Priebeh aktivít v rámci
NP DI 2014-2015
Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce
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1. Transformačný tím
-

úlohou Transformačného tímu je príprava podkladov k Transformačnému plánu,
mapovanie podmienok a plánovanie zmien v jednotlivých oblastiach DI

Členovia TT:
-

Interní členovia

-

Externí členovia

-

Čestný člen

2. Vzdelávanie
- 49 zamestnancov DSS Adamovské Kochanovce absolvovalo Základný kurz v rozsahu 96
hodín, v rozpätí mesiacov november 2014 až apríl 2015,
- 10 zamestnancov DSS a 1 externista absolvovali Kurz podporovaného zamestnávania v
rozsahu 88 hodín, rozpätí mesiacov apríl 2015 až máj 2015 (kurz pokračuje do
septembra 2015)

Vzdelávanie - Základný kurz

17%
základný kurz absolvovalo
základný kurz
neabsolvovalo

83%

Témy základného kurzu:
1. Dôvody podpory sociálnej inklúzie a komunitných sociálnych služieb
2. Teoretické východiská sociálnej inklúzie a komunitných sociálnych služieb
3. Ľudsko-právne východiská sociálnej inklúzie a komunitných sociálnych
služieb
4. Individuálny plán – Na človeka zamerané plánovanie PCP
5. SPV – sebapoznávanie
6. SPV – asertivita a zvládanie konfliktu
7. SPV – tímová spolupráca
8. Proces IP a základné používané postupy a nástroje prístupu zameraného
na človeka

9. Nadstavbové nástroje prístupu zameraného na človeka
10. Spracovanie reálneho IP ako plánu inklúzie do komunity a práca s
podpornou skupinou
11. Nástroje PCP pre krízové situácie a význam rizika
12. Prezentácia vzorového IP

Témy kurzu Podporované
zamestnávanie:
1. Podpora aktivizácie a pracovného začlenenia klienta ako príležitosť pre
začlenenie sa klienta do života komunity
2. Nástroje podporujúce aktivizáciu a pracovné začleňovanie osôb so zdravotným
postihnutím

3. Metódy a formy práce s klientom pri aktivizácii a pracovnom začleňovaní osôb
so zdravotným postihnutím
4. IP aktivizácie a pracovného začleňovania z pohľadu aktivizácie klienta a
pracovného začlenenia

5. Rozvoj spolupráce s komunitou a partnermi
6. Úvod do podporovaného zamestnávania
7. Požiadavky na pracovníka zariadenia podporujúceho klientov pri ich aktivizácii
a pracovnom začlenení

8. IP aktivizácie a pracovného začlenenia klientov – interaktívne zostavenie
9. Vytváranie podmienok a podpora pre aktivizáciu a pracovné začlenenie
klientov

3. Supervízia
-

prvá supervízia sa začala v auguste 2014,

-

je plánovaná do novembra 2015,

-

prebieha v mesačných intervaloch, v rozpätí 15 hodín (dva dni),

-

supervíziu vedie Mgr. Mojš

4. Príklady dobrej praxe
-

návšteva DSS Slatinka v Lučenci,

-

návšteva chránenej dielne Dom Svitania Jakubov,

-

návšteva DSS Sibírka v Bratislave,

-

návšteva CSS Domov bez zámku v ČR – transformované zariadenie,

-

návšteva Denného stacionáru v Trenčíne na Bezručovej ul.,

-

prezentácia zariadenia a výrobkov na Radničkiných trhoch v Banskej
Bystrici,

-

prezentácia na Konferencii Plánovanie zamerané na človeka v Žiline

5. Mapovanie lokalít
-

mapovanie vhodných lokalít prebieha na základe dobrej občianskej
vybavenosti ( pošta, zdravotné stredisko, obchod, lekáreň...), fyzickej
dostupnosti ( nie segregované oblasti) a možností zosieťovania služieb pre
prijímateľov sociálnej služby a náväznosti na denné aktivity,

-

z pohľadu uvedených kritérií sme ako najvhodnejšie lokality pre nás vybrali
obec Melčice-Lieskové, obec Drietoma a mesto Trenčín,

-

zatiaľ bolo hodnotených 36 nehnuteľností, z toho 14 je absolútne
nevyhovujúcich,

-

konkrétne pozemky hodnotí Ing. arch. Končeková PhD., hodnotiteľka z
pohľadu Univerzálneho navrhovania,

-

plánované ďalšie obhliadky nehnuteľností

6. Mapovanie miery potrebnej
podpory prijímateľov sociálnych služieb
-

počet prijímateľov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v DSS Adamovské
Kochanovce je v súčasnosti 83,

-

mieru potrebnej podpory sme mapovali podľa českej metodiky Stanovení
míry nezbytné podpory uživatele

Miera potrebnej podpory
2%
0%
nízka miera podpory
stredná miera podpory

98%

vysoká miera podpory

Realizované aktivity
-

predstavenie DSS Adamovské Kochanovce na
http://www.ia.gov.sk/sk/narodny-projekt-di/barokovy-kastiel-ako-domov-urciteby-sme-taky-nechceli ako účastníka NP DI za Trenčiansky kraj,

-

Stretnutie v komunite na pôde TSK, dňa 10.2.2015,

-

stretnutie riaditeľov ZSS, ktoré sú v pilotnom projekte NP DI,

-

stretnutie s MUDr. Pfeifferom, členom CTP komisie Rady Európy s cieľom prípravy
obsahu Transformačného plánu,

-

konzultačná návšteva na UPSVR TN,

-

komunikácia so starostom obce Melčice-Lieskové, Moravské Lieskové,
Adamovské Kochanovce,

-

pracovné stretnutie na Obecnom úrade Melčice-Lieskové, za účasti PhDr.
Wolekovej a Mgr. Machajdíkovej ( nadácia SOCIA),

-

snaha o komunikáciu s MsÚ Trenčín,

-

realizácia projektu Míľniky 2014 „Cesta dúhy“ podporená Trenčianskou
nadáciou – putovné podujatie pre verejnosť

Plánované aktivity
-

návšteva chránenej dielne p. Želizkovej v Dubnici n/Váhom,

-

návšteva rehabilitačného strediska Podporný kruh a chránenej dielne
TOPart v Bratislave,

-

v náväznosti na možnosť získania bytu v Trenčíne pre dvoch prijímateľov
sociálnej služby hľadať možnosti denných aktivít v Trenčíne, príp. vhodného
zamestnania,

-

kurz Univerzálne navrhovanie 2 x 16 hod.,

-

kurz Podporované zamestnávanie – modul C a modul D,

-

kurz Kvalita poskytovaných služieb,

-

evidencia vybraných prijímateľov sociálnych služieb na UPSVR,

-

názov a logo zariadenia,

-

DAČ ( evidovaní nezamestnaní, prijímatelia sociálnych služieb),

-

návšteva transformovaných ZSS v ČR pre zamestnancov nášho DSS,

-

komunikácia so starostom obce Drietoma a Ivanovce a potencionálnymi
zamestnávateľmi,

-

spustenie prevádzky keramickej a krajčírskej dielne

Transformačný plán
-

apríl 2015 – pracovné stretnutie s MUDr. Pfeifferom a zástupcami ZSS NP DI,

-

Transformačný plán – metodika prípravy, zaslaný 22.05.2015,

-

kontakt so ZSS Domov bez zámku CZ,

-

možná konzultácia s Bc. Brožkovou (Domov bez zámku)

-

https://www.youtube.com/watch?v=PYafKizPobU

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

Mgr. Jana Pondušová a kol. zamestnancov DSS Adamovské Kochanovce

