Leden 2007

Projekt Iniciativy Společenství EQUAL
„Pomoci lidem bez domova nalézt zaměstnání
a zařadit se zpět do společnosti“

Úvod
Milí přátelé, tímto se Vám dostává do rukou první číslo nové
řady informačního bulletinu EQUAL projektu " Od 8 do 4",
ve kterém Vás chceme průběžně informovat o výsledcích naší
práce - co jsme vytvořili, na čem zrovna pracujeme a co ještě
připravujeme v projektu. Zároveň chceme touto formou
vyvolat diskuzi ohledně situace lidí bez přístřeší v naší
republice.
Tento bulletin vznikl proto, abychom my mohli informovat
Vás, Vy nás a okolní svět, o tom co se děje nejen v našem

projektu, ale i mimo něj. Pokud nám po jeho přečtení budete
chtít sdělit své postřehy, názory či připomínky, popřípadě
jeho obsah vyvolá další diskuzi, budeme rádi.
Jsme totiž přesvědčeni o tom, že jsou otázky, na něž stojí za to
hledat odpovědi.
Kolektiv projektu "Od 8 do 4"
equal@slezskadiakonie.cz

O projektu
V roce 2005 začala Slezská diakonie
spolu s dalšími partnery realizovat
projekt Iniciativy Společenství EQUAL
s názvem „Od osmi do čtyř“. Cílem
tohoto projektu je zlepšení zaměstnatelnosti a zpětná integrace sociálně
znevýhodněné skupiny občanů bez přístřeší do společnosti a na pracovní trh.
Projekt je zaměřen na oblasti, které se
ukazují jako nejvíce problémové při

práci s lidmi bez domova, a to bydlení,
vzdělávání a získání zaměstnání.
V rámci realizace projektu současně
probíhají tři vzájemně propojené programy "Bydlení s asistencí", "Učení
s asistencí" a "Práce s asistencí". Jedná
se o projekt zahrnující návrh nových
přístupu řešení této tématiky, jejich
zpracování až do podoby metodik
a také experimentální pilotní ověření
v praxi.

Realizátoři
Pro potřeby projektu bylo vytvořeno
Rozvojové partnerství Asistence - deset
významných organizací zainteresovaných na řešení uvedené problematiky, mezi něž patří státní instituce,
vysoká škola, neziskové organizace
i soukromé firmy. Vznikla tak platforma pro výměnu zkušeností a byl
vytvořen široký potenciál pro využití
projektových výstupu na národní
úrovni.

Za účelem zabezpečení širší přenositelnosti vznikajícího nového know-how
je navázána úzká spolupráce na
mezinárodní úrovni s partnery
z Nizozemí a Polska. Všichni tři partneři
mají rozsáhlé zkušenosti s podporou
a aktivací lidí bez domova. Tato
spolupráce vytváří optimální podmínky
pro průběžný přenos lokálních
výsledků projektu na mezinárodní
platformu a adaptaci Best Practces na

odlišné systémy dotyčných členských
států.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem EU a státním rozpočtem České republiky
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Kde jsme?
V současné době je projekt realizován
v Moravskoslezském kraji v zařízeních
Slezské diakonie. Praktické ověřování
projektu probíhá na úseku Azylových
domů ve městech Třinec, Karviná
a Frýdek-Místek. V rámci realizace projektu současně probíhají tři vzájemně
propojené programy "Bydlení s asistencí", "Učení s asistencí" a "Práce s asistencí."
V podprojektu Bydlení s asistencí již
bylo pronajato a vybaveno nábytkem
osm bytů, ve kterých je ubytováno 22
(+ 10 dětí) vybraných uživatelů služeb
Azylových domů a Střediska pro ženy
v tísni. Města, ve kterých jsou tyto byty
zřizovány, nejsou vybrány náhodně,
nýbrž tak, aby v daném městě existovala přímá návaznost mezi Azylovým
domem a bytem se sociální asistencí.
Tyto byty jsou různé velikosti, každému
klientovi však garantujeme soukromí
v podobě samostatného pokoje.

