Duben 2007

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

Úvod
Milí přátelé, v rámci mezinárodní spolupráce proběhlo pravidelné
pololetní setkání koordinátorů projektů a následné pracovní setkání
expertů pracujících na projektech. Jak jistě víte, pro toto pololetí
bylo naše RP Asistence pověřeno vedením nadnárodního sekretariátu. Bylo tedy naším potěšením zorganizovat tato setkání v České
republice a seznámit partnery s praxí sociální práce v českých
azylových domech provozovaných Slezskou diakonií.
V tomto bulletinu se dozvíte, jak probíhala setkání koordinátorů
a expertů, budeme vás také informovat o společných výstupech TCA

Společné výstupy

spolupráce jako Monitoring bezdomovců, Výběr a hodnocení kandidátů pro zapojení do projektu, HRM procedury atd. Na závěr vás
chceme seznamovat s novinkami v projektech Iniciativy Společenství EQUAL u našich nadnárodních partnerů - tentokrát se zaměříme
na polský projekt Agenda Bezdomności.

Kolektiv projektu "Od 8 do 4"
equal@slezskadiakonie.cz

Po schválení finálních verzí budou výstupy publikovány na oficiálních webových
stránkách nadnárodního partnerství www.home-at-work.cz

Název

Popis

1. Monitorování
bezdomovectví

Formulování postupů, jak mohou města a regiony nejlépe implementovat monitoring bezdomovců
ke shromáždění kvantitativních a kvalitativních dat o skupinách bezdomovců ve městě/regionu.
Formulování metodologie, jak lze monitorovat pokrok účastníků u každého partnera.

2. Bydlení s asistencí

Výměna současných postupů v asistovaném bydlení.

3. Učení s asistencí

Vývoj všech potřebných metod, tréninkových modulů, přístupů k asistovanému učení: Vývoj
tréninkových modulů, didaktiky, vzdělávacích modulů pro asistentky, atd. k zajištění školení
a vzdělávání uživatelů, aby byli připraveni vrátit se zpět do práce.

4. Práce s asistencí

Rozvoj všech nutných metod, dozoru, učebních/pracovních prostředí, postupů zpětné integrace, atd.
k zajištění Asistované práce. Tento pracovní balíček pokrývá všechny fáze od aktivačních iniciativ,
návyků k práci, rozvoji kontrolovaného pracovního prostředí, rozvoji pracovního prostředí se spřátelenými zaměstnavateli, rozvoj práce s "normálními" zaměstnanci, metody a nástroje zpětné integrace .

5. Výběr a hodnocení
uživatelů

Formulace, diskuse, zkušební výběr a metody posuzování uživatelů pro výběr z lidí bez domova, kteří
se chtějí projektu účastnit.

6. Personální práce
s asistenty

Formulace, diskuse, a prověření HRM struktur, politiky, profilů kompetencí pro osobní asistenty a psychology,kteří budou provázet účastníky,pracovních smluv pro tyto osobní školitele/psychology.Popis
systému sledování klientů, který umožní sledovat pokrok jednotlivých účastníků.

7. Mezinárodní webové
stránky

Vytvoření webových stránek o mezinárodním projektu s cílem šíření informací o projektu a také
prezentace a publikace výstupů z projektu (moduly, analýzy formátu, EU/globální portfolio, manuály, zprávy, atd.)

8. Monitoring
a Evaluace

Provádění postupů monitorování a hodnocení pro zajištění kontroly výsledků, standardů kvality
a optimalizaci výstupů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem EU a státním rozpočtem České republiky

1

Třetí nadnárodní setkání koordinátorů
Setkání koordinátorů proběhlo ve dnech 9.
a 10. října 2006. Za pěkného slunečného
počasí babího léta se v Karviné setkali
koordinátoři a manažeři českého, polského
a holandského projektu.
Cílem setkání byla výměna informací ohledně pokroku v jednotlivých národních projektech, předání best practices při práci
s klientem a také sladění práce na připravovaných výstupech mezinárodní spolupráce
- Učení s asistencí a Práce s asistencí.
Součástí setkání byla příprava pracovního
jednání expertů.

