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JINAK, o. p. s.
Když by vás někdo požádal… jak by jste popsali rok 2014 v JINAK?

Když by vás někdo požádal… jak by jste popsali rok 2014 v JINAK?
Rok 2014 bych nazvala rokem VÝZEV.
Otevřelo se nám velké množství příležitostí naplňovat naše poslání –
podpořit lidi se zdravotním postižením žít normální život. Prakticky to tedy
znamenalo, že jsme plánovali, radili se, realizovali, zase plánovali a
realizovali.

Jak se nám to dařilo, to posuďte sami …

Martina Chlápková, ředitelka

Kdo je JINAK, o.p.s.?
Kdo je JINAK, o.p.s.?
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.

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.
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JINAK, o. p. s.
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JINAK, o. p. s.
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 a o
vzdělávací aktivity pracovníků, kteří působí v sociální oblasti

Ve své činnosti se JINAK, o. p. s. zaměřuje na několik stěžejních témat.
Jedním
z nich je podpora procesů souvisejících s transformací pobytových
A co se pod JINAK
skrývá?
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,
A co se pod JINAK
skrývá?
jimiž navazují na transformační proces v Moravskoslezském kraji a proces
sociálního začleňování lidí s postižením. Cílem aktivit JINAK, o. p. s. je mj.
JINAK pro nás znamená:
přenos zkušeností těchto lidí i do dalších regionů. Dále se společnost
zaměřuje na poskytování
sociálních
služeb komunitního typu, např.
Jedinečnost
Můj život
je jedinečný.
podpory samostatného bydlení či sociálně terapeutických dílen a o
Individualita vzdělávací aktivity
Lidé respektují
moukteří
individualitu.
pracovníků,
působí v sociální oblasti
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.

A co děláte JINAK?JINAK pro nás znamená:

4

Jedinečnost

Můj život je jedinečný.

Individualita

o. p.
s.
Lidé respektujíJINAK,
mou
individualitu.

Normalita

Rozhoduji o
chodím do práce, trávím volný čas podle svých
představ … žiji normálně.

Adresa: Brantice č. 220, Brantice
IČ: 01606085
svém
životě,
bydlím
s partnerem,
Číslo účtu:
2100431966
/ 2010

JINAK, o. p. s.
A co děláte JINAK?
Například
podporujeme
samostatné bydlení!A

Například podporujeme samostatné bydlení!

co děláte JINAK?

V roce 2014 jsme zahájili poskytování sociální služby „Podpora
samostatného bydlení JINAK“ ve městě Opava a okolí. Díky tomu 5 lidí
odešlo z pobytových sociálních služeb a začalo žít ve vlastním nájemním
bydlení s podporou terénní sociální služby.
Finanční prostředky pro rozvoj služby jsme získali v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci výzvy č. C1 a oblasti
podpory Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po
transformaci.
Projekt byl zahájen v březnu 2014, od května 2014 jsme zahájili
poskytování služby.

V roce 2014 jsme zahájili poskytování sociální služby „Podpora
samostatného bydlení JINAK“ ve městě Opava a okolí. Díky tomu 5 lidí
odešlo z pobytových sociálních služeb a začalo žít ve vlastním nájemním
Na co jste se v podpoře zaměřili?
bydlení s podporou terénní sociální služby.
Finanční prostředky pro rozvoj služby jsme získali v rámci Operačního
programu
Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci výzvy č. C1 a oblasti
Na co jste se v podpoře
zaměřili?
 aby si
lidé zvykli
ve svém
novém bydlení
a jejich po
podpory Podpora
sociálních
služeb
komunitního
typu vzniklých
přechod byl pro ně co nejvíce bezpečný transformaci.
 podporu lidí v jejich přirozeném prostředí v tom,
čem potřebují
Projekt bylvzahájen
v březnu 2014, od května 2014 jsme zahájili
 vytvoření silného a kvalitního pracovního
týmu
poskytování
služby.
 zajištění stabilní sociální služby s postupným
rozvojem
 zapojení do komunitního plánování ve městě Opava
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aby si lidé zvykli ve svém novém bydlení a jejich
přechod byl pro ně co nejvíce bezpečný
JINAK, o. p. s.
podporu lidí v jejich
přirozeném
prostředí
v tom,
Adresa:
Brantice č. 220,
Brantice
v čem potřebují IČ: 01606085
Číslo účtu: 2100431966 / 2010
vytvoření silného a kvalitního pracovního týmu
zajištění stabilní sociální služby s postupným
rozvojem
zapojení do komunitního plánování ve městě Opava

