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Úvodní slovo 

… Máme za sebou další rok JINAK…  

Rok 2015 byl pestrý a plný inspirace. Vážíme si toho, že jsme měli příležitost zapojit 

se do nejrůznějších aktivit… Všechno, co jsme dělali, směřovalo k tomu, aby lidé 

s postižením mohli žít normálně.  Posuďte sami, jak se nám to dařilo … . 

Za všechny v JINAK 

Kateřina Krčmářová 

Předsedkyně správní rady JINAK 

 

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. 

 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 na 

vzdělávací aktivity pracovníků, kteří působí v sociální oblasti. 
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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. 

 

Co děláme JINAK ? 

Podpora samostatného bydlení JINAK 

 V průběhu celého roku 2015 jsme poskytovali službu „Podpora samostatného 

bydlení JINAK“ a naplňovali jsme svá předsevzetí pro tento rok. Služba se stala 

nezbytnou součástí sítě sociálních služeb ve městě Opava a získala stabilní místo 

mezi poskytovateli sociálních služeb. 

Co se nám v roce 2015 povedlo? 

 v červnu 2015 bylo ukončeno financování služby z rozpočtu Evropského 

sociálního fondu a dotace byla řádně vyúčtována 

 získali jsme dotaci ze státního rozpočtu a zajistili stabilní financování služby i 

po ukončení projektu 

 rozšířili jsme místo poskytování služby na obec Osoblaha 

 zvýšili jsme kapacitu služby – v Osoblaze jsme poskytovali službu 2 lidem a 

v Opavě 8 lidem 
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 připravili a podali jsme projekt do Operačního programu zaměstnanost, výzvy 

č. 03_15_037 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora 

služeb komunitního typu vzniklých po transformaci, který se zaměřuje na 

rozšíření služby „Podpora samostatného bydlení JINAK“ do měst Nový Jičín 

a Kopřivnice 

 služba se stala součástí sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 

 

V čem jsme lidem naší službou nejvíce pomáhali? 

 v zapojení do běžného života v komunitě (ve zvládání situací běžného života, 

zvládání života mimo pobytovou sociální službu – ve vlastním bydlení) 

 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 naší služby podařilo? 

 4 lidé odešli z pobytové sociální služby do vlastního bydlení s podporou naší 

služby (2 lidé Opava, 2 lidé Osoblaha) 

 5 lidí je zaměstnáno na otevřeném trhu práce (pracují na pracovní smlouvy 

nebo dohody o provedení práce) 

 1 člověk příležitostně pracuje na dohodu o provedení práce 

 4 lidé docházejí do sociálně-terapeutických dílen (2 lidé Opava, 2 lidé 

Osoblaha) 

 1 člověk si našel přítelkyni a začali společně bydlet 

 všichni využívají běžné veřejné služby a žijí normálním způsobem života 
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 Všechny bližší informace o sociální službě (poslání, cíle, cílová skupina a 

další) najdete na našich webových stránkách: http://www.jinakops.cz/socialni-

sluzby/podpora-samostatneho-bydleni-jinak 

 

Personální zajištění služby v roce 2015 Vedoucí služby: Mgr. Petra Skácelová 

 

    Oblast Opava   Oblast Osoblaha 

Sociální pracovník:  Mgr. Petra Skácelová  Ing. Hana Rousová 

Adresa kanceláře:  Zacpalova 27, Opava  Na náměstí 104, Osoblaha 

Telefon:   736 528 058   731 557 879 

Mail:    skacelova@jinakops.cz rousova@jinakops.cz 

 

 

Sociálně terapeutická dílna JINAK 

 V dílně podporujeme lidi, kteří chtějí svůj den prožít tak, jak je běžné, to je 

rozdělit den na část pracovní a část odpočinkovou. V naší dílně dostane příležitost 

každý, kdo už nechodí do školy, z důvodu svého zdravotního postižení nemá 

příležitost pracovat, ale přesto se chce něco nového naučit, seznámit se s novými 

lidmi, které má tak příležitost pravidelně potkávat. Každý, kdo k nám přichází má 

možnost si sestavit svůj individuální pracovní program, věnovat se takovým 

pracovním činnostem, které ho motivují k učení se novým věcem.  

 Vážíme si toho, že zájem o naši dílnu ze strany klientů stále stoupá . 

Rozšířili jsme proto prostory o další místnost, nakoupili zařízení pro práci se dřevem 

a přijali nového pracovníka. Nyní naši dílnu navštěvuje průměrně 16 lidí denně. 