Setkání s Jiřím Carbolem
V rámci neoficiální části setkání byli naši
hosté pozváni na prohlídku nošovického
pivovaru, které se také zúčastnil Ing. Jiří Carbol, zástupce partnera našeho projektu Moravskoslezského kraje.

poskytnout aktuální informace o vývoji
v této oblasti.
Prohlídka Ranče v Neborech
Během druhého dne setkání byli partneři
pozváni na prohlídku Ranče v Neborech.
Mgr. Jan Czudek seznámil koordinátory
s plánem vybudovat zde komplexní centrum sociální rehabilitace, které bude
poskytovat sociální služby občanům bez
přístřeší a lidem bezprostředně ohroženým
bezdomovectvím. Partneři se vzájemně
informovali o zkušenostech s provozem
sociálně rehabilitačních center ve svých
organizacích

Proběhlo také hodnocení mezinárodního
internetového portálu sloužícího k šíření
informací o nadnárodním projektu,
o konkrétních aktivitách a výstupech TCA
partnerství. (http://www.home-at-work.org)
Partneři si připomněli důležitost monitoringu a evaluace projektu. Do konce roku
proběhne evaluační dotazování a začátkem
roku bude vydána roční evaluační zpráva.

Jednání pak pokračovalo v diskusi
o dlouhodobých politických záměrech
v sociální oblasti v souvislosti s novým
zákonem o sociálních službách. Ing. Carbol
úspěšně kandidoval ve volbách a v současné
době je poslancem Parlamentu ČR. Mohl tak

Setkání koordinátorů

Prohlídka Ranče v Neborech

Setkání s Jiřím Carbolem

Všichni si se zájmem prohlédli hospodářskou usedlost a ocenili množství odvedené
práce na opravě budov ranče. Setkání bylo
zakončeno slavnostní večeří u krbu, kde se
podávala místní specialita - grilované krůty
z vlastního chovu.

Pracovní jednání koordinátorů

Prohlídka Pivovaru Nošovice

Pracovní jednání, Karviná

formy k výměně informací a zkušeností
z jednotlivých zemí, se hosté přesunuli do
střediska Bethel ve Frýdku Místku.

projektu „Od osmi do čtyř“ pro práci se
dřevem a kovem, a seznámili se s přítomnými asistenty práce.

Středisko Bethel ve Frýdku Místku

V objektu byly původně holobyty provozované městem. Od 1. 10. 2004 objekt převzala Slezská diakonie, která zde vybudovala
azylový dům pro 52 osob s příslušným
zařízením v jednotlivých částech, mezi něž
patří denní centrum, ubytovna s kapacitou
20 osob, noclehárna pro 16 osob a přístřeší
pro dalších 16 uživatelů.

Třetí nadnárodní setkání expertů
Následně začátkem listopadu proběhlo
v příjemném prostředí stylového penzionu
u Těrlické přehrady třetí nadnárodní pracovní setkání expertů, kterého se zúčastnili
koordinátoři a experti z českého, polského
a holandského projektu Iniciativy Společenství EQUAL. Tématem jednání byla společná
práce na připravovaných výstupech Práce
s asistencí a Bydlení s asistencí.
Po slavnostním zahájení, kde byl zdůrazněn
význam nadnárodních setkávání jako plat-
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Zde se experti seznámili se standardy
azylových domů zřizovaných Slezskou
diakonií. Vedoucí azylového domu Bethel
seznámil přítomné s chodem azylového
domu, noclehárny a denního centra. Po
prohlídce zařízení partneři navštívili dílnu

Slavnostní zahájení
setkání expertu

Setkání expertů,
Český Těšín 2007

Workshop Práce
s asistencí
Dílna pracovní
rehabilitace ve
Frýdku - Místku

Pracovní jednání
v dílnach ve
Frýdku - Místku

Workshopy
Během celého setkání probíhaly workshopy, jejichž cílem bylo předání best practices při práci s klientem a také sladění
práce na připravovaných výstupech mezinárodní spolupráce - Učení s asistencí
a Práce s asistencí. Účastníci se rozdělili do
3 pracovních skupin - Práce s asistencí,
Učení s asistencí a Koordinátoři. V rámci
jednotlivých pracovních skupin měli
experti možnost si vzájemně předat informace a zkušenosti z osobní práce s klientem.
Na závěr pracovního setkání experti projednali a odsouhlasili osnovu a obsah
připravovaných dokumentů a dohodli se na

další výměně informací pro přípravu pracovní verze výstupů Práce s asistencí
a Učení s asistencí.
Sára v Petrovicích
V Petrovicích u Karviné experti společně
navštívili azylový dům pro matky s dětmi a
pro seniory a také dílnu projektu "Od 8 do
4". V současné době je do našeho projektu
zapojených 5 žen a 10 dětí. Ing. Walter
Siuda, vedoucí azylového domu, provedl
účastníky po zařízení, představil cílové
skupiny uživatelů a nabídku služeb tohoto
zařízení.
Účastníci setkání měli možnost nahlédnout
do pracovní dílny projektu a seznámit se

