Plnění strategických cílů Centra Kociánka v roce 2017

1. Plnění dlouhodobé vize
Priority:



pokračovat v umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do pěstounské péče:
V roce 2017 proběhla další případová konference. Jeden uživatel s nařízenou ústavní
výchovou byl umístěn do pěstounské péče a 1 uživatel do poručnické péče.



začleňovat uživatele do komunitních služeb (práce, bydlení):
V roce 2017 odešlo 6 uživatelů služby chráněné bydlení (CHB) do bytů. 3 uživatelé ze
služby sociálně terapeutické dílny (STD) a 1 uživatel ze služby CHB získali
zaměstnání. Tři uživatelé služby týdenní stacionáře (TS) přešli do služby CHB.



rozšíření cílové skupiny u všech služeb o lidi s poruchou autistického spektra (PAS):
V roce 2017 bylo za podpory externích odborníků vytvořeno pracoviště denního
stacionáře (DS) DUHA na budově H, byly vytvořeny komunikační systémy a
přizpůsobena práce cílové skupině. Jedná se o pilotní projekt, ze kterého čerpáme
zkušenosti i pro další služby. V dalších službách především pokračovala příprava
personálu – stáže, vzdělávání, kulaté stoly aj.



navýšení kapacity odlehčovací služby:
Prozatím nebyly uzpůsobeny další prostory vhodné pro rozšíření odlehčovací služby.
Byla zpracována projektová dokumentace k rekonstrukci přízemí budovy C.
Současný stav kapacity je 6 (Brno) a 10 (Březejc) uživatelů.



efektivně využívat budovy a dokončit humanizaci prostředí (sloučení DOZP na budovu C apod.):
V roce 2017 došlo ke zkvalitnění prostor v budově zahrady pro pracoviště STD.



rozvoj sociální práce a multidisciplinárního přístupu:
V roce 2017 proběhly multidisciplinární týmy – došlo tak k pilotnímu odzkoušení a
přípravě pro rok 2018, kdy se předpokládá zavedení systému multidisciplinárních
týmů a ustanovení kolegia sociální práce.
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2. Poskytované služby
Centrum Kociánka je poskytovatelem 7 sociálních služeb. Jedná se o poskytování 4 pobytových služeb domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba, týdenní stacionář, chráněné bydlení, 2
ambulantních služeb – denní stacionář, sociálně terapeutické dílny a 1 terénní služby – osobní asistence. Tyto
služby jsou poskytovány v Centru Kociánka, Brno a na odloučeném pracovišti Březejc.

Od 9/2017 bylo ukončeno poskytování služby osobní asistence na SŠ F. D. Roosevelta a byla
zrušena registrace této služby.

3. Cílová skupina
Cílová skupina byla rozšířena o uživatele s poruchou autistického spektra na pracovišti
Březejc ve všech službách a na pracovišti Brno ve službě denního stacionáře. Další
rozšiřování do ostatních sociálních služeb na pracovišti Brno je podmíněno především
řádným zajištěním po stránce materiální (úpravy prostor) a personální (navýšení počtu
pracovníků přímé péče). V roce 5/2016 jsme požádali o navýšení počtu pracovníků a naše
žádost zatím nebyla vyřízena. Stav z roku 2016 trvá.
4. Zaměstnávání uživatelů
I v roce 2017 pokračuje spolupráce s Myjómi i dalšími organizacemi. 3 uživatelé z STD a 1
uživatel z CHB získali zaměstnání.
5. Personální strategie
V roce 2017 došlo ke zrušení místa vedoucí zdravotní stanice. Klinická psycholožka usiluje o
získání smluv s pojišťovnami a následně o přechod na soukromou ambulanci. Bohužel VZP
odmítá nasmlouvání této péče.
Podpora pracovníků:
Projekt Kociánka se vzdělává pro praxi, byl realizován i v roce 2017. Většina povinného
vzdělávání (24 hodin za rok) byla splněna v rámci vzdělávacích aktivit projektu, ale většina
pracovníků absolvovala vzdělávání v objemu cca 40 hodin. Nedílnou součástí projektu jsou
i supervize pro všechny služby a proběhla také bilanční diagnostika pro uživatele v Brně i
Březejci. Dále se uskutečnily stáže zahraniční (Španělsko) i tuzemské. Koncem roku byl
podán návazný projekt Kociánka jako učící se organizace.
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6. Využití budov
V roce 2017 došlo k úpravě prostor na budově DEF. Ubytovací prostory byly přestavěny na
třídy. Prostory byly pronajaty Základní a mateřské škole Brno (ZŠ), Kociánka, došlo tak
k zefektivnění poskytovaných služeb jak za naše středisko, tak za ZŠ.
Na uvolněné prostory na budově C byl zpracován projekt. Byla uvolněna dotace MPSV id.
č.013V332006007. Zde bude vytvořena nová bytová jednotka pro potřeby služby domovy
pro osoby se zdravotním postižením/odlehčovací služby.
Dále byly uvolněny prostory na budově G pro rozšíření služby DS pro dospělé uživatele
s PAS, rekonstrukce plánována v roce 2018. Došlo k rekonstrukci výtahu na budově G za
evakuační, nyní odpovídá zařízení všem moderním standardům vč. zajištění bezpečnosti
uživatelů.
V rámci humanizace prostor na pracovišti Březejc byly zpracovány projekty, které budou
financovány z různých zdrojů:
- hlavním projektem je přestavba objektu, který jsme odkoupili od Svazu tělesně
postižených Praha - Druhý domov: 013V332006010 financováno z IROP,
- projekt zateplení, výměna oken a nových kotlů na tomto pracovišti- Snižování energetické
náročnosti Centrum Kociánka, Březejc: 013V332008304 – bude financováno z OPŽP,
- dalším projektem je rekonstrukce kuchyně - Centrum Kociánka - rekonstrukce kuchyně na
pracovišti Březejc: 013V332006009- bude financováno z MPSV.

