy a
Speciální škola v Nádražní ulici. Všechny semilské školy prošly
v nedávných letech kompletní rekonstrukcí a zateplením. Kulturní a
společenský život v Semilech organizuje Kulturní centrum Golf
z roku 1979, který byl navržen k prohlášení za kulturní památku.
V jeho velkém sále se odbývají divadla, koncerty, plesy a další akce.
V letech 2009 – 2010 byla provedena úplná rekonstrukce kina
Jitřenka, má 117 míst a je vybaveno špičkovou digitální technologií,
která umožňuje zajišťovat on-line přenosy různých představení
z předních světových divadel. Dále je zde Městská knihovna,
Muzeum a Pojizerská galerie a další historické objekty. S výtvarnými
a historickými výstavami se můžeme setkat v okresním archivu
Semily. V Semilech je i několik aktivních spolků, jako např. pěvecký
sbor Jizeran, dětský sbor Jizerka, hasiči, sokolové, ochotníci,
Podkrkonošský symfonický orchestr, Podkrkonošská společnost
přátel dětí zdravotně postižených, včelaři, chovatelé, turisté, skauti a
sportovní spolky jako golfaři, fotbalisté, florbalisté, horolezci, lyžaři,
Střelecký klub či Autoklub. V Semilech jsou pravidelně pořádány
kulturní akce, jako festival Jazz pod Kozákovem, Semilský pecen,
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Semilský paroháč, Semilský džbánek, Country festival, Semilská
pouť atd.
Necelých 500 m od objektu se nachází semilská nemocnice, která
disponuje 150 lůžky, má přes 200 zaměstnanců a je rozdělena do 3
pavilónů s vlastní lékárnou. V nemocnici jsou oddělení ortopedie,
následné péče a rehabilitace a další odborné ambulance včetně
laboratoře. Dále je ve městě poliklinika se sdružením odborných a
praktických lékařů, stomatologů a lékárnou.
V Semilech se nachází železniční stanice na trati 030 z Pardubic do
Liberce, 100 m od železniční stanice se nachází autobusové
nádraží. Autobusovou dopravu zajišťuje společnost Bus Line a.s.
O bezpečnost obyvatel se v Semilech stará Městská policie, Policie
ČR a hasičský záchranný sbor.
Klienti mohou využívat veřejné služby (pedikúra, kadeřník.),
instituce (úřady, banky, pošta, nemocnice), místní kino, muzeum,
knihovnu, místní obchody a supermarkety, prodejny s občerstvením,
cukrárny, kostel, procházky městem a parkem, nákupy v blízké
pekárně, apod.
Do okolí je možno jít pěšky, do Semil se dostaneme chodníkem po
rovině vedle komunikace nebo místní dopravou (zastávka v blízkosti
nové budovy cca 200 m ). Na výlety lze využít železniční stanici.
Doprava nebo svoz klientů se může zajistit služebními vozidly.
způsob pořízení objektu

Výstavba nového objektu

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí
z pohledu
potřebnosti investic)

Ve fázi před započetím stavby

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy
platí)
památková ochrana

Objekt není památkově chráněn

počet uživatelů objektu
celkový počet pokojů
případě pobytové služby)

16
1 lůžko

(v

2 lůžka
V případě partnerského soužití lze
v každé
domácnosti
vytvořit
dvoulůžkový pokoj

16

16

celkový počet místností nebo
prostor pro denní programy
(v případě ambulantní služby),
kapacita
jednotlivých
místností15

4 společenské místnosti, které klienti mohou využívat i pro denní
programy.
Klienti budou využívat aktivizační dílny v Benešově u Semil čp. 180,
případně další sociálně terapeutické dílny - FOKUS Semily, sdružení
Rytmus, Tulipán ….

další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné
buňky/domácnosti,
v případě ambulantních služeb

Jednolůžkové pokoje, domácnost o 4 uživatelích umožní větší
soukromí a individuální přístup, možnost většího prostoru při svém
svobodném rozhodování, zlepšení hygienického zázemí (1 sprcha
pro 2 uživatele + společná vana pro 1 domácnost), svobodnější
rozhodování při stravování, možnost samostatného vaření a
nakupování, praní prádla… Služba bude podporovat udržování a

15

U ambulantních služeb uveďte celkový počet místností, které slouží pro přímou práci s klienty. U jednotlivých
místností uveďte jejich okamžitou kapacitu.
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a denních programů podmínky
pro odpočinek apod.)

rozvoj schopností, dovedností a odpovědnosti vedoucí k jejich
samostatnosti.

zázemí pro
management

1 místnost pro PSS ( šatna, čerpání zákonné pauzy)
1 místnost pro všeobecnou sestru (uložení léků,..)

pracovníky

a

vlastník objektu

Liberecký kraj

2. 3. Personální zajištění komunitní sociální služby
pracovníci v přímé péči
z toho
pracovníci
v soc.
službách
počet

20

sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

sanitáři

pedagogičtí
pracovníci

1

1

0

0

ostatní

1
fyzioterapeut
0,54
3,24

úvazky
18,21
0,84
1
0
0
počet
109
4,2
6
0
0
hodin
denně
věnovaný
přímé
péči
počet
36
2,52
2
0
0
1,08
hodin
denně
věnovaný
nepřímé
péči
počet
145
6,72
8
0
0
4,32
hodin
denně
celkem
pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál
z toho
technický a administrativní celkem
personál
vedoucí pracovníci
počet
1
9
10
úvazek
0,62
4,60
5,22

celkem

23
20,59
123,5

41,18

164,68

2.4.Přehled činností poskytovaných v rámci pobytové služby zajišťovaných externím
dodavatelem
typ činnosti

popis činnosti

počet hodin za měsíc

Nejsou žádné
činnosti
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cena za měsíc

2.5.Náklady na provoz služby
Náklady na provoz služby - DOZP
celkem za rok

měsíční přepočtené na jednoho uživatele

20 367 364,- Kč

106 080,02 Kč

-

investiční náklady za rok

200 000,- Kč
-

1 041,67 Kč

provozní náklady za rok

20 180,85 Kč

personální náklady za rok

měsíční personální náklady přepočtené na jednoho
uživatele

-

16 292 640,- Kč
-

měsíční provozní náklady přepočtené na jednoho
uživatele

-

3 874 724,- Kč
-

měsíční investiční náklady přepočtené na jednoho
uživatele

-

náklady na služby zajištěné
externím dodavatelem za rok

0

84 857,50 Kč
- měsíční náklady na služby zajištěné externím
dodavatelem přepočtené na jednoho uživatele
0

B. ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ
druh služby

Odlehčovací služba pobytová

cílová skupina (včetně specifik)

Osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha
autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové,
ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí.
Osoby s mentálním postižením.
Osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují
pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani
své okolí.
Služba je určena pro osoby ve věku od 19 do 60 let.
Služba je určena osobám obou pohlaví, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci s nutností soustavné péče.

forma poskytování

kapacita

Pobytová, nepřetržitý provoz

2

2.2.

Zařízení, které vznikne transformací

název zařízení

Zatím Bez názvu

adresa16
charakter
budovy)

objektu

(popis

umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

16

Lokalita Semily, Na Vinici
Viz: DOZP - v objektu vzniknou 2 garsoniéry pro odlehčovací službu
pobytovou se samostatným vstupem. Garsoniéry budou mít vlastní
sociální zařízení, kuchyňku, pračku se sušičkou.
Objekt se bude nacházet v klidné části Semil nedaleko místní
nemocnice. V této lokalitě jsme jediným poskytovatelem tohoto
druhu sociální služby pro uvedenou cílovou skupinu a je o ni zájem.
Město Semily je okresní město s rozlohou více jak 16 km2, ležící
v nadmořské výšce 340 m, kde žije cca 8000 obyvatel. Klienti mohou
využívat veřejné služby (pedikúra, kadeřník. ), instituce (úřady,
banky, pošta, nemocnice), lékaře, místní kino, muzeum, knihovnu,
místní obchody, prodejny s občerstvením, cukrárny, kostel,
procházky městem a parkem, nákupy v blízké pekárně, apod. Do

Pokud adresa není v době vyplňování transformačního plánu známá, uveďte to.
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okolí je možno jít pěšky, místní dopravou (zastávka cca 200 m), nebo
využít železniční stanici – blíže viz DOZP.
způsob pořízení objektu

Výstavba nového objektu

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí
z pohledu
potřebnosti investic)

Ve fázi před započetím stavby

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy
platí)
památková ochrana

Objekt není památkově chráněn

počet uživatelů objektu

2

celkový počet pokojů
případě pobytové služby)

(v

1 lůžko

2 lůžka

2

2

celkový počet místností nebo
prostor pro denní programy
(v případě ambulantní služby),
kapacita
jednotlivých
místností17

0
Klienti budou využívat aktivizační dílny v Benešově u Semil čp. 180

další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné
buňky/domácnosti,
v případě ambulantních služeb
a denních programů podmínky
pro odpočinek apod.)