JINAK, o. p. s.
V čem jste lidem nejvíce pomáhali?

V čem jste lidem nejvíce pomáhali?
 při zajištění chodu domácnosti (pomoc při vaření,
uklízení, praní, nakupování a dalších věcech),
 s hospodařením s penězi,
 s pracovním uplatněním,
 s vyřizováním potřebných věcí na úřadech, u lékaře
apod.,
 s rozhodováním v běžném životě,
 při uplatnění svých práv.
Co se lidem s podporou vaší služby podařilo?


při zajištění chodu domácnosti (pomoc při vaření,
uklízení, praní, nakupování a dalších věcech),
 s podařilo?
hospodařením s penězi,
Co se lidem s podporou vaší služby
 1 člověk
má placenéuplatněním,
zaměstnání na pracovní smlouvu
 s pracovním
 2 lidé
docházejí
do
sociálně-terapeutických
dílen u lékaře
 s vyřizováním potřebných věcí na úřadech,
 1 člověk
absolvoval kurz Hodnocení kvality a stal se
apod.,
auditorem
klientských auditů
 s rozhodováním
v běžném životě,
 2 lidé
domů
internet
 si
přizapojili
uplatnění
svých
práv.a učí se pracovat na počítači
 všichni si postupně zvykají na život v bytě, hledají možnosti
naplnění volného času ve městě a nových přátel

A plány na rok 2015?





A plány na rok 2015? 
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1 člověk má placené zaměstnání na pracovní smlouvu
2 lidé docházejí do sociálně-terapeutických dílen
1 člověk absolvoval kurz Hodnocení kvality a stal se
auditorem klientských auditů
chceme rozšířit kapacitu služby ve městě Opava a okolí
 2 lidé si zapojili domů internet a učí se pracovat na počítači
chceme rozšířit poskytování služby i do jiných částí
 všichni si postupně zvykají na život v bytě, hledají možnosti
Moravskoslezského kraje, kde tato služba chybí – např.
naplnění volného času ve městě a nových přátel
Osoblaha, Nový Jičín
chceme nadále podporovat ty, kteří využívají naši službu v tom,
co si přejí – najít placené zaměstnání, najít přátele, se kterými
budou trávit volný čas, najít partnera
chceme rozšiřovat pracovní tým a nadále nabízet svým
pracovníkům kvalitní vzdělávání, metodickou podporu a
supervizi

JINAK, o. p. s.
Adresa: Brantice č. 220, Brantice
rozšířit kapacitu služby
ve městě Opava a okolí
IČ: 01606085
Číslo
účtu:
2100431966i / 2010
rozšířit poskytování služby
do jiných

chceme
chceme
částí
Moravskoslezského kraje, kde tato služba chybí – např.
Osoblaha, Nový Jičín
chceme nadále podporovat ty, kteří využívají naši službu v tom,

JINAK, o. p. s.

Všechny bližší informace o sociální službě (poslání, cíle, cílová skupina a další) najdete na
našich webových stránkách: http://www.jinakops.cz/socialni-sluzby/podporasamostatneho-bydleni-jinak
Vedoucí služby:
Adresa kanceláře:
Telefon:
Mail:
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Mgr. Petra Skácelová
Zacpalova 27, Opava
736 528 058
skacelova@jinakops.cz

JINAK, o. p. s.
Adresa: Brantice č. 220, Brantice
IČ: 01606085
?Všechny
bližší informace
Číslo účtu: 2100431966 / 2010

Tedy dopoledne práce, odpoledne zábava…
o sociální
službě (poslání, cíle, cílová skupina a další) najdete na našich webových stránkách:
http://www.jinakops.cz/socialni-sluzby/podpora-samostatneho-bydleni-jinak

JINAK, o. p. s.
Tedy dopoledne práce, odpoledne zábava… ?