7. Ekonomika
V roce 2017 došlo k dalšímu navýšení ceny stravného, cen za zdravotní služby, hipoterapii a
byly také navýšeny ceny výrobků. Rovněž došlo ke změně účtování příjezdových a
odjezdových dnů. Ceny jsou postupně navyšovány, tak aby odpovídaly cenám obvyklým
v místě poskytovaných služeb.
V 8/2017 jsme uzavřeli smlouvu i s pojišťovnou Ministerstva vnitra, zdravotní péče je tedy
účtována všem zdravotním pojišťovnám. Díky tomuto kroku můžeme nabídnout komplexní
zdravotní péči uživatelům bez ohledu na jejich výběr pojišťovny.
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8. Závěr
Strategii rozvoje Centra Kociánka se nám daří postupně realizovat. Za veliký úspěch
považujeme získání smlouvy s pojišťovnou Ministerstva vnitra a uzavření Memoranda o
spolupráci s MČ Královo Pole. V oblasti přizpůsobování služeb pro lidi s autismem se v praxi
ukazuje, že plánované změny se musím realizovat i s ohledem na stávající uživatele.
Přizpůsobování si tedy pravděpodobně vyžádá více času, než bylo původně plánováno, a s
velkou pravděpodobností i více finanční prostředků na nezbytné oddělení cílových skupin.
Z tohoto důvodu bude nutné změnit i Strategii rozvoje Centra Kociánka.
V případě rozšíření cílové skupiny služby DOZP bude nutné zajistit prostory mimo areál
zařízení. V současné době se nabízí možnost odkoupení a rekonstrukce rodinného domku
v lokalitě Brno – venkov. Ve spolupráci se spolkem rodičů dětí jsme zpracovali projektový
záměr (viz příloha), který je tedy zaměřen na vybudování pobytové komunitní služby pro
dospělé lidi s poruchou autistického spektra (PAS) s využitím potenciálu obou organizací ve
prospěch zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb pro lidi s PAS. Jedná se o naplnění
cílů CK v oblasti rozšíření pobytových služeb mimo areál, vybudování specializovaného
pracoviště pro osoby s PAS, zkvalitnění služeb a zapojení uživatelů do komunity.
Předpokládané náklady jsou ve výši 17 mil Kč. Akce by byla hrazena z IROP- 81 Rozvoj
sociálních služeb II (termín podání 03/2018).
V neposlední řadě se ve sledovaném období jasně ukázalo, že bez požadovaného navýšení
počtu pracovníků nebude možné služby kvalitně zajistit. V případě personálního zajištění
služby DOZP pro lidi s vyšší mírou podpory předpokládáme navýšení o 12 pracovníků.

Příloha:
Harmonogram dosažení cílů
Společný projektový záměr
V Brně 24. 1. 2017
Předkládá: Mgr. Tomáš Komárek
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