 Velmi si ceníme toho, že za dobu svého krátkého působení jsme se stali 

součástí každodenního dění v obci. Pravidelně se účastníme společenských a 

kulturních akcí na celém Osoblažsku, kde máme možnost prezentovat naši dílnu a 

prodávat naše výrobky. 

http://www.jinakops.cz/socialni-sluzby/podpora-samostatneho-bydleni-jinak
http://www.jinakops.cz/socialni-sluzby/podpora-samostatneho-bydleni-jinak
mailto:skacelova@jinakops.cz
mailto:rousova@jinakops.cz
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Čeho jsme se v loňském roce zúčastnili? 

 Velikonoční jarmark 

 Gastro festival a Vánoční jarmark v obci Osoblaha 

 Mezinárodní den dětí v Dívčím Hradě 

 Vánoční jarmark ve Slezských Rudolticích 

 

Kdy nás v dílně najdete? 

 Otevřeno máme od pondělí do pátku v době 6:30 – 15:00. 

 Rádi Vás přivítáme v našich starých i nových prostorách na náměstí 

v Osoblaze, kde nás jednoduše najdete podle typického označení JINAK.  Všechny 

bližší informace o sociální službě (poslání, cíle, cílová skupina a další) najdete na 

našich webových stránkách: http://www.jinakops.cz/socialni-sluzby/socialne-

terapeuticka-dilna-jinak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personální zajištění služby v roce 2015 Vedoucí služby: Ing. Hana Rousová  

Sociální pracovník: Ing. Hana Rousová 

Adresa dílny:  Na náměstí 104, Osoblaha 

Telefon:  731 557 879 

Mail:   rousova@jinakops.cz 

http://www.jinakops.cz/socialni-sluzby/socialne-terapeuticka-dilna-jinak
http://www.jinakops.cz/socialni-sluzby/socialne-terapeuticka-dilna-jinak
mailto:rousova@jinakops.cz
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Volný čas v chráněném bydlení JINAK 

 V prvním čtvrtletí roku 2015 jsme pokračovali ve spolupráci se 6 chráněnými 

bydleními v Moravskoslezském kraji na tom, aby pracovníci těchto zařízení uměli 

smysluplně podporovat obyvatele chráněných bydlení ve využívání přirozených 

zdrojů v komunitě, kde bydlí.  Důraz jsme kladli především na to, aby pracovníci 

vnímali, že podpora obyvatel chráněných bydlení v této oblasti je běžnou součástí 

jejich práce.  

 Spolupráce se zařízeními trvala od září 2014 do dubna 2015. V každém 

chráněném bydlení byli určeni 2 pracovníci a bylo vybráno 8 obyvatel. Za obyvateli 

docházel asistent (student sociální školy) a trávil s nimi cca 30 hodin měsíčně. Jeho 

úkolem bylo podporovat obyvatele chráněného bydlení v trávení volného času a 

využívání běžných zdrojů tak, aby prožívali svůj volný čas jako každý jiný člověk 

stejného věku. Pracovníky podporoval metodik (zkušený odborník z praxe), který 

pomáhal plánovat podporu jednotlivým obyvatelům v oblasti trávení volného času. 

Co se nám v roce 2015 podařilo? 

 V průběhu spolupráce jsme podpořili celkem 48 obyvatel chráněných bydlení. 

Asistenti jim věnovali celkem 1548 hodin podpory. 16 pracovníků využilo odbornou 

podporu metodiků v rozsahu 180 hodin. Zařízení také navázala spolupráci s několika 

dobrovolníky, kteří pokračovali v podpoře i po ukončení realizace aktivity. 

Zpracovali jsme také 6 analýz okolí vybraných chráněných bydlení. V analýzách jsme 

se zaměřovali na dostupnost všech veřejných služeb a jejich využívání ze strany 

obyvatel chráněných bydlení. 
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 Všechny zkušenosti jsme shrnuli do příručky Čas na volný čas aneb Bydlím v 

chráněném bydlení. V publikaci najdete příklady dobré praxe, ale i úskalí či překážky, 

které v podpoře trávení volného času a využívání běžných zdrojů nastávají. 

… a jak řekla jedna z asistentek Markéta Svobodová: „Projekt končí, ale volný čas 

pokračuje!”   

 Aktivitu jsme realizovali jako zakázku pro Moravskoslezský kraj, jednalo  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. 

 

 

Vzdělávací aktivity pro lidi s postižením a akreditované kurzy pro 

pracovníky  

 

 I v roce 2015 jsme vzdělávali lidi s postižením. Ve spolupráci s organizací 

Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. jsme vyškolili 6 lektorů, kteří působí 

v Moravskoslezském kraji a mají zkušenost se vzděláváním lidí s postižením. 

