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Účelem je zajištění rozvoje služeb sociální prevence v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem rozvoje služeb sociální prevence
v Moravskoslezském kraji je zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy pro
krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob vedoucí ke konfliktu se společností
sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné
fyzické osoby.
Cílem rozvoje těchto služeb je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální
situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Popis projektu
Projekt umožní nastavení systémového poskytování sociálních služeb (zejména služeb
sociální prevence) pro vymezené cílové skupiny. Prostřednictvím projektu se zvýší dostupnost
kvalitních sociálních služeb pro uživatele na celém území Moravskoslezského kraje.
Dlouhodobým přínosem projektu bude propojení sociálních služeb na celém území kraje,
čímž dojde k vytvoření komplexní a stabilní síti služeb pro potřebné uživatele z cílových
skupin.

Cíl projektu
Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálních služeb cílovým skupinám na území
Moravskoslezského kraje.

Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením v návaznosti na proces transformace Mariana, p. o.
v Opavě – Kylešovicích.

V rámci projektu je zabezpečena služba
Sociální rehabilitace.

Služba bude zajišťována na území regionu
Opava – Kylešovice.

Transformace pobytových sociálních služeb
Transformace pobytových sociálních služeb (ústavní péče) se stala v Moravskoslezském kraji
jednou ze stěžejních oblastí. Moravskoslezský kraj se jednoznačně postavil za nezbytnost řešit
problém velkých ústavních služeb. Tyto v řadě aspektů neodpovídají zákonným standardům
kvality sociálních služeb a v mnoha směrech nemohou naplnit lidská práva a svobody osob
s postižením,
které
v těchto
zařízeních
žijí.
Hlavním smyslem transformace ústavní péče je umožnit lidem s postižením žít život
v běžném přirozeném prostředí s využitím komunitních služeb (podpora samostatného
bydlení, chráněné bydlení, osobní asistence, podporované zaměstnávání atd.). Život lidí
s postižením musí být srovnatelný se životem jejich vrstevníků - zachování rytmu běžného
dne a týdne, oddělení práce a bydlení, možnost navazovat partnerské vztahy atd.
Proces transformace spočívá především v návratu lidí z ústavních služeb do přirozeného
prostředí – do míst, kde mají lidé sociální vazby, kde si přejí žít. Moravskoslezský kraj se
aktivně podílí na hledání vhodných objektů pro poskytování kvalitních sociálních služeb
(malých vilek, rodinných domů, bytů atd.) tak, aby jednoznačně odpovídaly nastaveným
kritériím v Koncepci kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně
transformace pobytových sociálních služeb) a vycházely z individuálních potřeb lidí
s postižením. Jednotlivé objekty budou mít ve správě příspěvkové organizace, které v nich
budou poskytovat sociální služby. Přesto je potřeba si uvědomit, že zlepšování ubytovacích
podmínek je pouze jednou z dílčích částí procesu změny vedoucí k celkové transformaci
ústavní péče.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Odborným grantem projektu je odbor sociálních věcí. Řízení a administraci projektu zajišťuje
Odbor evropských projektu, oddělení rozvoje lidských zdrojů.
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