Úvodem
A JE TO OPĚT TADY, čas zastavit se … Jako každý rok, tak i letos jsem si prošla svůj rituál, kdy
jsem si dala do kalendáře všechny neodkladné termíny, mimo jiné i dostatek prostoru pro
zpracování závěrečné zprávy a stejně jako každý rok se právě v tomto čase událo tolik opravdu
důležitých neplánovaných pracovních událostí, které ve většině případů pozitivně posouvají
naši Jinačí práci.
Možná je na čase, si po těch vlastně už šesti letech uvědomit, že to takto u nás v JINAK prostě
chodí a MY ZA TO DĚKUJEME .
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Rok 2018 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 zaměřujeme na několik stěžejních témat. Jedním z nich je podpora
procesů souvisejících s transformací pobytových služeb tak, aby se lidí s postižením mohli
vrátit do běžného, normálního života.
JINAK, o.p.s. sdružuje odborníky, kteří mají dlouholetou zkušenost s poskytováním
kvalitních sociálních služeb, 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 dílech, na vzdělávací aktivity
pracovníků, kteří působí v sociální oblasti, ale také na vzdělávací aktivity určené lidem se
zdravotním postižením.
Co tedy vlastně znamená JINAK?

V roce 2018 bych za sebe a svoje kolegy potřebovala do výkladu našeho názvu doplnit –
KREATIVITA, NEZDOLNOST a taky STATEČNOST, že tam S není …?
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Podpora samostatného bydlení JINAK
Co je u nás nového?
Podporujeme lidi v Opavě, Osoblaze, Kopřivnici a Novém Jičíně na cestě k vlastnímu životu,
v rozhodování o tom, jak budou žít doma mimo zdi ústavu.
V roce 2018 jsme se dohodli s Moravskoslezským krajem, s Hlučínem a Ostravou na rozšíření
služby do těchto dvou měst.
Začali jsme jednat s lidmi z chráněných bydlení, poskytovaných Fontánou, p. o., o jejich
odchodu z pobytové služby do vlastních domácností.
Na konci roku 2018 jsme podporovali 27 lidí a v příštím roce máme v plánu podpořit dalších
20 osob

...a pořád nás to baví 
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Sociálně terapeutická dílna JINAK
V roce 2018 jsme v STD JINAK opět vylepšovali.
Sociálně terapeutická dílna má už dvě dílny, v té druhé jsme nově budovali potřebné zázemí,
kuchyňku a šatnu. Myslíme na to, aby si měli klienti kam uložit své osobní věci a aby si zde
mohli uvařit kávu, nebo sníst oběd, nebo jen tak odpočívat.
Nově jsme také vybavili dílnu úložnými prostory pro materiál, koupili jsme nové šicí stroje,
které budou vyhovovat především našim klientům.
Dále vzděláváme. V loňském roce jsme pokračovali ve spolupráci s naší konzultantkou na
alternativní komunikaci a myslíme, že děláme opravdu velké pokroky.
V roce 2018 jsme poskytovali dlouhodobě podporu 16 klientům.

5

Besedy JINAK s žáky základních škol
V rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III.“ registrační číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920 jsme opravdu rádi realizovali besedy pro žáky na
základních školách o tom, co přinesla a přináší do života lidí se zdravotním postižením
v Moravskoslezském kraji TRANSFORMACE.

Takže pro Vás pár základních informací:

KDY?

rok 2018

KDE?

okresy Bruntál, Opava, Ostrava, Nový Jičín,
Frýdek – Místek, Karviná

KOLIK?

27 besed na 22 základních školách

S KÝM?

546 žáků devátých tříd

KDO?

5 odborných pracovníků, 5 pracovníků sociální služby,
5 lidí se zdravotním postižením se zkušeností z ústavní
péče, 1 koordinátor

„Zjistil jsem, že i postižený člověk se dokáže chovat
a fungovat jako normální člověk a hlavně si užívat života,
i když mu jeho zdravotní postižení některé věci nedovolí
a činí je nedostupnými … “
Anonym
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Vzdělávání JINAK
V roce 2018 jsme nově akreditovali kurz Úvod do hospodaření s penězi – jak na to JINAK.
V současnosti tedy nabízíme 8 akreditovaných kurzů a v týmu máme 7 akreditovaných
zkušených lektorů
V roce 2018 jsme realizovali tyto kurzy:

− Metody alternativní a augmentativní komunikace JINAK
− Individuální plánování JINAK
− Úvod do deinstitucionalizace aneb právo na normální život JINAK
− Úvod do případové práce v sociálních službách JINAK
− Úvod do práce s rizikem JINAK
Celkově jsme v tomto roce proškolili 156 pracovníků v sociálních službách.
Realizovali jsme také 3 workshopy na téma Aromaterapie a Podpora zdravého životního stylu
klientů.
Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky probíhalo
v Moravskoslezském a v Olomouckém kraji.

„Tím, že učíme jiné, učíme sebe.“ (Seneca)
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Vzdělávání osob se zdravotním postižením
JINAK
V roce 2018 jsme v rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920 úspěšně pokračovali ve vzdělávacích
aktivitách osob se zdravotním postižením. Vzdělávání probíhá formou 8 tematických kurzů,
které se zabývají praktickými činnostmi podporující a posilující kompetence, dovednosti
a schopnosti člověka rozhodovat se samostatně.