Tedy dopoledne práce, odpoledne zábava… ?
…aneb normální život s dopomocí JINAK! 

Protože je pro nás důležité, aby lidé, které podporujeme, žili běžným
životem, neváhali jsme a založili jsme v roce 2014 Sociálně terapeutickou
dílnu JINAK. Prvními pracovníky byli lidé, kteří využívají službu Harmonie,
p. o. a poprvé si v dílně vytvořili svůj výrobek 1. dubna, na Apríla .
Postupně se přidávali také další obyvatelé Osoblahy, kde naše dílna sídlí. V
současné době dílnu navštěvuje v průměru 15 lidí denně.

Protože je pro nás důležité, aby lidé, které podporujeme, žili běžným
To je zajímavé, na čem v dílně pracují?
životem, neváhali jsme a založili jsme v roce 2014 Sociálně terapeutickou
dílnu JINAK. Prvními pracovníky byli lidé, kteří využívají službu Harmonie,
p. o. a poprvé si v dílně vytvořili svůj výrobek 1. dubna, na Apríla .
To je zajímavé,Postupně
na čem vse
dílně
pracují?
přidávali
také
další obyvatelé
Osoblahy,
kde našemíra
dílna
sídlí. V
To je
velmi
různorodé,
stejně jako
je různorodá
podpory,
dílnu
navštěvuje
v průměru
15 lidí
denně.
kterou současné
pracovnícidobě
dílny
potřebují.
Vyrábíme
z papíru,
pediku,
ze
dřeva… každý se na činnosti podílí tak, aby svůj díl práce zvládnul
a měl dobrý pocit z výsledného výrobku.
A co lidé, které podporujete na dílně oceňují?
To je velmi různorodé, stejně jako je různorodá míra podpory,
kterou pracovníci dílny potřebují. Vyrábíme z papíru, pediku, ze
dřeva… každý se na činnosti podílí tak, aby svůj díl práce zvládnul
A co lidé, které podporujete na dílně oceňují? a měl dobrý pocit z výsledného výrobku.
Možnost být užitečný, trávit čas s dalšími lidmi a přitom se učit novým
dovednostem, udržet pozornost, získávat představu o tom, jaké to je chodit
do práce a několik hodin se věnovat tvorbě něčeho nového. Někteří lidé se
v budoucnu určitě uplatní na trhu práce. A pokud se to někomu nepodaří,
nevadí. Bude i tak trávit svůj dopolední čas mimo domov, spolu s dalšími
lidmi nad zajímavou prací.
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Možnost být užitečný, trávit čas s dalšími lidmi a přitom se učit novým
dovednostem, udržet pozornost, získávat představu o tom, jaké to je chodit
do práce a několik hodin se věnovat tvorbě
něčeho nového. Někteří lidé se
JINAK, o. p. s.
Adresa:
Brantice č.se
220,to
Brantice
v budoucnu určitě uplatní na trhu práce. A pokud
někomu nepodaří,
IČ: 01606085
nevadí. Bude i tak trávit svůj dopolední
domov,
Čísločas
účtu:mimo
2100431966
/ 2010 spolu s dalšími
lidmi nad zajímavou prací.

JINAK, o. p. s.
Vědomí vlastní užitečnosti je jeden s nejdůležitějších pocitů a silná
motivace k další práci. Můžou vaši pracovníci vidět jak je jejich práce
hodnotná?

