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Úvod do JINAK … 
Už je to rok, kdy v květnu 2013 vznikla naše obecně prospěšná společnost JINAK.  

Vybrat název pro naši společnost a shodnout se na něm, nebylo pro nás vůbec jednoduché. 

Cesta zvolit název, který skrývá hlavní principy naší práce a zároveň v obsahu slova vystihuje 

naši chuť a potřebu dělat věci trochu JINAK, nás myslím všechny nadchla. Jeden velmi dobrý 

známý se mě zeptal, jestli nazvat společnost JINAK není dráždivé, možná i příliš sebevědomé. 

Myslím, že mohu mluvit za celý JINAČÍ tým, když řeknu, že máme v úmyslu hledat v našich 

aktivitách cesty jiné, ale přitom přirozené a normální. To, jak se nám to bude dařit naše 

myšlenky naplňovat, prověří až čas.  

Půlrok naší práce, kterému se věnuje tato zpráva, byl pro nás všechny velice pracovní, ale především 

pak dobrodružný, akční a smysluplný.  

Posuďte sami … 

JINAK, o nás... 

Naše poslání 
JINAK, o. p. s. svou činností usiluje o podporu lidí se zdravotním postižením.  Podstatou JINAK, o. p. s. 

je hledání JINÝCH řešení vymykajících se běžným stereotypům. Hledáme řešení, která jsou přirozená, 

normální. 

Ve své činnosti se JINAK, o. p. s. zaměřuje na několik stěžejních témat. Jedním z nich je podpora 

procesů souvisejících s transformací pobytových sociálních služeb tak, aby se lidé s postižením mohli 

vrátit do běžného, normálního života. JINAK, o. p. s. sdružuje odborníky, kteří mají dlouholetou 

zkušenost s poskytováním kvalitních sociálních služeb komunitního typu, jimiž navazují 

na transformační proces v Moravskoslezském kraji a proces sociálního začleňování lidí s postižením. 

Cílem aktivit JINAK, o. p. s. je mj. přenos zkušeností těchto lidí i do dalších regionů. 

Dále se společnost zaměřuje na poskytování sociálních služeb komunitního typu, např. podpory 

samostatného bydlení či sociálně terapeutických dílen.  

JINAK pro nás znamená: 

Jedinečnost  Můj život je jedinečný. 

Individualita  Lidé respektují mou individualitu. 

Normalita Rozhoduji o svém životě, bydlím s partnerem, chodím do práce, trávím volný 

čas podle svých představ … žiji normálně. 

Alternativa + aktivita Mám příležitost volit JINÉ řešení, které mi vyhovuje. 

Komunita + kvalita Žiji ve společnosti, která mě respektuje, jsem její součástí, a když to 

potřebuji a stojím o to, pomůže mi. 
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20. 11. 2013 správní rada na svém zasedání schválila doplnění Zakládací listiny v článku III., bodě 2 

Druh poskytovaných služeb o vzdělávací aktivity pracovníků, kteří působí v sociální oblasti. 

Naši lidé 
Přestože byl rok 2013 prvním rokem našeho působení na neziskové scéně, nevyhnuly se nám změny 

v řídících orgánech naší společnosti. K 10. 10. 2013 rezignoval na post ředitele společnosti Petr 

Světlík a ke stejnému dni pak také členka dozorčí Jana Svrčinová.  20. 11. 2013 se sešla správní rada, 

která vzala na vědomí rozhodnutí zakladatele jmenovat do dozorčí rady Bc. Dagmar Jatzkovou 

a zvolila na post ředitele společnosti Mgr. Martinu Chlápkovou. Mgr. Martinu Chlápkovou 

pak ve správní radě nahradila Ing. Hana Rousová, která byla jmenována zakladatelem k 20. 11. 2013. 

Tým JINAK, o.p.s.

Správní rada

Ředitelka

Dozorčí rada

Miroslava Fofová

Předsedkyně
Kateřina Krčmářová

Hana Rousová

Martina Chlápková

Petr Žukovský

Martina Kusová

Dagmar Jatzková

Martina Chlápková
Kateřina Krčmářová

Petra Skácelová
Hana Rousová

 

JINAČÍ činnost 

Co se nám povedlo 

Návštěva ředitelů srbských sociálních ústavů 

 „Zkušenosti a praktické výsledky Moravskoslezského kraje v transformaci sociálních služeb zaujaly 

odborníky Evropské komise zabývajícími se otázkami lidských práv. Na základě prvních kontaktů 

se rýsuje dlouhodobější spolupráce na evropské úrovni v této oblasti.“   

Tolik na svých oficiálních stránkách napsal před návštěvou Moravskoslezský kraj. Naším úkolem bylo 

ukázat srbským ředitelům, že se podpora  klientů dá dělat JINAK, než jak byli po léta zvyklí.... 