s uživatelkami zapojenými do podprojektu
Práce s asistencí. Pracovní asistentka
Marcela Hájková informovala partnery
o možnostech pracovní rehabilitace v šicí
dílně a prezentovala dekorativní a textilní
výrobky z dílny.
Na Sáře funguje pracovní dílna, kde
se ženy mohou zúčastnit pracovní
rehabilitace, jako jsou ruční práce, drobné
výtvarné činnosti (pro ženy i děti). Probíhá
zde výuka práce na PC pro ženy i děti
a duchovní péče. Uživatelkám je nabídnuta
možnost sociálních a právních konzultací,
psychoterapie a socioterapie. Velmi
oblíbená mezi uživatelkami jsou páteční
setkání spojená s přípravou společného
obědu.

Inspirace ze zahraničí
Projekt „Agenda Bezdomności“, Polsko
Polský projekt je zaměřen na spolupráci organizací řešících problematiku bezdomovectví, cílem projektu je společné vytvoření standardů práce a metod zpětného začlenění cílové skupiny osob bez
přístřeší na trh práce.
V rámci projektu realizovaného v Polsku proběhlo v letních měsících
oficiální otevření prvního Centra sociální a pracovní reintegrace pro
lidi bez domova v Gdaňsku. Aktivity spojené se střediskem probíhají již od března, ředitelem centra je Piotr Czapnik.

Aktivity

Pro všechny zájemce centrum nabízí komplexní systém pomoci poradenství, vzdělávání, pracovní rehabilitace v dílnách a volnočasové aktivity. V centru se pořádají také různé akce a společenská setkání, jejichž cílem je zvýšit zájem a povědomí o aktivitách
centra mezi osobami bez přístřeší.
Nesporným úspěchem je stále větší počet uživatelů zapojujících se
do práce ve středisku. Od začátku provozování centra roste počet
osob bez přístřeší odhodlaných změnit svůj osobní postoj a zlepšit
kvalitu svého života. Toto je největší motivací pro pracovníky
střediska při přípravě dalších společných aktivit.

Počet účastníků

Samospráva uživatelů služeb
Konzultace s psychologem
Konzultace se sociálním pracovníkem
Konzultace s asistentem bydlení
Konzultace s pracovním poradcem
Interpersonální vzdělávání
Stáž v externí firmě
Zájemci o práci v dílnách
Pracovní dílny
Aktivizační klub

5
68
75
18
65
13
12
113
67
78

Celkový počet lidí, kteří se zúčastnili různých aktivit
pořádaných centrem od března 2006

150
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Co nás čeká
Čtvrté mezinárodní setkání koordinátorů
12. a 13. dubna 2007, Rotterdam, Nizozemí
Projektový a nadnárodní management:
• Posouzení aktuálního vývoje projektu
• Operační vstup vytvořený v období říjen 2006 až duben 2007
• Práce na společných vstupech Práce s asistencí a Učení s asistencí - předání výkazů,
metod, dat, vstupů společných projektů a ostatních souvisejících dokumentů
• Příprava následujícího setkání expertů v květnu 2007
• Příprava společných metodologií pro hodnocení národních a nadnárodních projektů
za účelem zahrnutí metod odměňování založených na vlastním hodnocení
• Průběžné hodnocení TC partnerství - revize pracovního plánu
• Příprava ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE
Čtvrté mezinárodní setkání expertů
23. a 24. května 2007, Rotterdam, Nizozemí
Setkání nad pracovním balíčkem 3: Učení s asistencí
• Prezentace odborných školitelů všech partnerů (DP) o didaktice a modulech školení
• Diskuze odborných školitelů všech partnerů (DP) v pracovních skupinách
• Dokončování školicích modulů a didaktiky
Setkání nad pracovním balíčkem 4: Práce s asistencí
• Prezentace odborných školitelů všech partnerů (DP) o nově vyvinutých postupech asistovaných prací
• Diskuze odborných školitelů všech partnerů (DP) v pracovních skupinách
• Finalizace výstupu - nejlepší postupy, nástroje, prostředky, pracovního prostředí, HRM, atd

Předkladatel projektu
Slezská diakonie
Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace založená 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 OPF 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