Vědomí vlastní užitečnosti je jeden s nejdůležitějších pocitů a silná
Naše dílna sídlí na náměstí v Osoblaze. Máme prosklené výlohy (dříve tu byla
motivace k další práci. Můžou vaši pracovníci vidět jak je jejich práce
prodejna textilu). Do výloh vystavujeme všechno to, co se zrovna vyrábí.
hodnotná?
Místním lidem často, když jdou kolem, něco padne do oka a rádi u nás nakupují.
V době svátků vyrábíme také na zakázku. Peníze, které vyděláme, používáme na
nákup nového materiálu. Spoustu věcí se nám ale daří získat jen tak, protože lidé
nejsoku lhostejní a rádi nám donesou poklady, které jim doma leží ladem …

Naše dílna sídlí na náměstí v Osoblaze. Máme prosklené výlohy (dříve tu byla
prodejna textilu). Do výloh vystavujeme všechno to, co se zrovna vyrábí.
Sídlíme na náměstí v Osoblaze, přijďte se na naše výrobky podívat, rádi vám
Místním lidem často, když jdou kolem, něco padne do oka a rádi u nás nakupují.
je ukážeme a také prodáme…
V době svátků vyrábíme také na zakázku. Peníze, které vyděláme, používáme na
nákup nového materiálu. Spoustu věcí se nám ale daří získat jen tak, protože lidé
nejsoku lhostejní a rádi nám donesou poklady, které jim doma leží ladem …
Sídlíme na náměstí v Osoblaze, přijďte se na naše výrobky podívat, rádi vám
je ukážeme a také prodáme…
…a otevřeno máme od pondělí do pátku od 6:30 do 15:00.

…a otevřeno máme od pondělí do pátku od 6:30 do 15:00.

Všechny bližší informace o sociální službě (poslání, cíle, cílová skupina a další) najdete na
našich
webových
stránkách:
http://www.jinakops.cz/socialni-sluzby/socialneterapeuticka-dilna-jinak
Vedoucí služby:
Adresa kanceláře:
Telefon:
Mail:

Ing. Hana Rousová
Na Náměstí č. 104, Osoblaha
+420 731 557 879
stdosoblaha@jinakops.cz

JINAK, o. p. s.
Adresa: Brantice č. 220, Brantice
IČ: 01606085
Všechny bližší informace o sociální službě (poslání, cíle,
cílová
skupina/ 2010
a další) najdete na
Číslo
účtu: 2100431966
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našich
webových
stránkách:
terapeuticka-dilna-jinak

http://www.jinakops.cz/socialni-sluzby/socialne-

JINAK, o. p. s.
Lidé s vaší pomocí tedy mohou žít a pracovat jako všichni ostatní, jen to ale ke
šťastnému životu nestačí.

Lidé s vaší pomocí tedyMáte
mohou
žít a pracovat
všichni
to alejakou
ke podporu
úplnou
pravdu a jako
proto
jsme siostatní,
položilijen
otázku
šťastnému životu nestačí.
můžeme nabídnout při trávení volného času.

A na co jste přišli? 

Máte úplnou pravdu a proto jsme si položili otázku jakou podporu
můžeme nabídnout při trávení volného času.

A na co jste přišli? 
Od září 2014 spolupracujeme se šesti chráněnými bydleními v
Moravskoslezském kraji. Cílem naší spolupráce je, aby pracovníci těchto
zařízení získali dovednosti, které jim umožní smysluplně podporovat obyvatele
chráněných bydlení ve využívání přirozených zdrojů v komunitě, kde bydlí.
Důraz klademe především na to, aby si pracovníci uvědomili, že podpora
uživatelů v této oblasti je běžnou součástí základních činností poskytovaných v
rámci služby chráněného bydlení a získali tak potřebné znalosti, aby tuto
činnost vykonávali.