Jednolůžkové garsoniéry umožní větší soukromí a individuální
přístup, možnost většího prostoru při svém svobodném rozhodování,
zlepšení hygienického zázemí (samostatná sprcha a WC),
svobodnější rozhodování při stravování, možnost samostatného
vaření a nakupování, praní prádla … Služba bude podporovat
udržování a rozvoj schopností, dovedností a odpovědnosti vedoucí
k jeho samostatnosti.

zázemí pro
management

1 místnost pro PSS (šatna, čerpání zákonné pauzy),
1 místnost pro všeobecnou sestru (uložení léků ..) - společné pro
DOZP i odlehčovací službu

pracovníky

a

vlastník objektu

Liberecký kraj

2. 3. Personální zajištění komunitní sociální služby
pracovníci v přímé péči
z toho
sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

sanitáři

pedagogičtí
pracovníci

3

1

1

0

0

2,15
12,9

0,17
1

0,1
0,60

0
0

0
0

1
fyzioterapeut
0,01
0,40

4,3

0,20

0,10

0

0

0,10

pracovníci
v soc.
službách
počet
úvazky
počet
hodin
denně
věnovaný
přímé
péči
počet
hodin
denně
věnovaný
17

ostatní

U ambulantních služeb uveďte celkový počet místností, které slouží pro přímou práci s klienty. U jednotlivých
místností uveďte jejich okamžitou kapacitu.
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celkem

6
2,43
14,58

4,86

nepřímé
péči
počet
17,2
1,20
0,70
0
0
0,50
hodin
denně
celkem
pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál
z toho
technický a administrativní celkem
personál
vedoucí pracovníci
počet
1
7
8
úvazek
0,025
0,535
0,56

19,44

2.4.Přehled činností poskytovaných v rámci pobytové služby zajišťovaných externím
dodavatelem
typ činnosti

popis činnosti

počet hodin za měsíc

cena za měsíc

Nejsou žádné
činnosti

2.5.Náklady na provoz služby
Náklady na provoz služby - Odlehčovací služba
celkem za rok

měsíční přepočtené na jednoho uživatele

2 340 372,- Kč

97 515,50 Kč

-

investiční náklady za rok

0

-

měsíční investiční náklady přepočtené na jednoho
uživatele

-

měsíční provozní náklady přepočtené na jednoho
uživatele

0
-

provozní náklady za rok

449 652,- Kč
-

18 735,50 Kč

personální náklady za rok

-

1 890 720,- Kč
-

náklady na služby zajištěné
externím dodavatelem za rok

0

měsíční personální náklady přepočtené na jednoho
uživatele

78 780,- Kč
- měsíční náklady na služby zajištěné externím
dodavatelem přepočtené na jednoho uživatele
0

C. TÝDENNÍ STACIONÁŘ
druh služby

Týdenní stacionář

cílová skupina (včetně specifik)

Osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha
autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové,
ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí.
Osoby s mentálním postižením.
Osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují
pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani
své okolí.
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Služba je určena pro osoby ve věku od 19 do 60 let.
Služba je určena osobám obou pohlaví, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci s nutností soustavné péče.
forma poskytování

kapacita

Pobytová, provoz od pondělí do
pátku, v případě hodného zřetele
nepřetržitě

12

2.2. Zařízení, které vznikne transformací
název zařízení

Bez názvu

adresa18

Benešov u Semil čp. 143
(popis

Bude se jednat o dvoupodlažní podlouhlou bezbariérovou budovu
doposud z blíže neurčeného materiálu s fotovoltaickými články na
střeše. V každém podlaží bude 1 domácnost pro 6 uživatelů.
V každé domácnosti budou jednolůžkové pokoje o velikosti cca
13m2, jedna ložnice v každé domácnosti bude větší z důvodu
možnosti partnerského soužití. Všechny ložnice budou mít přímý
vstup do zahrady nebo lodžie dimenzovány pro pohyb nejen na
vozíku, ale i na pojízdném lůžku. Centrem obou podlaží bude
obývací prostor s kuchyní, kolem kterého budou seskupeny ostatní
místnosti. Na centrální prostor přímo navazují 2 malé a 1 velká
koupelna s WC pro každou domácnost a další obslužné místnosti
(prádelna, úklidová místnost). V suterénu bude šatna pro personál,
technická místnost, archiv a sklady, ve 2. NP pak denní místnost pro
pracovníky. V budově bude výtah.
Před budovou bude dále přístřešek nebo garáž pro 2 automobily.
Okolo objektu je navržena zahrada se stávající zelení a vzrostlými
stromy, budou zde altány, ohniště, skleník, částečně krytá terasa
podél celé fasády domu. Celková koncepce nabízí uživatelům
přiměřené soukromí, pohodlí i možnost společenských kontaktů.

umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

V semilském okrese jsme jediným pobytovým zařízením pro výše
uvedenou cílovou skupinu osob. Služby sociální péče poskytujeme
v příjemném prostředí obce Benešov u Semil, která je od Semil
vzdálena asi 3 km. Obec Benešov u Semil má cca 850 obyvatel,
člení se na 4 sídelní jednotky: Benešov, Hradišťata, Pod Mošnou a
Podolí na rozloze 5,39 km2, v nadmořské výšce 352 m n.m. V obci
působí aktivní spolky (SDH, TJ, divadelní spolek, myslivci), které pro
své občany i ostatní návštěvníky připravují kulturní, společenské i
sportovní akce. Dále se zde nachází obecní úřad a základní a
mateřská škola.
Benešov je ideální výchozí místo pro turistiku a cykloturistiku, obcí
procházejí 2 značené cyklotrasy. V létě je možnost přírodního
koupání v Jizeře a rybaření. Na břehu Jizery se v blízkosti obce
směrem na Semily nachází golfové hřiště. V zimě jsou zde dobré
podmínky pro lyžařskou turistiku, z Benešova vede stopa směrem
k Vysokému nad Jizerou. Nad místním vrchem Strážník na poli
zvaném Na Kamenci je naleziště chalcedonů, achátů, jaspisů, opálů
a křišťálů.
Benešov u Semil je členem svazku obcí Mikroregion Pojizeří,
územně spadá do okresu Semily a Libereckého kraje a je členem
Euroregionu Nisa. Z Benešova je pěkný rozhled na hřebeny
Krkonoš, Ještěd, Tábor, Kozákov a Kumburk. Řeka Jizera vytváří
malebná zákoutí a tvoří přirozenou hranici obce. Vlévá se do ní 6

charakter
budovy)

18

objektu

Pokud adresa není v době vyplňování transformačního plánu známá, uveďte to.
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benešovských potoků, které protékají roklinami a vytvářejí malé
vodopády.
Významnými památkami obce jsou kamenný kříž z roku 1788 (v
Podolí), v horní části obce nalezneme 2 výklenkové kapličky a u
hřbitova pomník Mistra Jana Husa z roku 1901. Další zajímavou
technickou památkou je krytý dřevěný most přes řeku Jizeru, který
se nachází na samé hranici obce. Díky silnici II/292 je zde dobrá
dopravní obslužnost a možno se autobusem dostat přímou linkou
např. až do Liberce.
Veřejné služby a nákupy jsou dostupné v blízkých Semilech,
občerstvení a drobné nákupy potravin lze obstarat v automatech v
nemocnici na okraji Semil (500 m od zařízení). Praktické a odborné
lékaře klienti navštěvují v Semilech, další specialisty dle potřeb v
Železném Brodě, Jičíně, Jilemnici, Liberci. Do Semil je možno dostat
se městskou hromadnou dopravou. Autobusová zastávka je
umístěna mezi oběma budovami našeho zařízení. Pěšky se do
Semil dostaneme chodníkem po rovině vedle komunikace. Klienti
jezdí nebo docházejí do Semil i na nákupy, mohou využívat i
služební automobily.
způsob pořízení objektu

Výstavba nového objektu

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí
z pohledu
potřebnosti investic)

Ve fázi zpracování projektové dokumentace

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy
platí)
památková ochrana

Objekt není památkově chráněn

počet uživatelů objektu
celkový počet pokojů
případě pobytové služby)

12
(v

1 lůžko

2 lůžka

12

V případě partnerského soužití lze
v každé
domácnosti
vytvořit
dvoulůžkový pokoj

celkový počet místností nebo
prostor pro denní programy
(v případě ambulantní služby),
kapacita
jednotlivých
místností19

2 společenské místnosti +
klienti mohou využívat aktivizační dílny v Benešově u Semil čp. 180,
případně další sociálně terapeutické dílny - FOKUS Semily, sdružení
Rytmus, Tulipán ….

další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné
buňky/domácnosti,
v případě ambulantních služeb
a denních programů podmínky
pro odpočinek apod.)

Jednolůžkové pokoje umožní větší soukromí a individuální přístup,
možnost většího prostoru při svém svobodném rozhodování,
zlepšení hygienického zázemí (samostatná sprcha a WC),
svobodnější rozhodování při stravování, možnost samostatného
vaření a nakupování, praní prádla … Služba bude podporovat
udržování a rozvoj schopností, dovedností a odpovědnosti vedoucí
k jeho samostatnosti.

zázemí pro
management

1 místnost pro PSS (čerpání zákonné pauzy)
1 místnost pro všeobecnou sestru (uložení léků,..)
1 denní místnost - šatna pro pracovníky

vlastník objektu

pracovníky

a

Liberecký kraj

19

U ambulantních služeb uveďte celkový počet místností, které slouží pro přímou práci s klienty. U jednotlivých
místností uveďte jejich okamžitou kapacitu.