Kuchyně a sociální zařízení jsou
společné. Byty si klienti vlastními silami
připravili k nastěhování, tzn. uklidili,
vymalovali a provedli drobné rekonstrukce.
V podprojektu Práce s asistencí byly
vybaveny dvě pracovně-rehabilitační
dílny, a to dílna šicí a technická dílna
pro práci se dřevem a kovem. Dále byla
potřebným nářadím a drobnými stroji
vybavena četa pro údržbu zeleně
a stavební četa. Pracovní aktivity
navštěvují klienti zapojení do programu od února 2006, každý týden
v rozsahu osmnácti hodin. V průběhu
roku prošlo pracovní rehabilitací v dílnách 21 osob. Naše služby nabízíme
interně v rámci SD. Oslovili jsme také 20
firem a realizovali jsme 4 zakázky. Tři
uživatelé získali doposud zaměstnání.
V podprojektu Učení s asistencí
proběhly během roku 2 motivační

kurzy pro uživatele a 3 výcvikové
vzdělávací programy pro zaměstnance
projektu a azylových domů. Vzdělávací
program absolvovalo celkem 13 uživatelů a 11 zaměstnanců.Všichni absolventi musí složit povinnou závěrečnou
zkoušku. Jsou zpracovány 3 metodiky
Bydlení, Učení a Práce s asistencí.

Nesporným úspěchem projektu je
první klient, který prošel celým systémem. Získal zaměstnání a nyní bydlí
samostatně.

Aktuality
Vánoční výstava
Ve dnech 7.-.8.12.2006 proběhla
ve vestibulu karvinské polikliniky
Vánoční výstava, kde byly prezentovány
výrobky zhotovené v pracovně-rehabilitačních dílnách našeho projektu.
V příjemné předvánoční atmosféře
si všichni příchozí mohli prohlédnout
dekorační předměty vytvořené našimi
klienty v šicí dílně a v technické dílně
pro práci se dřevem a kovem, jako např.
ubrusy, zástěry, dřevěné i kovové svícny,
stolní lucerny, ozdobná prkénka,
dřevěné obrázky a dekorační kachle.
Tímto děkujeme vedení Polikliniky
Karviná - Mizerov za poskytnutí prostorů k expozici výstavy.
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Předání sekretariátu mezinárodního
partnerství.
Během druhého pololetí minulého roku
jsme vedli sekretariát TCA našeho mezinárodního projektu Home at Work.
Koordinovali jsme práci na přípravě
publikací ohledně Práce, Učení
a Bydlení s asistencí a "Best Practices"
v mezinárodním partnerství. Zorganizovali jsme také podzimní mezinárodní
setkání koordinátorů a následné mezinárodní setkání expertů. Začátkem
tohoto roku jsme úspěšně předali sekretariát TCA holandským partnerům.
Více o mezinárodní spolupráci v rámci
našeho projektu se dozvíte v příštím
čísle tohoto bulletinu, který bude
zaměřen na mezinárodní partnerství
Home at Work.

Bezdomovectví
• Problematika bezdomovectví je
v České republice velmi rozšířená,
bohužel mnohdy opomíjena a podceňována. Občané bez přístřeší patří
mezi nejvíce viditelnou marginalizovanou skupinu. Přesný počet bezdomovců žijících u nás není znám.
Statisticky typickým bezdomovcem je
muž středního věku, rozvedený
a dlouhodobě nezaměstnaný, absolv-

ent středního odborného učiliště.
V poslední době se také zvyšuje počet
mladých lidí a žen trpících domácím
násilím, kteří se ocitají ve svízelné
situaci a často tímto přicházejí
o domov.
• Nezaměstnanost přesahuje výši 9 %
ekonomicky aktivního obyvatelstva
(leden 2005), což představuje více než

500 tisíc osob. Bezdomovců je pak přibližně 100 tisíc, a dle odhadu ing.
Plachého, předsedy Sdružení azylových domů v ČR, každým rokem
přibývá 10% nových bezdomovců.
V budoucnosti tento problém
může být ještě palčivější vzhledem
k plánovaným deregulacím a očekávanému nárůstu nezaměstnanosti.

