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I.

ÚVOD

Nezisková organizace ESY HANDICAP HELP, o.s. vznikla v Liberci jako nový prvek na
regionálním trhu. Při vzniku v roce 2007 se zástupci EHH intenzivně zabývali řešením osob se
zdravotním postižením v zaměstnání, znevýhodněním v pracovních pozicích v zaměstnání a
integrací do tzv. „zdravé společnosti“. S tím úzce souviselo vzdělávání pracovníků této cílové
skupiny. Hlavním motto a cíl byl tedy od počátku
vzniku „Handicapovaní
pomáhají
handicapovaným“. Organizace se od vzniku zaměřila na úplnou integraci zdravotně postižených
osob do společnosti a pracovního zařazení za běžnou výši mzdy, ne dle minimální 50% mzdy pro
zdravotně postižené v chráněných dílnách.
Organizace nemá za cíl osoby se zdravotním postižením pouze diagnostikovat a vzdělávat, ale
zároveň chce osoby s postižením dlouhodobě pracovně zařadit do tzv. zdravé společnosti, proto
má projekt i v budoucích letech úspěšnost a udržitelnost.Zároveň si organizace zaregistrovala
sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb. jako další z podobných organizací, které mohou
poskytovat tolik žádané sociální služby osobám se zdravotním postižením.
Zakladatelkou a později i ředitelkou EHH byla Lenka Zimmermannová, která měla
dlouholeté zkušenosti v neziskovém sektoru a zároveň založila službu osobní asistence v roce
2003 v MCU Liberec. Sama je upoutána na vozík a využívá sociálních služeb. Měla zkušenosti
s projekty v sociální oblasti včetně projektů ESF i v projektech v rámci Euroregionu Nisa.
Dlouhodobě se pohybovala mezi cílovou skupinou zdravotně znevýhodněných osob jak v ČR, tak
v zahraničí např. v SRN, Polsku, Francii, Rakousku. Měla zkušenosti s potřebností, naplňováním,
ale i poskytováním sociálních služeb a využíváním mezi handicapovanými. Ovšem neměla odvahu
s dalšími vozíčkáři znovu postavit organizaci obzvlášť v tak těžké době a počínající světové krizi.
Ale shoda náhod a velká podpora okolí a mnoho nezaměstnaných z osob se
zdravotním postižením jí dodali odvahu a tak za velké podpory jak morální, tak finanční vznikla
organizace ESY HANDICAP HELP, o.s.
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Organizace by ovšem nikdy nevznikla a neměla by na rozjezd prostředky, jelikož jí
chyběla historie. Za rychlý rozjezd organizace vděčíme především Nadaci Syner. Nikdy bychom
nebyli schopni bez podpory a zázemí postavit tuto organizaci a být zaměstnavatelem zdravotně
znevýhodněných v takovém měřítku, jako jsme to zvládli v tomto roce. Bez významné finanční
podpory by to nebylo vůbec možné. Rozjezd bez pevného finančního i materiálního zázemí a
prostor, které nám poskytla Nadace SYNER by prostě nikdy nevznikl. Nadace nám umožnila být
nepřetržitě v kontaktu s klienty i institucemi, jelikož sídlo organizaci je v centru Liberce a je
upraveno jako zcela bezbariérové včetně sociálního zázemí. Sídlo je v blízké dostupnosti MHD,
ČSAD, ČD. Další velmi důležitou podporou Nadace Syner byla ochotna nezištně nám všem
pomáhat v manažerské a koordinační činnosti, ve které nám chyběly zkušenosti. Zástupci nadace
nás v roce 2007 plně podporovali a věřili nám, že i když jsme vozíčkáři, tak své pracovní náplně a
vedoucí funkce s jejich pomocí a následným vzděláváním zvládneme. Nadace Syner nám byla
vzorem a jen díky jejich podpoře a pomoci jsme vznikli. Podporovali nás i po stránce manažerské a
ekonomické, za což všem zástupcům nadace patří opravdu velký obdiv a poděkování od nás všech
stávajících zaměstnanců. Toto bylo pro nás nejen finanční, ale i morální pomocí, která byla v naší
praxi neocenitelná. Moc si této pomoci a podpory vážíme, obzvlášť když všichni naší práci dnes
uznávají a jsme jejich rovnocenní partneři, ač jsme vozíčkáři.

II.