23

2. 3. Personální zajištění komunitní sociální služby
pracovníci v přímé péči
z toho
pracovníci
v soc.
službách
počet

12

sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

sanitáři

pedagogičtí
pracovníci

1

1

0

0

ostatní

1
fyzioterapeut
0,34
2

úvazky
10
0,7
0,9
0
0
počet
60
4
5
0
0
hodin
denně
věnovaný
přímé
péči
počet
20
2,
2
0
0
0,30
hodin
denně
věnovaný
nepřímé
péči
počet
80
6
7
0
0
2,30
hodin
denně
celkem
pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál
z toho
technický a administrativní celkem
personál
vedoucí pracovníci
počet
1
9
10
úvazek
0,18
2,24
2,42

celkem

15
11,94
71,64

23,88

95,52

2.4.Přehled činností poskytovaných v rámci pobytové služby zajišťovaných externím
dodavatelem
typ činnosti

popis činnosti

počet hodin za měsíc

cena za měsíc

Nejsou žádné
činnosti

2.5.Náklady na provoz služby
Náklady na provoz služby - Týdenní stacionář
celkem za rok

měsíční přepočtené na jednoho uživatele

11 462 004,- Kč

79 597,25 Kč

-

investiční náklady za rok

100 000,- Kč
-

provozní náklady za rok

2 182 964,- Kč

-

měsíční investiční náklady přepočtené na jednoho
uživatele

694,44 Kč
-

měsíční provozní náklady přepočtené na jednoho
uživatele

15 159,47 Kč

24

-

personální náklady za rok

-

9 179 040,- Kč
-

náklady na služby zajištěné
externím dodavatelem za rok

0

měsíční personální náklady přepočtené na jednoho
uživatele

63 743,33 Kč
- měsíční náklady na služby zajištěné externím
dodavatelem přepočtené na jednoho uživatele
0

D. DENNÍ STACIONÁŘ, KANCELÁŘE, REHABILITACE A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
druh služby

Denní stacionář

cílová skupina (včetně specifik)

Osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha
autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové,
ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí.
Osoby s mentálním postižením.
Osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují
pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani
své okolí.
Služba je určena pro osoby ve věku od 7 do 60 let.
Služba je určena osobám obou pohlaví, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci s nutností soustavné péče.

forma poskytování

kapacita

Ambulantní – v pracovní dny od
7.00 do 18.00 hod.

12

2.2. Zařízení, které vznikne transformací
název zařízení

Vila TEREZA

adresa20

Benešov u Semil čp. 180, 51206

charakter
budovy)

20

objektu

(popis

Jedná se o dvouposchoďovou vilu s novorenesančními prvky
z počátku 20. století, vystavěnou pro majitele místní továrny p.
Františka Matouše. Od roku 1992 je vila využívána pro poskytování
sociálních služeb.
V této budově bude denní stacionář (aktivizační dílny), rehabilitace,
kanceláře a technické zázemí. Objekt bude nadále využíván
celoročně, budova projde celkovou rekonstrukcí vnitřních prostor, po
rekonstrukci budovy bude její využití následující:
Suterén:
kotelna, údržba, skladové prostory, místnost s keramickou pecí,
šatna a WC pro personál, prádelna.
Přízemí:
hlavní vstup - bezbariérová rampa, nový výtah s průchozí kabinou –
nástup už z venku, vstupní hala, kuchyň s jídelnou, čekárna pro
rehabilitaci, rehabilitace s vodoléčbou, snoezelen, WC pro klienty,
WC pro personál. V přízemí budou sjednoceny všechny výšky
podlah do jednolité velkoformátové dlažby.
1.poschodí:
Denní stacionář - kapacita 12 osob, ambulantní forma poskytování
sociální služby, věkové rozmezí od 7 let do 60 let, pro osoby s
mentálním,
kombinovaným
a
s
chronickým
duševním

Pokud adresa není v době vyplňování transformačního plánu známá, uveďte to.
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onemocněním. Službu budou využívat klienti se střední a vysokou
mírou podpory a bude určena pro klienty ze semilského regionu.
Klienti budou využívat aktivizační dílny- košíkářskou, víceúčelovou
v kombinaci s textilní, keramickou a dílnu na výrobu svíček. Dále
mohou docházet na výuku vaření, na počítače a další aktivity dle
zájmu. K dispozici budou mít společenskou místnost a kuchyňku.
Aktivizační dílny budou navštěvovat krom klientů denního stacionáře
rovněž klienti ze všech druhů služeb dle volby a zdravotního stavu.
Maximální denní celková kapacita aktivizačních dílen a rehabilitace
bude 31 klientů.
Zrekonstruované aktivizační dílny:
 košíkářská dílna – z pokoje č. 24 a přilehlého pokojekapacita 5 osob,
 víceúčelová dílna v kombinací s textilní – z pokoje č. 23 –
kapacita 10 osob,
 keramická dílna – z pokoje č. 22- kapacita 5 osob,
 výroba svíček- z kanceláře účetní, kapacita 4 osoby,
 kuchyňka- místnost č. 25 ( kuchyňská linka, sporák, dřez,
lednice, vestavná trouba, myčka na nádobí atd.) kapacita 4
osoby,
 společenská místnost s televizí, věží, s jídelním koutem,
 místnost pro klienty se dvěma počítači + internet,
 koupelna (2x WC se sprchou pro klienty),
 WC se sprchou pro pracovníky.
2. poschodí:
 kanceláře pro management pro všechny poskytované
služby včetně zázemí,
 nové bezpečnější schodiště – do 3 a 4 NP, jiné zábradlí,
 2 kanceláře pro účetní,
 kancelář pro provozářku a docházejícího bezpečnostního
technika, 2 kanceláře pro sociální pracovnice,
 ředitelna,
 vzdělávací místnost pro pracovníky,
 místnost pro archivaci,
 kuchyňka,
 2 WC a sprcha.

umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

Rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách, a to v první etapě
proběhne rekonstrukce vnitřních prostor, ve 2. etapě výměna oken,
střešní krytiny a nátěr fasády.
Služby sociální péče poskytujeme v příjemném prostředí v obci
Benešov u Semil, která je od Semil vzdálena asi 3 km. Obec
Benešov u Semil má cca 850 obyvatel, člení se na 4 sídelní jednotky:
Benešov, Hradišťata, Pod Mošnou a Podolí na rozloze 5,39 km2
v nadmořské výšce 352 m n.m.
V obci působí aktivní spolky (SDH, TJ, divadelní spolek, myslivci),
které pro své občany i ostatní návštěvníky připravují kulturní,
společenské i sportovní akce. Dále se zde nachází obecní úřad a
základní a mateřská škola.
Benešov je ideální výchozí místo pro turistiku a cykloturistiku, obcí
procházejí 2 značené cyklotrasy. V létě je možnost přírodního
koupání v Jizeře a rybaření. Na břehu Jizery se v blízkosti obce
směrem na Semily nachází golfové hřiště. V zimě jsou zde dobré
podmínky pro lyžařskou turistiku, z Benešova vede stopa směrem
k Vysokému nad Jizerou. Nad místním vrchem Strážník na poli
zvaném Na Kamenci je naleziště chalcedonů, achátů, jaspisů, opálů
a křišťálů.
26

Benešov u Semil je členem svazku obcí Mikroregion Pojizeří,
územně spadá do okresu Semily a Libereckého kraje a je členem
Euroregionu Nisa.
Z Benešova je pěkný rozhled na hřebeny Krkonoš, Ještěd, Tábor,
Kozákov a Kumburk. Řeka Jizera vytváří malebná zákoutí a tvoří
přirozenou hranici obce. Vlévá se do ní 6 benešovských potoků,
které protékají roklinami a vytvářejí malé vodopády.
Významnými památkami obce jsou kamenný kříž z roku 1788 (v
Podolí), v horní části obce nalezneme 2 výklenkové kapličky a u
hřbitova pomník Mistra Jana Husa z roku 1901. Další zajímavou
technickou památkou je krytý dřevěný most přes řeku Jizeru, který
se nachází na samé hranici obce.
Díky silnici II/292 je zde dobrá dopravní obslužnost a možno se
autobusem dostat přímou linkou např. až do Liberce. Veřejné služby
a nákupy jsou dostupné v blízkých Semilech, občerstvení a drobné
nákupy potravin lze obstarat v automatech v nemocnici na okraji
Semil (500 m od zařízení). Praktické a odborné lékaře klienti
navštěvují v Semilech, další specialisty dle potřeb v Železném
Brodě, Jičíně, Jilemnici, Liberci. Do Semil je možno dostat se
městskou hromadnou dopravou. Autobusová zastávka je umístěna
mezi oběma budovami našeho zařízení. Pěšky se do Semil
dostaneme chodníkem po rovině vedle komunikace. Klienti jezdí
nebo docházejí do Semil i na nákupy, mohou využívat i služební
automobily.
způsob pořízení objektu

rekonstrukce

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí
z pohledu
potřebnosti investic)

Ve fázi zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy
platí)
památková ochrana

Objekt není památkově chráněn

počet uživatelů objektu

31 (12 klientů denního stacionáře, zbytek z ostatních služeb)

celkový počet pokojů
případě pobytové služby)

(v

celkový počet místností nebo
prostor pro denní programy
(v případě ambulantní služby),
kapacita
jednotlivých
místností21

další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné
buňky/domácnosti,
v případě ambulantních služeb
a denních programů podmínky
pro odpočinek apod.)

