Plnění Strategie rozvoje Centra Kociánka v roce 2016
1. Plnění vize 2018
Priority:


pokračovat v umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do pěstounské péče,
(Proběhla případové konference a jedno dítě bylo umístěno do pěstounské péče)



začleňovat uživatele do komunitních služeb (práce, bydlení),
(Dva uživatelé služby chráněné bydlení odešli do bytů mimo zařízení)



rozšíření cílové skupiny u všech služeb o osoby s poruchou autistického spektra,
(Splněno na pracovišti Březejc. Registrace ve všech službách. V Brně rozšířeno ve
službě denní stacionáře)



navýšení kapacity odlehčovací služby,
(Navýšena na pracovišti Březejc na 10 uživatelů)



efektivně využívat budovy a dokončit humanizaci prostředí (sloučení DOZP na budovu C),
(Splněno v 7/2016. Místo poskytování služby domovy pro osoby se zdravotním
postižením sloučeno na jednu budovu C)



rozvoj sociální práce a multidisciplinárního přístupu.
(V roce 2016 proběhlo sedm setkání tzv. multidisciplniárních týmů a počet sociálních
pracovníků byl navýšen o 1,3 úvazku. Od 3/2016 byl zřízen sociální úsek)

2. Poskytované služby
Centrum Kociánka je poskytovatelem sedmi sociálních služeb. Jedná se o poskytování čtyř pobytových služeb
- domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba, týdenní stacionář, chráněné bydlení, dvou
ambulantních služeb – denní stacionář, sociálně terapeutické dílny a terénní služby – osobní asistence. Tyto
služby jsou poskytovány v Centru Kociánka v Brně a na odloučeném pracovišti Březejc.
Dle strategického plánu došlo v 7/2016 ke sloučení míst poskytování služby domov pro
osoby se zdravotním postižením na jednu budovu C, týdenní stacionáře se přesunuly na
budovu G a B, byla zvýšena kapacita odlehčovací služby na pracovišti Březejc na 10 a po
domluvě s MPSV a Střední školou F. D. Roosevelta dochází od 9/2016 k útlumu služby osobní
asistence. Ta je v současné době zajištěna pouze jedním zaměstnancem Centra Kociánka.
Péči o žáky školy si přebrala škola a její pracovníci.
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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 denní 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.

4. Zaměstnávání uživatelů
V roce 2016 jsme pronajali volné prostory v Centru Kociánka firmě Myjómi. Tato firma
zaměstnává lidi se zdravotním postižením včetně uživatelů služeb Centra Kociánka.

5. Personální strategie
V roce 2016 došlo dle plánu ke zrušení místa ošetřovatelky. Pozice psycholog převedena na
klinického psychologa, kdy úvazek 0,6 je zaměstnancem Centra Kociánka a 0,4 poskytuje
péči ze soukromé ambulance (postupný převod na soukromou ambulanci). Byla zrušena
pozice elektrikář. Tato činnost je zajištěna externí firmou a je pouze účtována odpracovaná
činnost. Dochází k navyšování počtu sociálních pracovníků (o 1,3 úvazku). Postupně jsou
pozice pedagogických pracovníků nahrazovány sociálními pracovníky.
Podpora pracovníků:
Od 12/2016 realizujeme projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075, Kociánka se vzdělává
pro praxi, který přináší kvalitní, ucelený systém vzdělávání zaměřený na rozvoj kompetencí a
zvýšení odbornosti pracovníků Centra Kociánka, což umožní zvýšit kvalitu a udržitelnost
systému sociálních služeb. Vedle podpory až 109 profesionálů je projekt cílen i na aktivní
zapojení 25 uživatelů služeb a to po dobu 24 měsíců.

6. Využití budov
Dle plánu došlo na začátku roku 2016 k převodu nepotřebného objektu Tereza do rukou
MPSV.
V rámci zefektivnění poskytování péče došlo ke sloučení míst poskytování služby domov pro
osoby se zdravotním postižením na budovu C. Budova DEF byla uvolněna a již tam není
poskytována služba týdenní stacionáře. Volné prostory budou dle plánu pronajaty
Základní škole pro tělesně postižené Kociánka. Úprava prostor na budově C proběhne v roce
2017 (č. j. MPSV -2016/73228-311/1). Další prostory na budově DEF byly pronajaty jako
kanceláře MPSV . Po uvolnění prostor po třídách základní školy na budově C, dojde k jejich
úpravě a tím zlepšení míst poskytování služby domov pro osoby se zdravotním postižením.

Centrum Kociánka l 612 47 Brno, Kociánka 93/2 l Česká republika l IČ: 00093378, DIČ: CZ00093378 l tel: 515504216 l info@kocianka.cz
www.kocianka.cz

V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro rekonstrukci přízemí budovy C
(termín = 31/1/2017) a čekáme na registraci akce Částečná rekonstrukce budovy DEF, která
byla poslána datovou schránkou dne 27/10/2016.
Na pracovišti Březejc byly zpracovány a podány dva projekty. Jedná se o projekt Druhý
domov na odkup budovy STP Praha a zbudování nových ubytovacích prostor (hrazeno
z IROP – probíhá hodnocení žádosti) a projekt na zateplení budov – (byla schválena dotace
z OPŽP). Během roku 2016 však nastal problém s kuchyní na pracovišti Březejc, který je
nutné řešit částečnou rekonstrukcí (žádost na MPSV poslána datovou schránkou dne
8/11/2016).
Díky vstřícnému přístupu městské části Královo Pole vzniknou bezbariérové byty, které
budou moci využít naši uživatelé služby chráněné bydlení. Naší službu chráněné bydlení
tedy v Brně nebudeme rozšiřovat tj. pronajímat si další byty v Brně. Potřebné návazné
sociální služby zajistí poskytovatel Domov pro mne.

7. Ekonomika
V roce 2016 došlo k navýšení ceny stravného. Od měsíce září 2016 dochází k účtování
zdravotní péče v oboru fyzioterapie, ergoterapie a klinické logopedie ze zdravotních
pojišťoven (zbývá ještě uzavřít smlouvu s pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR). Nově od
měsíce září je zavedena platba za hipoterapii pro všechny uživatele. Koncem roku 2016
došlo k navýšení ceny za odlehčovací služby.

Závěr:
Strategii rozvoje Centra Kociánka se nám daří úspěšně realizovat. V roce 2016 jsme splnili 19
cílů. Můžeme tedy konstatovat, že strategie je již z 60% naplněna. V roce 2017 se zaměříme
především na vybudování kvalitního zázemí v přízemí budovy C pro uživatele s vyšší mírou
podpory (vč. tzv. cvičného bytu). Dále se budeme věnovat změnám v poskytování asistencí na
základní škole a v neposlední řadě specifikujeme požadavky na stavební úpravy potřebné pro
další rozšiřování cílové skupiny do ostatních sociálních služeb na pracovišti Brno.
Příloha: Harmonogram dosažení cílů

V Brně dne 9. 1. 2017
Zpracoval: Mgr. Tomáš Komárek
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