Ze života
Pan M. je milý a sympatický člověk, o
kterém by si asi nikdo nepomyslel, že
byl někdy bezdomovcem. Přesto si
prošel velice nepříjemným obdobím,
které se na něm podepsalo. Když se
rozvedl s manželkou bylo to pro něj
smutné, ale ztráta pracovního místa
byla bolestnější a také měla větší
dopad. Ze začátku si půjčoval jen menší
částky na jídlo, bydlení platil z úspor. Po
jisté době však peníze došly a dluhy se
začaly zvyšovat. Nemohl platit splátky
ani byt. Po určité době se již situace
nedala zvládat a pan M. přišel o byt, měl
obrovské dluhy a neměl nikoho kdo by
mu pomohl. Rodina žije na Slovensku
a jemu stud nedovolil oslovit je a požádat o pomoc.
Nechtěl skončit na ulici, protože věděl,
že začíná mít problém s alkoholem,

který mu pomáhal zapomenout.
Obrátil se na noclehárnu a poté získal
bydlení v azylovém domě. Měl zde svou
postel a pokoj, který sdílel s dalším
člověkem. V podstatě byl do jisté míry
zachráněn, ale věděl, že jeho chuť pracovat je postupem času menší. Hodně
času trávil poleháváním a nicneděláním. Po podpoře si nakoupil
jídlo, zašel si do hospůdky. Cítil, že
takový život nemá budoucnost, ale
nevěděl jak z toho ven. Uplynuly
dlouhé dva roky.
Jednoho dne se objevila nabídka
vstupu do programu, který nabízel za
určitých
podmínek
samostatné
bydlení, pomoc při hledání zaměstnání
a pomoc v osobních záležitostech
a potížích. Přihlásil se na výběrové
řízení a za pár dní se již stěhoval do

bytu, ve kterém měl svůj pokoj
a soukromí, které v azylovém domě
velmi postrádal. Od začátku navštěvoval pracovní terapii, byl ochotný
pomáhat a dobře spolupracoval.
A jak se daří panu M. právě teď? Nastoupil do zaměstnání, které je v jeho
oboru, má vlastní bydlení, a díky
zaměstnání i plány do budoucna. Faktem je, že pokud člověk řekne „ Bydlím
v azylovém domě“, jsou jeho šance na
zaměstnání a tím změnu kvality života
snížené. Pan M. je na správné cestě,
a i když na scestí je jen krůček, dostal
šanci a už to je mnoho.
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Co nás čeká
• 22.1. - 25.1. 2007
• 22.1. - 15.2. 2007
• 2.2. 2007
• 5.2. - 16.2. 2007
• 19.2. - 21.2. 2007
• 26.3. - 6.4. 2007
• 23.4. - 25.4. 2007

Vzdělávání pracovníků a realizátorů projektu: Základní psycho-sociální výcvik
Rekvalifikační kurz pro uživatele: Obsluha osobního počítače
Jednání řídícího výboru Rozvojového partnerství Asistence
Motivační kurz pro uživatelé: Osobní prezentace a základy práce na PC
Vzdělávání pracovníků a realizátorů projektu: Vedení poradenského rozhovoru
Motivační kurz pro uživatelé: Osobní prezentace a základy práce na PC
Vzdělávání pracovníků a realizátorů projektu: Individuální plány práce s nimi

Předkladatel projektu
Slezská diakonie
Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace založena v roce 1990, která poskytuje kvalitní akreditované služby v sociálně zdravotní oblasti. Svou činnost zakotvuje na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby lidem v nouzi. V centru
pozornosti Slezské diakonie stojí osoby s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších
těžkých životních situací.
Slezská diakonie, Kancelář projektu Od osmi do čtyř
• Viaduktová 8, 737 01 Český Těšín
• equal@slezskadiakonie.cz • Manažer projektu: Mgr. Jan Czudek

Partneři z ČR
REINTEGRA o.p.s.
AKLUB
Slezská Univerzita Podnikatelská fakulta v Karviné
Hospodářská komora okresu Karviná
RPIC - Vip s.r.o.
Statutární město Karviná
Úřad práce v Karviné
Moravskoslezský kraj

http://www.reintegra.cz
http://www.aklub.org
http://www.opf.slu.cz
http://www.hkok.cz
http://www.rpic-vip.cz
http://www.karvina.org
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ka_info
http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Zahraniční partneři
Polsko:
Holandsko:

Společnost Sv. Bratra Alberta
CVD

www.ab.org.pl
www.cvd.nl

Další informace na www:
Stránky projektu Od osmi do čtyř:
Stránky mezinárodního projektu:
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www.sd-824.org
www.home-at-work.cz