Od září 2014 spolupracujeme se šesti chráněnými bydleními v
Moravskoslezském kraji. Cílem naší spolupráce je, aby pracovníci těchto
Takže podpora a zároveň vzdělávání k podpoře?
zařízení získali dovednosti, které jim umožní smysluplně podporovat obyvatele
chráněných bydlení ve využívání přirozených zdrojů v komunitě, kde bydlí.
Důraz klademe především na to, aby si pracovníci uvědomili, že podpora
Takže podpora a zároveň vzdělávání k podpoře?
uživatelů v této oblasti je běžnou součástí základních činností poskytovaných v
rámci služby chráněného bydlení a získali tak potřebné znalosti, aby tuto
Ano! Spolupráce se zařízeními trvá od září 2014 do dubna 2015. V každém
činnost vykonávali.
chráněném bydlení jsou určeni 2 pracovníci a je vybráno 8 obyvatel. Za
obyvateli dochází asistent (člověk, který studuje sociální školu) na cca 30 hodin
měsíčně a podporuje je v trávení volného času a využívání běžných zdrojů tak,
aby prožívali svůj volný čas jako každý jiný člověk stejného věku. Pracovníci
jsou podporováni metodikem (zkušený odborník z praxe), který pomáhá
plánovat podporu jednotlivým obyvatelům v oblasti trávení volnéhojak na to“…
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Ano! Spolupráce se zařízeními trvá od září 2014 do dubna 2015. V každém
chráněném bydlení jsou určeni 2 pracovníci a je vybráno 8 obyvatel. Za
JINAK,sociální
o. p. s.
obyvateli dochází asistent (člověk, který studuje
školu) na cca 30 hodin
Adresa: Brantice č. 220, Brantice
měsíčně a podporuje je v trávení volného času
a využívání běžných zdrojů tak,
IČ: 01606085
Číslo
účtu:
2100431966
/ 2010
aby prožívali svůj volný čas jako každý jiný člověk
stejného
věku. Pracovníci
jsou podporováni metodikem (zkušený odborník z praxe), který pomáhá
plánovat podporu jednotlivým obyvatelům v oblasti trávení volného času,

JINAK, o. p. s.

Vašim cílem je tedy praxí připravit pracovníky chráněných bydlení,
máte v plánu vytvořit něco co můžou mít při ruce i další?

Vašim cílem je tedy praxí připravit pracovníky chráněných bydlení,
máte v plánu vytvořit něco co můžou mít při ruce i další?
V rámci aktivity vznikne také příručka, kde budou zachyceny příklady dobré
praxe, ale i úskalí či překážky, které v podpoře trávení volného času a
využívání běžných zdrojů, nastávají.
V průběhu spolupráce podpoříme celkem 40 obyvatel chráněných bydlení,
kterým se budou věnovat asistenti v rozsahu 1548 hodin. Metodici poskytnou
odbornou podporu min. 12 pracovníkům v rozsahu 180 hodin. Našim cílem
je, aby každé zařízení navázalo v průběhu realizace aktivity spolupráci s
dobrovolníky, aby byla zachována kontinuita podpory obyvatel jednotlivých
bydlení i po ukončení spolupráce s JINAK, o. p. s.

V rámci aktivity vznikne také příručka, kde budou zachyceny příklady dobré
praxe, ale i úskalí či překážky, které v podpoře trávení volného času a
využívání běžných zdrojů, nastávají.
V průběhu spolupráce podpoříme celkem 40 obyvatel chráněných bydlení,
kterým se budou věnovat asistenti v rozsahu 1548 hodin. Metodici poskytnou
odbornou podporu min. 12 pracovníkům v rozsahu 180 hodin. Našim cílem
je, aby každé zařízení navázalo v průběhu realizace aktivity spolupráci s
dobrovolníky, aby byla zachována kontinuita podpory obyvatel jednotlivých
bydlení i po ukončení spolupráce s JINAK, o. p. s.
Aktivitu realizujeme jako zakázku pro Moravskoslezský kraj, jedná se o klíčovou aktivitu
č. 5 - Metodická podpora pracovníků a uživatelů vybraných chráněných bydlení v
Moravskoslezském kraji v rámci realizace projektu „Podpora procesu transformace
pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II", registrační číslo
CZ.1.04/3.1.00/A9.00005, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost.