 Od září 2014 do května 2015 jsme zorganizovali 6 kurzů (19 běhů) na témata: 

 Moje práva 

 Snadné čtení 

 Vedení domácnosti 

 Sebeobhájci 

 Zaměstnávání 

 Hodnocení kvality 



      

 
JINAK, o. p. s. 

Adresa: Brantice č. 220, Brantice, 793 93 

IČ: 01606085 

Číslo účtu:115- 1681320257/0100 

 

 

10 

 

 Celkový počet lidí, kteří dostali osvědčení za úspěšné absolvování kurzu, je 

130. Jednalo se o lidi využívající služby 12 pobytových sociálních služeb působících 

v Moravskoslezském kraji. 

 JINAK, o. p. s. nabízí také kurzy pro pracovnívníky v sociální oblasti, které 

jsou akreditované u Ministerstva práce a sociálních věcí:  

 Úvod do případové práce v sociálních službách JINAK (16 h) 

 Metody alternativní a augmentativní komunikace JINAK (16 h) 

 Poskytování podpory samostatného bydlení JINAK (16 h) 

 Individuální plánování JINAK (16 h) 

 Úvod do práce s rizikem JINAK (8 h) 

 Úvod do deinstitucionalizace aneb právo na normální život JINAK (8 h) 

 Ve spolupráci s organizací QUIP, z. ú. byly zrealizovány 2 kurzy pro 

pracovníky v sociálních službách. Absolvovalo je 20 osob, včetně lidí s postižením. 

10 lidí s postižením prošlo kurzem „Hodnocení kvality“ a stali se z nich auditoři. Ve 

vybraných pobytových sociálních službách jsme zrealizovali 5 tzv. klientských 

auditů. V rámci auditu lidé s postižením, kteří mají zkušenost s ústavem, hodnotí 

kvalitu poskytované služby s důrazem na možnost uplatnění práv jejích obyvatel, 

jejich zapojení do běžného života a také hodnotí přenos ústavních prvků z původní 

ústavní služby. 

 

 Na tomto místě bychom rádi vyjádřili velké poděkování organizacím, které s 

námi na realizaci zakázky spolupracovali:  

 Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. 

 Quip, z. ú. 

 Spirála o. p. s. 
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 Aktivitu jsme realizovali jako zakázku pro Moravskoslezský kraj, jednalo  se o 

klíčovou 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besedy se studenty středních škol 

 

 V roce 2015 jsme pokračovali v realizaci besed na středních školách, jejichž 

smyslem bylo seznámit studenty s procesem transformace pobytových sociálních 

služeb a tím, že všichni lidé mají stejná práva na život v běžném prostředí, včetně lidí 

s postižením. 

 

Jak vypadal rok 2015 v číslech? 

 

 Zrealizovali jsme 14 besed, z toho 10 bylo obohaceno výstavou fotografií, 

které nám zapůjčil Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

 v roce 2015 se besed zúčastnilo 340 studentů 
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 Díky realizaci této aktivity získalo pracovní uplatnění několik lidí, včetně lidí 

s postižením. Mladí lidé z celého Moravskoslezského kraje a jejich učitelé se dověděli 

informace o aktuálním dění v oblasti transformace pobytových sociálních služeb, 

slyšeli od lidí, kteří zažili ústav na vlastní kůži, jaké to je žít v ústavu, a jak žijí dnes, 

v chráněném nebo vlastním bydlení. 

 Jako velice zajímavý hodnotili studenti také pohled pracovníka, který 

srovnával své působení v ústavním prostření a podporu lidí, kterou dnes poskytuje 

v normálním bydlení.  Besedy měly velký úspěch a školy projevily zájem o jejich 

opakování. I my vnímáme besedy jako smysluplnou cestu, jak podpořit povědomí 

veřejnosti o škodlivosti ústavů a možnostech podpory lidí s postižením v normálním, 

neústavním prostředí. 

 Besedy byly realizovány v rámci projektu „Podpora procesu transformace 

pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II.“, reg. č. 

CZ.1.04/3.1.00/A9.00005 a aktivita byla realizována pro Moravskoslezský kraj. 
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Hospodaření JINAK, o. p. s. v roce 2015 

 

Výdaje  

Spotřebované nákupy celkem 265 261,64 

Služby celkem 836 220,22 

Osobní náklady celkem 3 690 159 

Ostatní náklady celkem 28 364,89 

  

NÁKLADY CELKEM 4820005,75 

  

  

Příjmy  

Tržby z prodeje služeb 1630977,54 

Dotace 3166890,35 

Fondy 37838,54 

  

VÝNOSY CELKEM 4835706,43 

 

Hospodářský výsledek za rok 2015:    15700,6 
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