1 lůžko

2 lůžka

0
7 místností :

0









Rehabilitace – 1 klient
Počítače – 2 klienti
Dílna na svíčky – 4 klienti
Cvičná kuchyň – 4 klienti
Košíkářská dílna – 5 klientů
Textilní dílna v kombinaci s víceúčelovou dílnou – 10 klientů
Keramická dílna – 5 klientů

Oddělí se ambulantní služba od služeb pobytových, bude dostupná
(bezbariérová) rehabilitace pro všechny klienty, denní stacionář
bude dostupný i pro klienty s vysokou mírou podpory (výtah), bude
zlepšeno hygienické zázemí (bezbariérová WC, sprcha). Aktivizační
dílny budou sloučeny v jednom objektu. Služba bude poskytována
v příjemném
zmodernizovaném
prostředí.
Prostřednictvím
nabízených pracovních činností a zájmových aktivit budeme
předcházet sociálnímu vyloučení, upevňovat získané dovednosti a
návyky a rozvíjet samostatnost a vlastní aktivitu jednotlivého
uživatele.

21

U ambulantních služeb uveďte celkový počet místností, které slouží pro přímou práci s klienty. U jednotlivých
místností uveďte jejich okamžitou kapacitu.
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Bude oddělena provozní část (ekonomický provoz, údržba) od
prostor určených pro klienty.
zázemí pro
management

pracovníky

a

vlastník objektu

V suterénu bude umístěna šatna pro pracovníky a odpočinková
místnost na čerpání zákonné pauzy, WC a sprcha. Ve 2. poschodí
budou zrekonstruované kanceláře, kuchyňka, rovněž sprcha s WC.
Dále zde bude vzdělávací místnost pro pracovníky.
Liberecký kraj

2. 3. Personální zajištění komunitní sociální služby
pracovníci v přímé péči
z toho
pracovníci
v soc.
službách
počet

5

sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

sanitáři

pedagogičtí
pracovníci

1

0

0

0

ostatní

1
fyzioterapeut
0,09
0,40

úvazky
3,14
0,13
0
0
0
počet
18,84
0,75
0
0
0
hodin
denně
věnovaný
přímé
péči
počet
6,28
0,12
0
0
0
0,10
hodin
denně
věnovaný
nepřímé
péči
počet
25,12
0,87
0
0
0
0,50
hodin
denně
celkem
pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál
z toho
technický a administrativní celkem
personál
vedoucí pracovníci
počet
1
7
8
úvazek
0,075
0,425
0,50

celkem

7
3,36
20,16

6,72

26,88

2.4.Přehled činností poskytovaných v rámci pobytové služby zajišťovaných externím
dodavatelem
typ činnosti

popis činnosti

počet hodin za měsíc

Nejsou žádné
činnosti

28

cena za měsíc

2.5.Náklady na provoz služby
Náklady na provoz služby – Denní stacionář
celkem za rok

měsíční přepočtené na jednoho uživatele

2 989 188,- Kč

20 758,25 Kč

-

investiční náklady za rok

-

provozní náklady za rok

0

-

měsíční investiční náklady přepočtené na jednoho
uživatele

-

měsíční provozní náklady přepočtené na jednoho
uživatele

0

574 308,- Kč
-

3 988,25 Kč

personální náklady za rok

-

2 414 880,- Kč
-

náklady na služby zajištěné
externím dodavatelem za rok

0

měsíční personální náklady přepočtené na jednoho
uživatele

16 770 Kč
- měsíční náklady na služby zajištěné externím
dodavatelem přepočtené na jednoho uživatele
0

E. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
druh služby

Chráněné bydlení

cílová skupina (včetně specifik)

Osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha
autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové,
ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí.
Osoby s mentálním postižením.
Osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují
pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani
své okolí.
Služba je určena pro osoby ve věku od 19 let se střední mírou
podpory.
Služba je určena osobám obou pohlaví, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci.

forma poskytování

kapacita

Pobytová - nepřetržitě

4

2.3.

Zařízení, které vznikne transformací (pokud je zařízení více, zkopírujte tabulku a pro
každé zařízení ji vyplňte zvlášť)

název zařízení

Doposud neznámé
neznámá

adresa22
charakter
budovy)

objektu

(popis

umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

22

2 byty o velikosti 2+1 splňující materiálně-technický standard pro
cílovou skupinu osob
Byty se budou nacházet v klidné části Semil. Tuto lokalitu si zvolili
klienti kvůli zachování kontaktu s rodinnými příslušníky a blízkými
osobami, v nácviku volného pohybu jsou už s městem Semily
obeznámeni, stalo se jim důvěrným, umožní jim společenské
fungování. Tento druh sociální služby pro uvedenou cílovou skupinu
osob v této lokalitě zcela chybí.
Město Semily je okresní město v Podkrkonoší na jihovýchodě
Libereckého kraje, s rozlohou více jak 16 km2, ležící v nadmořské
výšce 340 m, kde žije cca 8000 obyvatel. Rozkládá se na soutoku

Pokud adresa není v době vyplňování transformačního plánu známá, uveďte to.
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Jizery s Oleškou na severní hranici Českého ráje, vzdálenost od
Liberce cca 50 km, od Prahy asi 100 km. Západně od Semil se
nachází národní přírodní památka Kozákov. Semily se člení na 3
katastrální území, a to Semily, Spálov a Bítouchov a 4 místní části
(Semily, Podmoklice, Spálov a Bítouchov). Mezi památky patří
zejména kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Jana Křtitele, hotel
Obecní dům, muzeum, roubené chalupy v Jílovecké ulici, mariánský
sloup, sochy svatých, sousoší Antala Staška a Ivana Olbrachta a
socha dr. F.L.Riegra. V blízkosti města se nachází ojedinělé údolí
Jizery, jež patří do Geoparku UNESCO a prochází jím Riegrova a
Kamenického stezka. Dále se zde nachází budova Městského úřadu
a radnice. Nelze opomenout Ostrov v blízkosti místního Zámku.
Obyvatelstvo se v minulosti živilo zemědělstvím a řemesly, zejména
zpracováním lnu a bavlny a tkalcovstvím. K průmyslovému rozvoji
města přispěla stavba železniční tratě z Pardubic do Liberce.
Počátkem 20. století se začalo více dbát na vzhled města, postavila
se i Semilská nemocnice a vilová čtvrť Na Kruhách. Po 1. světové
válce bylo postaveno dalších 70 domů, zbudovala se učňovská
škola, druhá budova nemocnice, krematorium a v Podmoklicích
škola. Po 2. světové válce bylo vystaveno gymnázium, Základní
škola dr. F.L.Riegra, vyrostlo několik bytových sídlišť: Oleška, Řeky,
Pod nádražím, Černý most. Výstavba rodinných domů pokračovala i
v lokalitě Vinice a Nad Špejcharem. Od 16. století mají Semily svůj
znak – na modrém znaku jelen kráčející od lípy po zelené louce, nad
ním do oblouku 6 šesticípích hvězd. V roce 1992 byla městu
schválena vlajka, jejíž řešení vychází z barev znaku. V současnosti
je ve městě 5 mateřských škol, 5 škol základních, 3 střední školy a
Speciální škola v Nádražní ulici. Všechny semilské školy prošly
v nedávných letech kompletní rekonstrukcí a zateplením. Kulturní a
společenský život v Semilech organizuje Kulturní centrum Golf
z roku 1979, který byl navržen k prohlášení za kulturní památku.
V jeho velkém sále se odbývají divadla, koncerty, plesy a další akce.
V letech 2009 – 2010 byla provedena úplná rekonstrukce kina
Jitřenka, má 117 míst a je vybaveno špičkovou digitální technologií,
která umožňuje zajišťovat on-line přenosy různých představení
z předních světových divadel. Dále je zde Městská knihovna,
Muzeum a Pojizerská galerie a další historické objekty. S výtvarnými
a historickými výstavami se můžeme setkat v okresním archivu
Semily. V Semilech je i několik aktivních spolků, jako např. pěvecký
sbor Jizeran, dětský sbor Jizerka, hasiči, sokolové, ochotníci,
Podkrkonošský symfonický orchestr, Podkrkonošská společnost
přátel dětí zdravotně postižených, včelaři, chovatelé, turisté, skauti a
sportovní spolky jako golfaři, fotbalisté, florbalisté, horolezci, lyžaři,
Střelecký klub či Autoklub. V Semilech jsou pravidelně pořádány
kulturní akce, jako festival Jazz pod Kozákovem, Semilský pecen,
Semilský paroháč, Semilský džbánek, Country festival, Semilská
pouť atd.
Nemocnice která disponuje 150 lůžky, má přes 200 zaměstnanců a
je rozdělena do 3 pavilónů s vlastní lékárnou. V nemocnici jsou
oddělení ortopedie, následné péče a rehabilitace a další odborné
ambulance včetně laboratoře. Dále je ve městě poliklinika se
sdružením odborných a praktických lékařů, stomatologů a lékárnou.
V Semilech se nachází železniční stanice na trati 030 z Pardubic do
Liberce, 100 m od železniční stanice se nachází autobusové
nádraží. Autobusovou dopravu zajišťuje společnost Bus Line a.s..
O bezpečnost obyvatel se v Semilech stará Městská policie, Policie
ČR a hasičský záchranný sbor.
Klienti mohou využívat veřejné služby (pedikúra, kadeřník..),
instituce (úřady, banky, pošta, nemocnice), místní kino, muzeum,
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knihovnu, místní obchody a supermarkety, prodejny s občerstvením,
cukrárny, kostel, procházky městem, parkem, apod.
Do aktivizačních dílen do Benešova se mohou dostat městskou
dopravou, případně pěšky po chodníku vedle hlavní komunikace.
způsob pořízení objektu