Aktivitu realizujeme jako zakázku pro Moravskoslezský kraj, jedná se o klíčovou aktivitu
JINAK, o. p. s.
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č. 5 - Metodická podpora pracovníků a uživatelů vybraných
chráněných
bydlení v
Adresa: Brantice
č. 220, Brantice
IČ: 01606085
Moravskoslezském kraji v rámci realizace projektu „Podpora
procesu transformace
Číslo účtu: 2100431966 / 2010
pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II", registrační číslo
CZ.1.04/3.1.00/A9.00005, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost.

JINAK, o. p. s.
Ve vaší činnosti se tedy soustředíte na poskytování podpory?
Taky připravujeme vzdělávání… pro každého 
Taky připravujeme vzdělávání… pro každého Ve vaší
činnosti se tedy soustředíte na poskytování podpory?
Řekněte mi o tom něco více.

Od září 2014 se podílíme na realizaci kurzů pro osoby se zdravotním
postižením. Cílem této aktivity je především posílení kompetencí, dovedností a
schopností se rozhodovat či prosadit své zájmy.
Součástí aktivity je také proškolení 6 odborníků ve vedení obdobných kurzů
pro osoby s postižením, vyškolení auditorů pro klientské audity, realizace 5
klientských auditů a realizace kurzu pro pracovníka v sociálních službách,
kterého se mohou účastnit také lidé s postižením.
Lidem s postižením, kteří bydlí v pobytových sociálních službách nebo
využívají ambulantní či terénní sociální služby, jsme nabídli vzdělávací kurzy.
Účastníkům kurzů tak byla dána možnost se možná poprvé v životě účastnit
pravidelného vzdělávání, ale také poznat nové lidi a třeba i nové přátele.

Jaká jsou témata vašich kurzů?








Moje práva
Úprava textu do snadného čtení (Snadné čtení)
Zaměstnávání
Sebeobhájci
Vedení domácnosti
Hodnocení kvality

Jaké jste zaznamenali úspěchy v roce 2014?
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JINAK, o. p. s.
Adresa: Brantice č. 220, Brantice
IČ: 01606085
Číslo účtu: 2100431966 / 2010

JINAK, o. p. s.








proběhly 2 běhy kurzu Moje práva, Snadné čtení a
Hodnocení kvality
proběhl 1 běh kurzu Zaměstnávání, Sebeobhájci a Vedení
domácnosti
vyškolili jsme 10 lidí s postižením, kteří se stali auditory
pro klientské audity
vyškolili jsme 6 odborníků ze sociálních služeb, kteří nyní
umí vést kurzy pro osoby s postižením a mohou se tomu
nadále v Moravskoslezském kraji věnovat (Petra Milková,
Pavla Stojkovová, Miroslava Bučková, Marek Těžký,
Radmila Zbranková a Mgr. Petra Skácelová)
zahájili jsme 2 běhy kurzu pro pracovníky v sociálních
službách, kterých se účastní 20 lidí
kurzů se zúčastnilo celkem 55 lidí s postižením

A co připravujete zajímavého pro rok 2015?






1 běh kurzu Moje práva, Snadné čtení
2 běhy kurzu Zaměstnávání, Sebeobhájci a Vedení
domácnosti
realizace 5 klientských auditů v pobytových sociálních
službách v Moravskoslezském kraji
ukončení 2 kurzů pro pracovníky v sociálních službách

Člověk se také hodně naučí od druhých, pomáhal vám někdo?

Na realizaci aktivity jsme spolupracovali s organizací Rytmus – od klienta
k občanovi, o. p. s., kteří nám pomohli vést kurzy pro osoby s postižením a
zajistili vzdělání novým lektorům z Moravskoslezského kraje. Kurz pro
pracovníky v sociálních službách zajistila organizace QUIP, občanské
sdružení.

A všem moc děkujeme! 
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JINAK, o. p. s.
Adresa: Brantice č. 220, Brantice
IČ: 01606085
Číslo účtu: 2100431966 / 2010

JINAK, o. p. s.