 JINAK, o. p. s. měla příležitost prezentovat praktické výsledky procesu transformace 

v Moravskoslezském kraji. Ve dnech 11. – 12. listopadu 2013 jsme zajistili program pro dvoudenní 

návštěvu deseti ředitelů srbských ústavů. 
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Cílem prvního dne návštěvy bylo provést hosty procesem 

transformačních změn v Moravskoslezském kraji. O zkušenosti 

se v Zámku Nová Horka podělili ředitelé tří příspěvkových organizací 

kraje, které prošly nebo aktuálně procházejí procesem transformace. 

Druhý den jsme účastníky rozdělili do dvou menších skupin a navštívili socioterapeutické dílny 

v Novém Jičíně Effatha zřizované Slezskou diakonií a bydlení komunitního typu zřizované 

Moravskoslezským krajem – Chráněné bydlení Nový Jičín. Odpoledne se účastníci jednání přesunuli 

na městský úřad Nového Jičína, kde se setkali se zástupci města, jež je strategickým partnerem 

při plánování nových sociálních služeb komunitního typu. Srbští kolegové také dostali příležitost 

podívat se na proces transformačních změn z pozice zkušenosti člověka, který žil v ústavním zařízení 

a dnes žije zcela samostatně. O zkušenosti a dobrou praxi se také podělil veřejný opatrovník. 

Co máme připraveno v oblasti vzdělávání a konzultací  

Podpora transformace 

Lidé, kteří pracují v JINAK, o. p. s. se dlouhodobě věnují procesu transformace pobytových sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji. Realizují vzdělávací a konzultační aktivity, které vedou k podpoře 
procesů v transformujících se organizacích. 
 
Co nabízíme? 

 Individuální konzultace jednorázové 

 Individuální konzultace dlouhodobé 

 Jednodenní i vícedenní vzdělávací akce 
 
Rádi předáme naše zkušenosti s procesem transformace, nebo podpoříme váš transformační tým 
konzultacemi na míru dle vašich potřeb. Pomocnou ruku v procesu transformace najdete 
na info@jinakops.cz 

Úvod do případové práce v sociálních službách – JINAK 

(č. akreditace MPSV: 2014/0265-PC/SP/PP)  

Kurz je zaměřen na proces případové práce s člověkem užívajícím sociální službu. Účastníci získají 

přehled o procesu případové práce, jeho průběhu, metodách, úskalích případového procesu 

v návaznosti na druh služby, v němž pracovně působí. Kurz je zaměřen na propojení teoretických 

znalostí s praxí účastníků, součástí je práce s dokumentací konkrétního člověka, vzájemné předávání 

zkušeností a příkladů dobré praxe. 

Rádi vám zajistíme i vzdělávání zaměřené na spolupráci s lidmi, kteří užívají sociální službu, 

a také na kvalitu sociálních služeb. V uvedených tématech můžeme zajistit kurz “ušitý na míru” 

organizace, zaměřený prakticky a to přímo v místě Vaší organizace, popř. nabídnout podporu formou 

cílených konzultací. 

Další informace k nabízeným kurzům naleznete, když otevřete adresu: 

http://www.jinakops.cz/vzdelavani 

mailto:info@jinakops.cz?subject=Podpora%20transformace
http://www.jinakops.cz/vzdelavani
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Na čem jsme pracovali pro rok 2014 

Podpora samostatného bydlení JINAK 

V loňském roce jsme věnovali hodně energie přípravě realizace projektu 

„Podpora samostatného bydlení JINAK, o. p. s.“, který je financován z prostředků 

OP LZZ v rámci výzvy č. C1 Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých 

po transformaci. 

Hlavním cílem projektu je podpořit 5 lidí v samostatném bydlení v nájemních 

bytech v Opavě či blízkém okolí. Projekt reaguje na proces transformace 

velkokapacitního pobytového zařízení Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace. Zařízení aktivně 

mapuje potřeby osob, které vyplývají ze spolupráce na realizaci cílů stanovených v procesu 

individuálního plánování, přičemž kromě nezbytnosti realizace adekvátního bydlení pro zbývající 

obyvatele zámku, se dlouhodobě objevuje poptávka po možnosti bydlení ve vlastním 

(resp. nájemním) bytě v Opavě či okolí. Na tuto poptávku jsme zareagovali výše uvedeným 

projektem. 