Koupě dvou bytů (2+1)

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí
z pohledu
potřebnosti investic)

V dobrém technickém
bezbariérovým vchodem.

stavu,

pokud

možno

s výtahem

a

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy
platí)
památková ochrana

Zřejmě nebude

počet uživatelů objektu

4

celkový počet pokojů
případě pobytové služby)

1 lůžko

2 lůžka

4

4

V případě partnerského soužití bude
k dispozici 1 byt 2+1

celkový počet místností nebo
prostor pro denní programy
(v případě ambulantní služby),
kapacita
jednotlivých
místností23

Klienti mohou využívat aktivizační dílny v Benešově u Semil čp. 180,
případně další sociálně terapeutické dílny - FOKUS Semily, sdružení
Rytmus, Tulipán ….

další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné
buňky/domácnosti,
v případě ambulantních služeb
a denních programů podmínky
pro odpočinek apod.)

Chráněné bydlení zvýší soukromí klientů, prostory a vybavení budou
uzpůsobeny individuálním potřebám klientů. Klienti budou žít
běžným způsobem života jako jejich vrstevníci, dopomůžeme jim
s péčí o domácnost, s přípravou jídla, se sebeobsluhou, s péčí o
zdraví, se vztahy, s prací či volným časem, s hospodařením s
finančními prostředky a rozhodováním o nich, se samostatnosti ve
vedení péče o domácnost, s jednáním v obchodech, na úřadech či u
lékaře, s využíváním místních služeb, s uplatněním na trhu práce a
s možnosti partnerského soužití.

zázemí pro
management

ne

(v

pracovníky

a

vlastník objektu

2.4.

Liberecký kraj

Personální zajištění komunitní sociální služby

pracovníci v přímé péči
z toho
sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

sanitáři

pedagogičtí
pracovníci

2

1

0

0

0

1,5
9

0,16
0,90

0
0

0
0

0
0

pracovníci
v soc.
službách
počet
úvazky
počet
hodin
denně
věnovaný
přímé
péči
23

ostatní

1
fyzioterapeut
0,02
0,40

U ambulantních služeb uveďte celkový počet místností, které slouží pro přímou práci s klienty. U jednotlivých
místností uveďte jejich okamžitou kapacitu.
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celkem

4
1,68
10,08

počet
4,5
0,40
0
0
0
0,10
hodin
denně
věnovaný
nepřímé
péči
počet
13,5
1,30
0
0
0
0,50
hodin
denně
celkem
pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál
z toho
technický a administrativní celkem
personál
vedoucí pracovníci
počet
1
7
8
úvazky
0,10
0,50
0,60

3,36

13,44

Přehled činností poskytovaných v rámci pobytové služby zajišťovaných externím
dodavatelem

2.5.
typ činnosti

popis činnosti

počet hodin za měsíc

cena za měsíc

Nejsou žádné
činnosti

2.6.

Náklady na provoz služby

Náklady na provoz služby - Chráněné bydlení
celkem za rok

měsíční přepočtené na jednoho uživatele

1 761 072 Kč

36 689,- Kč

-

investiční náklady za rok

-

provozní náklady za rok

0

měsíční investiční náklady přepočtené na jednoho
uživatele

-

měsíční provozní náklady přepočtené na jednoho
uživatele

0

338 352,- Kč
-

-

7 049,- Kč

personální náklady za rok

1 422 720,- Kč

0

-

náklady na služby zajištěné
externím dodavatelem za rok

-

měsíční personální náklady přepočtené na jednoho
uživatele

29 640,- Kč
- měsíční náklady na služby zajištěné externím
dodavatelem přepočtené na jednoho uživatele
0
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2.7.

Personální zajištění ústavní služby, která není předmětem transformace

pracovníci v přímé péči
z toho
pracovníci
v soc.
službách

sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

sanitáři

pedagogičtí
pracovníci

ostatní

počet
úvazky
počet
hodin
denně
věnovaný
přímé péči
počet
hodin
denně
věnovaný
nepřímé
péči
počet
hodin
denně
celkem
pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál
z toho
technický a administrativní celkem
personál
vedoucí pracovníci
počet
úvazky
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celkem

3.

Analýza sociálních služeb komunitního charakteru v místě realizace

projektu

Uveďte seznam dostupných sociálních služeb v regionu a vypište, které z těchto služeb budou klienti
využívat. Zdůvodněte, proč dané služby není možné plně využít pro naplnění potřeb uživatelů
a zdůvodněte, proč je třeba vybudovat Vámi navrhovanou službu. Zdůvodněte výběr místa pro vznik
nových služeb, a to i v kontextu přijetí uživatelů místní komunitou.
Naše organizace spolupracuje s níže uvedenými organizacemi a institucemi, jejichž služeb můžou
klienti využívat:
 Fokus Semily, Nad Školami 480, 513 01 Semily
Poskytované služby: sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny
Cílová skupina osob: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným
postižením a osoby s mentálním postižením ve věku od 15 – 65 let
- klienti mohou využívat sociálně terapeutickou dílnu
 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Zařízení poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené Semily, Archivní 570, 513 01 Semily
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým
onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s
mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se
zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři Věková kategorie klientů: dorost (16
– 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let)
- možno využít zapůjčení kompenzačních pomůcek, společná setkání u příležitosti různých
kulturních akcí, prodeje výrobků a dle postižení možno využít tlumočnické služby (např. u sluchově
postižených)
 Rytmus Liberec, o.p.s.
Zařízení poskytovatele: Detašované pracoviště Semily, Nádražní 213, 513 01 Semily
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s jiným zdravotním
postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným
postižením, osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let)
– spolupracujeme v oblasti zařazování klientů na otevřený trh práce a vzdělávání
 Základní škola speciální, Nádražní 213, 513 01 Semily
– spolupráce v oblasti vzdělávání klientů
 Zrnko naděje, o.s. Jílovecká 191, 513 01 Semily
Cílová skupina osob: osoby se zdravotním postižením
– společná setkání při různých akcích
 Pedagogicko psychologická poradna, Nádražní 213, 513 01 Semily
– využíváme zajištění psychologické pomoci klientů


Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených, Nádražní 213, 513 01
Semily
– úzká spolupráce v oblasti společenských, kulturních a sportovních akcí


Občanské sdružení TULIPÁN, Bítouchovská 1, 513 01 Semily – provozuje chráněnou dílnu,
kde zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, nabízí venkovní i vnitřní úklidové služby,
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služby pro automotive a další technické služby
– spolupráce a využití v oblasti pracovního uplatnění.
Všechny výše uvedené služby naše zařízení využívá, jedná se však o služby ambulantní.
V našem regionu není žádná pobytová sociální služba pro danou cílovou skupinu osob s mentálním,
kombinovaných a s chronickým duševním onemocněním ve věku od 19 let a výše, úplně zde chybí
služba s celoročním pobytem (DOZP), proto je nutno tuto službu zřídit. Umístění služby v lokalitě
umožňuje společenské fungování a využívání všech dostupných veřejných služeb. Klienti tuto lokalitu
znají, mají k ní určité vazby a změna lokality by jim mohla způsobit další psychickou újmu.
Komunikace s veřejností :
Pořádáme dny otevřených dveří, přednášky o cílové skupině, jsou k dispozici letáky o
poskytovaných službách, komunikujeme prostřednictvím tisku, komunikujeme s městem. Další
příklady komunikace:
 účast na komunitním plánování - informování o procesu transformace a humanizace,
 komunikace a spolupráce s návaznými službami,
 účast na multidisciplinárních týmech,
 realizace cílených akcí zaměřených na vybraný okruh veřejnosti (např. besedy se sousedy
v místě budoucího bydlení),
 schůzky se sociálními pracovníky městských úřadů, nemocnice apod.,
 informování prostřednictvím médií (webové stránky, facebook …).
Klienti chodí pravidelně nakupovat, k lékaři, ke kadeřníkovi, na pedikúru, navštěvují kulturní akce
v Kulturním centru GOLF, v místním kině, úřady, poštu a vzhledem k tomu, že naše služba je
poskytována řadu let, naše zařízení a klienti jsou v povědomí místní komunity.