Více

informací

si

můžete

přečíst

na

našich

http://www.jinakops.cz/vzdelavani/kurzy-pro-osoby-s-postizenim

webových

stránkách:

Aktivitu realizujeme jako zakázku pro Moravskoslezský kraj, jedná se o aktivitu č. 4 –
Vzdělávání uživatelů sociálních služeb v rámci realizace projektu „Podpora procesu
transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II“, registrační číslo
CZ.1.04/3.1.00/A9.00005, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
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Do teď bylo vše zaměřeno na podporu lidí a nebo pracovníků. Normální život
ale znamená komunikaci se širokým spektrem lidí. Co děláte proto, aby
společnost přijala lidi s postižením?

I tohle je pro nás velké téma a proto se studenty děláme besedy o životě v komunitě.

V roce 2014 jsme pro Moravskoslezský kraj realizovali besedy na středních
školách s tématem transformace pobytových sociálních služeb a
nevyvratitelným právem na život v komunitě pro všechny z nás. Součástí
besedy byla výstava fotografií, kterou mohli studenti shlédnut 14 dní před
besedou a seznámit se s problematikou procesu transformace pobytových
sociálních služeb. Besed se účastnili mladí lidé ve věku od 15 do 19 let.
A jak konkrétně besedy probíhají?

Náš lektorský tým připravil 3 hodinovou besedu, v rámci které mohli studenti
vyjádřit své postoje, mohli diskutovat s lektory, ptát se na to, co je zajímá,
podíleli se na práci ve skupinách, viděli filmy s problematikou transformace
pobytových sociálních služeb a získali také teoretické informace. Zároveň se
potkali s člověkem, který má zkušenost se životem v ústavní službě a měli
možnost shlédnout jeho životní příběh formou krátkého filmu a povídat si s
ním o jeho životě. Své zkušenosti s prací s lidmi s postižením sdělil i
pracovník, který pracuje v sociální službě pro osoby s postižením.

Součástí besed jsou tedy lidé, kteří vypráví své životní příběhy. Kdo byli
lidé kteří besedy vedli?
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Lektory besed byli lidé, kteří se aktivně podílejí na procesu
transformace pobytových sociálních služeb několik let a zaměstnání
získali i lidé s postižením, kteří se stali právoplatnými členy lektorského
týmu. Každé besedy se vždy zúčastnili 3 lektoři – odborný pracovník,
pracovník z oblasti sociálních služeb a člověk se zkušeností s životem v
ústavu..

Jak by jste zhodnotili vliv besed na studenty?

Celkem bylo v období od března do prosince 2014 uskutečněno 14
besed na 14-ti školách. Na vybraných školách byly realizovány 2
besedy, z důvodu velkého zájmu ze strany škol i studentů. Za rok
2014 se besed zúčastnilo celkem 390 studentů.
Budeme pokračovat i v roce 2015 a poslední beseda je plánována na
25. května 2015.
Besedy byly ze strany studentů i jejich učitelů hodnoceny velmi
pozitivně, což dokládají také vzkazy, které studenti lektorům předali.
Věříme, že diskuze s mladými lidmi přispěje k jejich respektování
člověka s postižením jako člověka, který má stejná práva, stejné
pocity a v neposlední řadě stejné postavení, jako my všichni ostatní.

Více informací si můžete přečíst na našich webových stránkách:
http://www.jinakops.cz/podpora-transformace/besedy-na-skolach
Aktivitu realizujeme jako zakázku pro Moravskoslezský kraj v rámci realizace projektu
„Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
II“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00005, který byl podpořen z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Hospodaření se svěřenými penězi

(Výdaje)
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem
NÁKLADY CELKEM

297.571,76
542.320,97
1.651.879,00
20.760,96
2.512.532,69

(Příjmy)
Vlastní výkony a projde zboží
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM

Hospodářský výsledek
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1.193.624,00
1.542.009,00
2.735.633,00

223.100,31

JINAK, o. p. s.
Adresa: Brantice č. 220, Brantice
IČ: 01606085
Číslo účtu: 2100431966 / 2010

JINAK, o. p. s.
Zpráva z auditu
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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

Naši partneři a sponzoři
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