Období realizace projektu: březen 2014 – červen 2015 

Pokud vás služba zaujala, můžete pokračovat ve čtení zde:  http:/www.jinakops.cz/socialni-

sluzby/podpora-samostatneho-bydleni-jinak 

Sociálně terapeutická dílna JINAK 

Sociálně terapeutická dílna JINAK v Osoblaze podporuje dospělé lidi s mentálním a vícenásobným 

postižením v upevnění a získání pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních 

potřeb. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost a důstojnost člověka, 

podporujeme a rozvíjíme jeho dovednosti a nadání. 

Co je pro nás při poskytování služby důležité: 

 všechno to, co je normální v běžném životě každého člověka, to znamená: 

 jsem dospělý a podle toho vypadá i můj život, 

 žiji ve své domácnosti, v běžných podmínkách, 

 od pondělka do pátku pracuji nebo chodím do školy, o víkendu odpočívám, 

 slavím svátky, užívám si prázdnin a volna, 

 prožívám vztahy a blízkost dalších lidí, přátel, rodiny, 

 mám svá vlastní přání a rozhoduji o tom, jak vypadá můj život. 
 
Pro více informací můžete navštívit:  
http://www.jinakops.cz/socialni-sluzby/socialne-terapeuticka-dilna-jinak  

Besedy na středních školách 

V průběhu procesu transformace pobytových sociálních služeb dochází k tomu, že lidé 

se zdravotním postižením odcházejí z ústavních služeb do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě 

a žijí normální život jako my všichni ostatní. 

Práce s veřejností je nezbytnou součástí všech velkých změn a je důležité přijatelnou formou 

veřejnost na změny připravit, ne jinak je tomu u změny v poskytování sociálních služeb. 

http://www.jinakops.cz/projekty/podpora-samostatneho-bydleni-jinak-o-p-s
http://www.jinakops.cz/socialni-sluzby/podpora-samostatneho-bydleni-jinak
http://www.jinakops.cz/socialni-sluzby/podpora-samostatneho-bydleni-jinak
http://www.jinakops.cz/socialni-sluzby/socialne-terapeuticka-dilna-jinak
http://www.jinakops.cz/projekty/besedy-na-strednich-skolach
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Promyšlenou přípravou je možné zabránit obavám a strachu, které jsou někdy způsobeny zjištěním, 

že mým sousedem bude člověk s postižením. 

Z těchto důvodů jsme připravili besedy pro studenty středních škol 

v Moravskoslezském kraji, kde je diskutována problematika přijetí 

lidí se zdravotním postižením do společnosti spojené s výstavou 

fotografií. Záměrem je přiblížit život lidí s postižením skutečně 

širokému záběru mladých lidí v jejich běžném prostředí a ovlivňovat 

jejich postoje a chování k této sociální skupině lidí. 

Besedy jsou financovány z individuálního projektu Moravskoslezského kraje „Podpora procesu 

transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II.“, 

reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00005. 

Webové stránky JINAK 

Důležitá je také práce na spuštění JINAČÍCH webových stránek. Prezentace na internetu je dnes 

výkladní skříní snad každé organizace, proto se i my snažíme připravit všechny informace 

v přehledné a poutavé formě na webu. Jak se nám naše snaha povedla, můžete sami posoudit 

na: http://www.jinakops.cz  Mimo to vás můžeme pozvat k návštěvě JINAČÍHO profilu na síti 

Facebook. 

Hospodaření JINAK,  o. p. s. v roce 2013 
 

příjmy celkem 83 195,15 Kč 

kurzy – školení 78 007,35 Kč 

kurzové zisky 2 187,80 Kč 

Dary 3 000,00 Kč 

    

výdaje celkem 52 703,10 Kč 

spotřební materiál 8 521,00 Kč 

služby 27 132,10 Kč 

mzdové náklady 17 000,00 Kč 

ostatní náklady 50,00 Kč 

 
Přebytky vytvořené v prvním roce naší činnosti budou využity na rozvoj nových aktivit 
připravovaných pro rok 2014, v souladu s naší činností danou zakládací listinou. 
  

http://www.jinakops.cz/
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Kontakt 
JINAK o. p. s. 
Adresa: Brantice č. 220, Brantice 
IČ: 01606085 
Číslo účtu: 2100431966 / 2010 
Web: http://www.jinakops.cz 
Email: info@jinakops.cz 

http://www.jinakops.cz/