4. Vize zajištění podpory v komunitě (po transformaci)
Vize transformace zařízení
Shrňte, jak má organizace vypadat po transformaci (popis služeb z hlediska prostorového uspořádání,
rozdělení pokojů, zázemí pro personál).
Dále uveďte, jak bude v nových pobytových službách zajištěno následující:











zdravotní péče (ošetřovatelská a rehabilitační)
rehabilitace a cvičení
stravování
úklid a praní
drobné opravy
doprava uživatelů

Budou využívány asistivní technologie a jaké?
Budou pořízeny nové kompenzační pomůcky a další nástroje a vybavení k zajištění větší
soběstačnosti uživatelů, jaké?
Co se stane s původní ústavní budovou?
Co pomůže uživatelům lépe využívat návazné sociální a další služby v místě, kde žijí

Změna znamená jistotu pro klienty, že našli svůj trvalý domov v místní komunitě, naučí se žít
samostatně, budou mít své trvalé soukromí, zlepší se kvalita jejich bydlení, jakož i života, budou žít
běžným způsobem života ostatních občanů, mohou žít partnerským životem, budou využívat veřejné
služby a instituce s jistotou, že zůstává podpora pracovníků dle jejich individuálních potřeb, podpora
šitá na míru. V životě stávajících uživatelů této služby budou běžně zachovány principy normality,
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rytmus běžného dne a týdne, dojde k oddělení sféry práce od sféry bydlení a volného času, prožívání
běžného ročního období, atd.
Týdenní stacionář se částečně transformuje na DOZP a chráněné bydlení. Zároveň se zlepší kvalita
poskytovaných služeb v týdenním stacionáři. Bude dostupná rehabilitace i pro klienty s vysokou mírou
podpory a zvětší se prostory aktivizačních dílen.
Toho dosáhneme těmito konkrétními cíli:
 zjištěním nezbytné míry podpory u každého uživatele,
 přípravou uživatelů na přechod do komunity,
 vypracováním metodik nácviku praktických dovedností,
 vypracováním individuálních plánů vzhledem ke změně a k životu v komunitě,
 vypracováním rizik u jednotlivých uživatelů,
 samotným nácvikem podle stanovené míry podpory,
 vzděláváním všech pracovníků a uživatelů,
 komunikací s uživateli, pracovníky, opatrovníky, zákonnými zástupci, se zřizovatelem,
veřejnými službami a veřejností,
 získáním finančních prostředků na uskutečnění změny,
 zpracováním projektové dokumentace,
 výstavbou bezbariérového domu Na Vinici v Semilech a zbouráním a výstavbou nové
bezbariérové budovy čp. 143,
 rekonstrukcí budovy čp. 180,
 nalezením a odkoupením dvou bytů 2 + 1 pro chráněné bydlení v městské zástavbě v
Semilech,
 personálním zabezpečením komunitních služeb,
 vybavením bytů a domácností společně s uživateli,
 stěhováním uživatelů do nových domácností a bytů,
 přestěhováním zrekonstruovaných aktivizačních dílen do budovy čp. 180,
 zácvikem v novém prostředí domácností, bytů, okolí, v úřadech, institucích,
 zaregistrováním DOZP a chráněného bydlení.

Popis služeb po změně:
A. Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP):
Kapacita: 16 osob(nová služba, 4 domácnosti, každá pro 4 osoby)
DOZP bude v Semilské zástavbě Na Vinici, cca 1,5 km od hlavní budovy. V nácviku volného pohybu
jsou už klienti s městem Semily obeznámeni, stalo se jim důvěrným.
Forma poskytování: pobytová služba, provoz nepřetržitý.
Cílovou skupinou budou osoby:
 s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové
vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí,
 osoby s mentálním postižením,
 osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití.
Služba v DOZP bude určena pro osoby od 19 let se střední a vysokou mírou podpory.
DOZP vznikne v semilské zástavbě Na Vinici na pozemku p.č. 470/1 a č. 4151/1 v k.ú. Semily,
který je v současné době ve vlastnictví Libereckého kraje. Dům bude rozdělen v podélném směru do
tří funkčních zón – provozně technická, společné pobytové prostory a dále trakt pokojů. Technické a
doplňkové prostory jsou orientovány na sever, společné obývací místnosti na východ a západ, ložnice
s lodžiemi na jih. Obdobně je dům rozdělen v příčném směru na jednotlivé domácnosti, ve dvou
podlažích. Centrem každé ze čtyř domácností je obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem. Jsou
z něj přístupné ložnice i technické zázemí domácnosti. Provoz tak nabízí bezbariérové bydlení až pro
požadovaných 16 osob v jednolůžkových pokojích s možností propojení na dvoulůžkové, s vlastním
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sociálním zázemím. V návaznosti na hlavní vstup a centrální schodiště s výtahem jsou umístěny
společné technické a administrativní provozy pro celý objekt. V objektu vzniknou i 2 garsoniéry pro
odlehčovací službu pobytovou. Na pozemku kolem budovy bude zahrada, kde mohou klienti trávit svůj
volný čas, ev. se věnovat svým koníčkům. V zahradě osázené různými okrasnými stromy, keři a
rostlinami bude altán, odpočinkové zóny, sprcha, vyvýšené záhony pro zahradničení, ohniště apod.
Náplň služby a způsob poskytování:
V každé domácnosti bude jeden až dva pracovníci v sociálních službách, dle míry podpory. Podpora
bude po celých 24 hodin denně. V noci může být podpora snížena na jednoho pracovníka pro všechny
domácnosti. Ošetřovatelská péče bude zajištěna jednou všeobecnou sestrou, klienti si zvolí svého
praktického a odborného lékaře. Dle zdravotního stavu budou využívat pohotovost, rychlou zdravotní
pomoc a ošetření v nemocnici. Případné drobné opravy domácnosti si budou pracovníci zajišťovat
svépomocí, větší opravy externě. Praní osobního prádla si budou klienti zajišťovat v domácnostech,
případně v prádelně na hlavní budově, a to podle individuální schopnosti a míře podpory klientů.
Pokrmy kromě oběda si budou s podporou pracovníka připravovat sami. Centrální kuchyně bude
zajišťovat obědy a dopolední svačiny pro klienty, kteří budou docházet do aktivizačních dílen. Pro
klienty s vysokou mírou podpory budou rozváženy obědy do domácností. Úklid si budou dle svých
schopností a potřebné míry podpory zajišťovat sami či s podporou pracovníka. O víkendech si budou
zajišťovat stravu (vaření) sami s podporou pracovníka. Bude oddělena část pracovního dne a volna.
Pracovní činnosti budou provádět v aktivizačních dílnách budovy č.p.180 nebo v sociálně-terapeutické
dílně Fokusu v Semilech, popř. na trhu práce ve spolupráci s občanským sdružením Rytmus a Tulipán.
Za podpory pracovníků v sociálních službách se bude uživatelům dále zajišťovat: hospodaření s
penězi, nakupování a další činnosti všedního dne. Klienti budou využívat veřejné služby v Semilech,
odpolední čas budou trávit podle svého uvážení apod. Víkendy budou mít ve volném odpočinkovém
režimu jako v běžných rodinách (návštěvy, návštěva kostela, divadla, vycházky a výlety, …) za podpory
pracovníků v sociálních službách, dobrovolníků, rodinných příslušníků a sousedů. Podobně si budou
moci naplánovat i dovolenou.
Cvičení a rehabilitace (léčebně tělesná výchova, vodoléčba, masáže, posilovací stroje …) bude
poskytována v nově zrekonstruované budově čp. 180 v Benešově u Semil, a to fyzioterapeutkou,
případně ji může zajistit rehabilitační oddělení v nemocnici v Semilech. V této budově mohou klienti
využívat i snoezelen.
Doprava je zajištěna místní hromadnou dopravou, pěšky nebo s využitím služebních dopravních
prostředků. Na vzdálenější cíle se dostanou autobusovou dopravou nebo vlakem.
B. Odlehčovací služba pobytová:
Kapacita : 2 osoby,
Místo poskytování : v semilské zástavbě Na Vinici – 2 garsoniéry v novostavbě Na Vinici – součást
DOZP
Forma poskytování: pobytová služba, provoz nepřetržitý.
Cílovou skupinou budou osoby:


s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové
vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí,
 osoby s mentálním postižením,
 osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití.
Služba bude určena pro osoby od 19 let se střední a vysokou mírou podpory.
Garsoniéry budou vybaveny kuchyňským koutem se základními spotřebiči, samostatným sociálním
zařízením a dále zde bude pračka se sušičkou.
Náplň služby a způsob poskytování: viz DOZP.
C. Týdenní stacionář:
Kapacita: 12 osob (původní kapacita se sníží).
Výstavbou nové budovy namísto stávající budovy č.p. 143 v Benešově u Semil vzniknou dvě
domácnosti, v každé domácnosti bude 6 osob.
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Forma poskytování: pobytová služba, provoz od pondělí 6.00h. do pátku 18.00 h., v případě hodného
zřetele nepřetržitě.
Cílovou skupinou budou osoby:


