Ústecký kraj – Krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

25.4.2010 – 2.5.2010
Derby Study Visit

Název, cíl a
důvod cesty:

Velká Británie
Návštěva dobré praxe – podpora procesu transformace sociálních služeb
13.9.2010 – příjezd, ubytování

Harmonogram
cesty:

14. – 15.9.2010 – odborný program mise (viz. průběh a výsledky cesty)
16.9.2010 – návrat
Návštěva dobré praxe proběhla v rámci podpory procesu transformace
sociálních služeb.

Cestu spoluorganizovalo

Ministerstvo práce a

sociálních věcí ČR spolu s organizací LUMOS. Účastníci byli zástupci
krajských samospráv a krajských úřadů zapojených do projektu MPSV
„Podpora transformace sociálních služeb“

a čerpání investičních

prostředků z Integrovaného Operačního Programu pro období 2007 2013 na provedení transformace pobytových zařízení sociálních služeb.
14.9.2010, úterý
-

Návštěva v Centru integrovaných služeb pro děti s postižením – The
Light House – The Light House je středisko integrovaných služeb pro
děti s postižením. Středisko je financováno a řízeno dvěma subjekty:

Průběh a
výsledky cesty:

odborem služeb pro děti Městského úřadu Derby a zdravotním
trustem města Derby. Poskytuje služby dětem od 0-17 let věku.
Služby střediska zahrnují: Podporu v komunitě; Krátkodobé pobyty;
Sociální pracovníky a komunitní sociální pracovníky; Pracovní
terapeuty

a

fyzioterapeuty;

Knihovnu

s

knihami

a

hračkami

přizpůsobenými potřebám dětí; Sestru pro děti s mentálním
postižením; The Light House školku; Informační službu pro rodiny.
Toto středisko lze navštěvovat, pokud je to doporučeno týmem
profesionálů, kteří vyhodnocují potřeby dětí (CAF). The Light House
také poskytuje informace a poradenství jiným službám.
-

Návštěva v pěstounské a adopční službě pro děti s postižením
městského úřadu Derby – Městský úřad Derby zaštiťuje všechny

pěstouny a platí jim příspěvky za péči o děti. Částky se odlišují podle
věku dítěte. Je zde několik různých typů pěstounské péče: Časově
limitovaná péče – krátkodobá péče během onemocnění v rodině nebo
v případě rodinné krize nebo dlouhodobější – až do délky trvání 2
roky; Dlouhodobá péče – nejčastěji pro starší děti, které potřebují
domov do té doby než mohou žít samostatně; Respitní nebo sdílené
pěstounství – tj. rodina, která má postižené dítě si může odpočinout
od péče a jejich dítě může být obohaceno o nové přátele a zážitky.
“Children First” (Dítě na prvním místě) je dlouhodobý pěstounský
program pro děti s postižením. Pěstouni mají 4 denní přípravný
trénink a dále se průběžně vzdělávají. Mají k dispozici konzultace s
klinickým psychologem. Městský úřad Derby provozuje 24 hodinovou
telefonní linku pro pěstouny.
15.9.2010, středa
-

Návštěva v neziskové organizaci “Enable Group”- služby pro dospělé
klienty s postižením – “Enable” poskytuje různé druhy bydlení,
podpory, péče, sociálních aktivit pro dospělé s mentálním postižením.
Jejich cílem je pomoci žít postiženým v běžném prostředí v komunitě
tak samostatně, jak jen chtějí. „Enable“ je složena ze dvou jednotek,
které pracují jako jedna organizace. “Enable Housing Association”
(služba bydlení) poskytuje bydlení pro 150 nájemníků. “Enable Care
and Home Support” (služba podpory v domácnosti) poskytuje
podpůrné pracovníky pro 230 uživatelů služeb. Provozují také denní
služby pro 120 lidí.

-

Návštěva v centru denních aktivit “Vitalise New Horizons” – Vitalise
New Horizons Day Service je centrum denních aktivit pro dospělé s
postižením. Vitalise je nezisková organizace, která úzce spolupracuje
s Městským úřadem Derby. Aktivity jsou sociální, vzdělávací,
zaměřené na rozvoj dovedností a probíhají jak v centru samotném,
tak i v běžném prostředí v komunitě. dva bezbariérové minibusy
zajišťují přepravu klientů do a z centra a přepravu na aktivity mimo
centrum. Aktivity, které probíhají v centru – výtvarné, práce se
dřevem, aromaterapie, rozvoj smyslů (sensory session), terapeutické
masáže, základy práce s PC. Cílem centra je zaměřit se na potřeby
jednotlivých klientů. Spolu s klientem pracují na osobním rozvojovém
plánu – jde o kombinaci šetření potřeb klienta profesionálem centra a

2

respektování klientových osobních zájmů, přání a cílů.
-

Návštěva v “Arthur Court” (tréninkový byt) – setkání s vedoucím týmu
služeb pro dospělé s postižením – městský úřad Derby – Arthur Court
je malý byt v běžné zástavbě. Tato služba je zajišťována městem
Derby. Tým je složen z vedoucího služby a tří pracovníků, kteří
pracují na částečný úvazek. Se službou spolupracují i další odborníci
– pracovní terapeuti, fyzioterapeuti, komunitní sestry, logopedi aj. Byt
je klienty používán během dne. Tým podporuje klienta v rozvoji
schopností, které jim umožní žít nezávisle a na toto samostatné
bydlení je připravují. Cílem služby je poskytovat klientovi možnost žít
samostatně a cítit se tak součástí ekonomického, sociálního i
politického života v Derby.

Spolucestující:

Bc. Jana Ryšánková, Ing. Petr Severa

Náklady na cestu
hrazeny z:

rozpočet Ústeckého kraje

Zpracoval:

Ing. Petr Severa

Datum:

16.9.2010
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