Témata jednotlivých kurzů jsou následující:
- Moje práva
- Jak vést domácnost
- Zaměstnávání
- Snadné čtení
- Hodnocení kvality
- Vztahy s lidmi
- Jak vystupovat na veřejnosti
- Práce na PC

Vzdělávací kurzy probíhali v celkem 5 městech Moravskoslezského kraje (Ostrava, Opava,
Krnov, Frýdek-Místek, Nový Jičín). Vzdělávací kurzy vede lektor s pomocí asistenta podle
předem vytvořených metodik.

V průběhu roku 2018 bylo realizováno 21 kurzů. Osvědčení o absolvování kurzu bylo předáno
celkem 149 účastníkům. Dle pozitivních zpětných vazeb, které účastníci vyplňují po ukončení
kurzu, se vzdělávání osob se zdravotním postižením JINAK těší ze strany zájemců velké oblibě.
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Klientské audity JINAK
V rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ registrační číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920 jsme v roce 2018 pokračovali v realizaci veřejné zakázky
pro Moravskoslezský kraj na tzv. klientské audity.

Pokračujeme v hodnocení kvality pobytových sociálních služeb z pohledu člověka
s postižením.
Kdo může být lepším odborníkem na život v sociální službě než ten, který ji sám využíval
nebo stále využívá?

Co se povedlo v roce 2018:
•

máme stabilní tým auditorů v celém Moravskoslezském kraji

•

proškolili jsme 7 nových auditorů

•

uskutečnili

jsme

8

auditů

v rámci

projektu

„Podpora

transformace

v Moravskoslezském kraji III“
•

uskutečnili jsme 1 audit v Olomouckém kraji

•

uskutečnili jsme další 2 audity v rámci jiných projektů.

Audity probíhají vždy celý den ve službách „chráněné bydlení“ nebo „domov pro osoby se
zdravotním postižením“ s podporou průvodců.

„Líbilo se nám, že audit probíhal v pohodě a přátelské atmosféře, nijak zvlášť nenarušoval chod
služby. Klienti i pracovníci vnímali zažití klientského auditu velmi pozitivně – nová zkušenost,
nezávislý (jiný) pohled na službu, možnost uvědomit si, co děláme dobře, v čem se můžeme
zlepšit.“
(zpětná vazba jednoho chráněného bydlení, kde audit proběhl)

9

Kvalita života lidí s postižením v pobytových
službách
V roce 2018 jsme v rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920 realizovali veřejnou zakázku týkající se
kvality života lidí s postižením v pobytových službách.

V rámci realizace této aktivity jsme vytvořili vzdělávací program se zaměřením na kvalitu
života lidí s postižením a současně zpracovali Metodiku měření kvality života lidí s postižením
(dále jen „Metodika“), která byla ověřena v praxi. V průběhu realizace vzdělávacího programu
a ověřování metodiky v praxi bylo proškoleno 14 osob, následně vybráno 8 nejlepších
frekventantů, kteří uskutečnili celkem 8 analýz kvality života v 8 vybraných pobytových
službách.
DĚKUJEME ZA PŘÍLEŽITOST!
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DVA ROKY JINAK!
Projekt „Dva roky JINAK“ je podpořen z Operačního programu zaměstnanost z Evropského
sociálního fondu v rámci výzvy Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce.
Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007654.
Ani jsme se nenadáli a JINAK už existuje 6 let. Nastal čas zastavit se a zamyslet se nad tím, kde
jsme, co se nám daří, co bychom rádi změnili a jak dál do budoucna...
Dva roky JINAK je projekt, který nás podpoří v dalším směřování. V rámci projektu získáme
podporu v nastavení kvality a efektivity procesů, které se ve službách dějí, pracovníci získají
podporu formou kvalitního cíleného vzdělávání a supervize a v neposlední řadě vznikne
s podporou kouče strategický plán směřování naší organizace na příštích 5 let.
Těšíme se na všechny aktivity, které nás čekají! :)
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JINAKavárna
Od 11. března 2017 máme svou kavárnu, tedy JINAKavárnu. Ano, je to tak, rozhodli jsme se
vedle sociálních služeb provozovat také kavárnu s dětskou hernou.

Proč?
Protože prostě uvažujeme JINAK 
- Jiný prostor pro setkávání, hraní, povídání, oslavy narozenin
- Jiné akce - Bazárky, Mikuláš, focení, svačinky pro sportovní kurzy
- Jiná nabídka - vyrábíme to, co nás baví a hlavně to, co nám chutná

Práci v obsluze kavárny u nás najdou hlavně studenti. Chceme jim zprostředkovat první
pracovní zkušenost v „neziskovce“ a tím dál ovlivnit jejich pracovní život , jejich postoje k
životu. Při výrobě našich domácích dobrot, hlavně sušenek, u nás získávají své první pracovní
zkušenosti také lidé se zdravotním postižením.

PŘIJĎTE POSEDĚT!
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ČÍSLA NA KONEC 

→ V JINAČÍM TÝMU JE NÁS 60 ZAMĚSTNANCŮ

→ PODPORUJEME CELKEM 43 KLIENTŮ

→ ZŘIZUJEME 2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY – podporu samostatného bydlení a sociálně terapeutickou
dílnu
→ PROVOZUJEME jednu KAVÁRNU v Opavě.
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DĚKUJEME!
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