s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové
vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí,
 osoby s mentálním postižením,
 osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití.
Služba bude určena pro osoby ve věku od 19 do 60 let. Klienti se zde budou připravovat na samostatný
život.
Náplň služby a způsob poskytování:
V každé domácnosti bude jeden až dva pracovníci v sociálních službách dle míry podpory. Podpora
bude po 24 hodin denně. V noci může být podpora snížena na jednoho pracovníka pro obě domácnosti.
Ošetřovatelská péče bude zajištěna jednou všeobecnou sestrou, klienti si zvolí svého praktického a
odborného lékaře. Dle zdravotního stavu budou využívat pohotovost, rychlou zdravotní pomoc a
ošetření v nemocnici. Případné drobné opravy domácnosti si budou pracovníci zajišťovat svépomocí,
větší opravy externě. Praní osobního prádla si budou klienti zajišťovat v domácnostech, případně
v prádelně na hlavní budově, a to podle individuální schopnosti a míře podpory klientů. Pokrmy kromě
oběda si budou s podporou pracovníka připravovat sami. Centrální kuchyně bude zajišťovat obědy a
dopolední svačiny pro klienty, kteří budou docházet do aktivizačních dílen. Pro klienty s vysokou mírou
podpory budou rozváženy obědy a večeře do domácností. Úklid si budou dle svých schopností a
potřebné míry podpory zajišťovat sami či s podporou pracovníka.
Bude oddělena část pracovního dne a volna. Pracovní činnost budou provádět v aktivizačních
dílnách budovy č.p.180, nebo v sociálně-terapeutické dílně Fokusu v Semilech, popř. na trhu práce ve
spolupráci s občanským sdružením Rytmus. Za podpory pracovníků v sociálních službách se bude
uživatelům dále zajišťovat: hospodaření s penězi, nakupování a další běžné domácí činnosti všedního
dne. Klienti budou využívat veřejné služby v blízkých Semilech, odpolední čas budou trávit podle svého
uvážení apod. Budou využívat i služeb dobrovolníků, případně sousedů.
Cvičení a rehabilitace (léčebně tělesná výchova, vodoléčba, masáže, elektroléčba, posilovací
stroje …) bude poskytována v nově zrekonstruované budově čp. 180 v Benešově u Semil, a to
fyzioterapeutkou. V této budově mohou klienti využívat i snoezelen.
Doprava je zajištěna místní hromadnou dopravou, pěšky nebo s využitím služebních dopravních
prostředků. Na vzdálenější cíle se dostanou autobusovou dopravou nebo vlakem.
D. Denní stacionář, kanceláře, rehabilitace a technické zázemí:
Kapacita: 12 osob.
Formy služby – ambulantní, provoz v pracovní dny od 7.00h. do 18.h.
Cílovou skupinou budou osoby:


s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové
vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí,
 osoby s mentálním postižením,
 osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití.
Služba bude určena pro osoby od 7 do 60 let se střední a vysokou mírou podpory.
Tato služba bude poskytována v zrekonstruované budově čp. 180 v Benešově u Semil. a to v přízemí
a v 1. patře budovy. Tyto prostory budou využívat i klienti z DOZP, z odlehčovací služby, z týdenního
stacionáře, případně i chráněného bydlení.
V přízemí budou mít k dispozici šatnu, mohou využívat rehabilitaci a relaxační místnost. Stravování
zajištěno centrální kuchyní, dopravu si klienti zajistí sami (vlastní doprava, autobus, pěšky).
V 1. patře budou mít k dispozici aktivizační dílny (košíkářská, textilní s víceúčelovou, keramická, dílna
na výrobu svíček, cvičná kuchyňka, místnost s počítači), společenskou místnost, koupelnu s WC a
sprchou.
Náplň služby:
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Cílem ambulantní služby je prostřednictvím pracovních činností, volnočasových a zájmových aktivit
předcházet sociálnímu vyloučení, upevňovat získané dovednosti a návyky. Rozvíjet samostatnost a
aktivitu každého uživatele.
V 2. patře budou zřízeny kanceláře pro vedoucí a administrativní pracovníky včetně zázemí, dále zde
bude místnost pro vzdělávání pracovníků a místnost na archivaci.
V suterénu bude technické zázemí, prádelna, sklady a šatny pro pracovníky včetně sociálního
zařízení (sprchy a WC).
E. Chráněné bydlení:
Kapacita: 4 osoby, které budou žít samostatně ve dvou chráněných bytech (2+1) v běžné zástavbě v
Semilech.
Forma poskytování: pobytová služba, provoz nepřetržitý.
Cílovou skupinou budou osoby:


s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové
vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani své okolí,
 osoby s mentálním postižením,
 osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití.
Služba bude určena pro osoby od 19 let se střední mírou podpory.
Náplň služby a způsob poskytování:
Chráněné bydlení zvýší soukromí klientů, prostory a vybavení budou uzpůsobeny individuálním
potřebám klientů. Klienti budou žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci, dopomůžeme jim
s péčí o domácnost, s přípravou jídla, se sebeobsluhou, s péčí o zdraví, se vztahy, s prací či volným
časem, s hospodařením s finančními prostředky a rozhodováním o nich, se samostatnosti ve vedení
péče o domácnost, s jednáním v obchodech, na úřadech či u lékaře, s využíváním místních služeb, s
uplatněním na trhu práce a s možnosti partnerského soužití.
Bude umístěno tak, že jsou z něho dostupné další veřejné služby, které uživatelé potřebují pro svůj
další veřejný život. Zvýší soukromí klientů,
Zdravotní péče bude zajištěna praktickým a zubním lékařem, dalšími odbornými lékaři dle potřeby,
k ošetření mohou využívat místní nemocnici a polikliniku. Rehabilitační služby mohou využívat
v Semilech nebo v budově čp. 180 v Benešově u Semil. Stravování si budou zajišťovat dle svých
možností, schopností a přání, případně obědy se mohou dovážet z hlavní budovy. Praní prádla a úklid
si budou klienti zajišťovat sami, případně za podpory pracovníka. Podpora bude zpočátku větší (až
dvanáctihodinová), bude se zmenšovat podle dosažené samostatnosti a získání praktických
dovedností potřebných k samostatnému životu. Podporu budou zajišťovat pracovníci v sociálních
službách, případně dobrovolníci a sousedé.
Doprava je zajištěna místní hromadnou dopravou, pěšky nebo s využitím služebních dopravních
prostředků. Na vzdálenější cíle se dostanou autobusovou dopravou nebo vlakem.
K využívání dalších sociálních služeb uživatelům pomůže znalost prostředí a znalost nabídky
návazných služeb, dále potřebují být přijímáni okolní komunitou, aby se v cizím prostředí cítili
bezpečně, aby nebyli zneužíváni okolím. Tohoto lze dosáhnout nácvikem v oblasti místní a časové
orientace, hospodaření s penězi, jednání na úřadech, rozvíjení komunikace a dalších oblastí rozvoje
osobnosti. K tomu jim bude zajištěna potřebná a přiměřená podpora pracovníků služby, případně
dalších odborníků.
Vše je řízeno individuálními potřebami jednotlivých klientů, nácviky dovedností jsou neustálým
opakujícím se procesem z důvodu měnících se potřeb uživatelů. Každá klientem naučená dovednost
je následně popsána v individuálním plánu.

39

V objektech DOZP, Odlehčovací službě, Týdenním a Denním stacionáři budou pořízeny na
základě zmapování potřeb klientů tyto kompenzační pomůcky a vybavení k zajištění jejich větší
soběstačnosti a bezpečnosti:












polohovací lůžka a antidekubitními matracemi (v případě potřeby s hrazdičkou, postranicemi prevence pádu),
invalidní vozíky,
zvedáky na koupání,
zvedací vany, stoličky a sedáky do vany,
sklápěcí sedátka ve sprše,
chodítka,
koupelové vozíky,
bezpečnostní úchyty,
zábradlí, výtah v budovách,
a další specifické pomůcky dle postižení a potřeb klientů (sluchově a zrakově postižení, autisté
…),
k přepravě klientů budou zapotřebí bezbariérová vozidla.

5. Návrh zajištění podpory v komunitě
5.1. Návrh zajištění podpory v komunitě (po transformaci) pro DĚTI
Jak zajistíte péči o děti?
Návrh řešení

počet dětí

rodiny,
příp.
pěstounská péče

1

způsob zajištění24
- využití stávajících či nově vzniklých služeb
poskytovatele – lokalita, stručný popis zařízení
- při využití sociálních služeb jiných poskytovatelů
uvést jejich název, stručný popis zařízení, druh
služby, lokalitu, cílovou skupinu, kapacita
- oblast denních aktivit, vzdělávání
- jaké kroky bude třeba podniknout ze strany
poskytovatele pro zajištění tohoto řešení
- zajištění dostupnosti veřejných služeb v lokalitě –
jaké služby nejčastěji, sami nebo s doprovodem,
zajištění dopravy

komunitní služby

24

V dalších dokumentech doporučujeme podrobně rozpracovat jednotlivé kroky, včetně cílů, termínů a osob
odpovědných za jejich realizaci. Jedná se zejména o přípravu dětí a jejich rodin na změnu, přípravu zaměstnanců,
stanovení komunikační strategie, způsob vyhodnocování změny, řízení procesu i logistické řešení. Důležité je i
stanovit způsob poskytování nových služeb, novou strukturu zaměstnanců, financování služeb a návaznost a
využití dalších veřejných služeb (výchova, vzdělávání a trávení volného času).
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komunitní služby
● ambulantní

5.2.
5.3.

1

Službu denního stacionáře využívá pouze 1 klientka, a to
několik dní většinou o prázdninách, navštěvuje Základní
školu speciální v Semilech, jinak žije v rodinném prostředí

Návrh zajištění podpory v komunitě (po transformaci) pro stávající klienty DOSPĚLÍ

Jak zajistíte péči či podporu dospělých?
Návrh řešení

počet lidí

rodiny, vlastní
bydlení apod.

s nízkou mírou podpory

způsob zajištění25
- využití stávajících či nově vzniklých služeb
poskytovatele – lokalita, stručný popis
zařízení
- při využití sociálních služeb jiných
poskytovatelů uvést jejich název, stručný
popis zařízení, druh služby, lokalitu,
cílovou skupinu, kapacita
- oblast
denních
aktivit,
možnosti
zaměstnání
- jaké kroky bude třeba podniknout ze
strany poskytovatele pro zajištění tohoto
řešení
- zajištění dostupnosti veřejných služeb
v lokalitě – jaké služby nejčastěji, sami
nebo s doprovodem, zajištění dopravy

se střední mírou podpory
s vysokou mírou podpory
celkem
pobytové
komunitní
služby

s nízkou mírou podpory

1

se střední mírou podpory

12

s vysokou mírou podpory

21

celkem

34

25

Veškeré pobytové služby jsou poskytovány
individuálně podle potřeb, přání a schopností
každého uživatele. Služba přispívá ke
společenskému začlenění, pomáhá jim žít
běžným způsobem života s právy a
povinnostmi, které má každý člověk. Jsou
podporováni v udržování a rozvoji schopností,
dovedností a odpovědnosti vedoucí k jejich
samostatnosti.

V dalších dokumentech doporučujeme podrobně rozpracovat jednotlivé kroky, včetně cílů, termínů a osob
odpovědných za jejich realizaci. Jedná se zejména o přípravu uživatelů (nácvik nových dovedností, nové posouzení
svéprávnosti aj.) a jejich rodin na změnu, přípravu zaměstnanců, stanovení komunikační strategie, způsob
vyhodnocování změny, řízení procesu i logistické řešení. Důležité je i stanovit způsob poskytování nových služeb,
novou strukturu zaměstnanců, financování služeb, návaznost a využití dalších veřejných služeb (úřady, obchody,
spolky, vzdělávání) a uplatnění na trhu práce (chráněném i otevřeném).
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a) Chráněné bydlení ve dvou domácnostech
– dojde k zakoupení 2 bytů 2+1 v klidné lokalitě
Semily pro celkem 4 uživatele: 1 s nízkou a 3
se střední mírou podpory
b) Týdenní stacionář – pro 12 uživatelů:
 3 se střední mírou podpory,
 9 s vysokou mírou podpory,
kteří budou ve dvou domácnostech po šesti
v nově postavené budově v Benešově u Semil
c) DOZP – kapacita 16 uživatelů:
 5 se střední mírou podpory,
 11 s vysokou mírou podpory,
v nově postaveném objektu v lokalitě Na Vinici
v Semilech
d) Odlehčovací služba pro 2 uživatele:
 1 se střední mírou podpory,
 1 s vysokou mírou podpory,
rovněž v objektu Na Vinici v Semilech.
Všechny pobytové služby jsou využívány
osobami obou pohlaví.
Základní veřejné služby (lékaři, obchody,
kulturní zařízení, veřejné stravování aj.) se
nacházejí buď v docházkové vzdálenosti nebo
jsou dostupné veřejnou dopravou tak, aby
všichni uživatelé byli schopni těchto služeb s
potřebnou podporou využívat.
Pokoje uživatelů jsou dostatečně velké i pro
osobní denní činnosti uživatelů služby a uložení
jejich osobních věcí, zajišťují dostatečný
komfort a soukromí – jsou uzamykatelné zevnitř
s neprosklenými dveřmi. Uživatelé jsou
zapojováni do vybavování a navrhování
interiéru. Prostory jsou přizpůsobené mobilitě
uživatelů tak, aby mohli plně využívat
zdravotnické a kompenzační pomůcky dle jejich
individuální potřeby.
Prostor pro personál je zřízen odděleně od
prostoru využívaného uživateli a odpovídá
základním potřebám administrativních výkonů
pracovníka a hygienickým požadavkům dle
právních předpisů. Zázemí pro management
není součástí domácností uživatelů. V
domácnostech a bytech bude vždy pouze tolik
uživatelů, aby byla naplněna kritéria pro
pobytové komunitní služby.
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ambulantní
komunitní
služby

terénní
komunitní
služby

6.

s nízkou mírou podpory

3

se střední mírou podpory

3

s vysokou mírou podpory

6

celkem

12

s nízkou mírou podpory

0

se střední mírou podpory

0

s vysokou mírou podpory

0

celkem

0

Klienti budou využívat službu denního
stacionáře v budově čp. 180 v Benešově u
Semil, dále mohou využívat spolupráce se
sdružením Rytmus a dalšími výše uvedenými
organizacemi.

neposkytujeme

Časový harmonogram

Uveďte časový harmonogram realizace transformace
1. etapa: Nová služba- DOZP + odlehčovací služba „Novostavba Na Vinici, Semily“
 V současné době je dokončena projektová dokumentace na výstavbu DOZP v Semilech Na Vinici,
též zpracována studie zahrady, zpracovaná technická dokumentace interiéru a odkoupen stavební
pozemek Libereckým krajem a již je vydáno stavební povolení na celou akci, v co nejbližší době
proběhne veřejná zakázka na zhotovitele stavby







Vlastní výstavba 03/ 2023- 10/2024
Kompletní vybavení domu- 10/2024 – 12/2024
Registrace nové služby – 06/2024
Zajištění personálního zabezpečení služby – navýšení počtu pracovníků do přímé péčePSS, získání dobrovolníků – 09/2024
Příprava klientů na přechod do nové služby, příprava na stěhování a vlastní stěhování,
adaptace uživatelů v novém bydlišti – 07/2024 – 03/2025
Získání finančních prostředků na provoz služby – 3/2024- 8/2024

2. etapa: Výstavba nového objektu namísto stávající budovy čp. 143 v Benešově u Semil –
týdenní stacionář






Zpracovává se projektová dokumentace na rekonstrukci budovy čp. 143 – 12/2022
Vlastní výstavba – 1/ 2025 – 6/2026
Zajištění vybavení domácností, zahájení provozu – 1/2026 – 6/2026
Zajištění personálního zabezpečení služby – 3/2026
Získání finančních prostředků na provoz služby – 12/2025

3. etapa: rekonstrukce budovy čp. 180 Benešov u Semil – denní stacionář, rehabilitace,
aktivizační dílny technické zázemí (kuchyň, prádelna ..), kanceláře
a) I. fáze – rekonstrukce vnitřních prostor







Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy čp. 180 - do 10/ 2022
Realizace vlastní rekonstrukce do 1/ 2025 – 6/2026
Vybavení budovy – 6/2026
Zahájení provozu- 7/2026
Získání finančních prostředků na provoz – 12/2025
Personální zabezpečení služby – 3/2026
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b) II. fáze – výměna oken, střešní krytiny, nátěr fasády
4. etapa: chráněné bydlení







7.

Registrace nové služby chráněného bydlení 12/2024
Koupě 2 bytů do vlastnictví v Semilech- 3/2025
Vybavení bytů – pomoc a podpora uživatelům při vybavení bytu - 5/2025
Zajištění personálního zabezpečení služby – navýšení počtu pracovníků do přímé péče- PSS,
získání dobrovolníků – 03/2025
Příprava klientů na přechod do nové služby, příprava na stěhování a vlastní stěhování,
adaptace uživatelů v novém bydlišti – 12/2024 – 12/2025
Zajištění finančních prostředků na provoz chráněného bydlení- 12/2024

Přílohy

Seznam příloh
●
●

Vypracovaná studie proveditelnosti26.
Sledování změn v životě uživatele (dle přiložené tabulky Hodnocení změn v životě uživatele).
Změny budou zaznamenávány před začátkem transformace, po dokončení realizace
transformace27 s šestiměsíčním odstupem a po dvou letech od dokončení transformace28.
Veškeré informace k vyplňování jsou uvedeny v metodice.

Zpracovala: Bc. Marie Vojtíšková
a kolektiv vedoucích pracovníků

Bc Marie
Vojtíšková

Digitálně podepsal Bc
Marie Vojtíšková
Datum: 2022.06.29 11:36:50
+02'00'

V Benešově u Semil 20.6.2022

26

Povinná příloha při předkládání transformačního plánu.
Dokončení transformace se vztahuje ke klientům, transformace je tedy dokončena tehdy, když je skupina klientů
přestěhována do nového zařízení.
28
Poskytovatelé budou povinni předat informace o skutečných hodnotách po transformaci s časovým odstupem
dvou let.
27
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