PROJEKT „HANDICAPOVANÍ POMÁHAJÍ HANDICAPOVANÝM“

Projekt byl zkušebně zahájen v naší organizaci od 1.4.2007 za hlavní finanční
podpory Nadace Syner. Od října 2007 za další finanční pomoci ÚP Liberec a také sponzorů se
postupně v roce 2007 v naší organizaci zvyšoval počet pracovníků se zdravotním postižením
Čtyřem pracovníkům bez odborného vzdělání bylo umožněno zdarma doplnit vzdělání v oboru
sociálním a dle Z. č. 108/2006 Sb.
V projektu „Handicapovaní pomáhají handicapovaným“ jsme řešili komplexním
programem vzdělávání zaměstnanost na trhu práce. Zapojili jsme nejen pracovníky se zdravotním
postižením, ale i lektory s handicapem. Výuka probíhala v Akademií J. A. Komenského Liberec a
v KONTAKTU Liberec. V úzké spolupráci s touto vzdělávací institucí jsme postupně zpracovávali
přesné požadavky našich převážně imobilních klientů na péči v terénu formou poskytovaných
sociálních služeb v EHH, kterými jsou Osobní asistence, Odlehčovací služby, Sociální rehabilitace,
Odborného sociálního poradenství. Pracovníci ve vedoucích funkcích se zúčastnili v roce 2007
různých seminářů v oblasti sociálních služeb a vzdělávání. Manažer EHH postupně procházel
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vzdělávacími moduly prostřednictvím KÚLK, APOA a NRZP, který připravil pracovníka pro práci
v manažerských týmech. Díky postupnému vzdělávání všichni pracovníci získávali důvěru ve své
schopnosti a snažili se v rámci svých schopností a zdravotního omezení plně zvládat pracovní
nasazení a tempo v EHH. Dobrá praxe se nám vyplatila. Tito pracovníci jsou odměňováni
plnohodnotně, jako zdraví pracovníci, což je výborná motivace pro tuto cílovou pracovní skupinu
osob. Všichni pracovníci zdravotně znevýhodněných pracují na zkrácený pracovní úvazek, jelikož
jim jejich zdravotní omezení nedovolí pracovat na plný fond pracovní doby. Zkrácené úvazky
vyhovují i zaměstnavateli EHH.
Díky pomoci Nadace Syner jsme mohli pracovníkům poskytnout jak potřebné vzdělávání, tak i
různé benefity, např. zdarma vstupné na koncerty v Aréně Liberec, na volnočasové aktivity
pořádané Nadací Syner, atd.
V počátku tohoto projektu v říjnu 2007 organizace EHH splňovala zaměstnanost 51%
osob se zdravotním znevýhodněním, za IV. čtvrtletí k prosinci 2007 jsme měli přepočet všech
zaměstnanců 5,12 % včetně osob se zdravotním postižením (v přepočtu 127, 54%) z celkovém
počtu 9 pracovníků na hlavní pracovní poměr. Abychom byli na úrovni kvality poskytovaných
sociálních služeb, musela organizace zvýšit počet pracovníků v managementu jednotlivých služeb
a v administrativě.
Organizace ESY HANDICAP HELP, o.s. v roce 2007 zaměstnávala celkem 29 lidí, z toho 9
osob na hlavní pracovní poměr, 3 osoby na dohody o pracovní činnosti, 17 osob pracovalo
na dohodu o provedení práce.

Podstatnou část pracovníků tvořili osobní asistenti v přímé obslužné péči v terénu a osobní
asistenti v MŠ a ZŠ, dále pracovníci v jiných sociálních službách poskytovaných v ESY HANDICAP
HELP, o.s. a administrativní pracovníci. U sociálních pracovníků se 2 studenti zapojili při studiu. Za
pozitivní bylo třeba brát i to, že řada asistentů byli studenti, kteří studovali potřebnou specializaci na
místní VŠ TU Liberec a v EHH se setkávali s praktickými zkušenostmi v terénu u klientů.
Zaměstnání zdravotně znevýhodněných mělo také nesmírný význam pro vnímání okolím. Pro
sociální službu „odborné sociální poradenství“ a psychologickou pomoc klientům, rodinným
příslušníkům jsme získali psychologa na vozíčku s dlouholetou praxí. Sportovní a kulturní činnosti
zajišťoval též aktivní vozíčkář.
V současné době je ESY HANDICAP HELP, o.s. významným poskytovatelem sociálních
služeb na regionální i celorepublikové působnosti.
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III.

POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

Hlavním posláním ESY HANDICAP HELP, o.s. je poskytovat odborné a kvalifikované sociální
služby osobám s převládajícím tělesným a kombinovaným handicapem a umožnit jim v maximální
míře zvládat pobyt v přirozeném domácím prostředí.
V naší práci dbáme na zachování důstojnosti, životního stylu , individuálních potřeb a volbě
uživatele služby. Při práci se řídíme etickými principy při poskytování sociální služby.
Zásady – principy poskytování naší služby:
• pomoc musí vycházet z individuálních potřeb klienta o službu a je založena na dobrovolnosti a
vzájemné dohodě rovnocenných partnerů
• pomáhající musí respektovat názor klienta naší služby
• služba má působit na klienta aktivně, motivovat ho a nesmí prohlubovat jeho nepříznivou
situaci
• poskytování našich služeb je v souladu se zákonem o sociálních službách Z. 108/2006 Sb. a
v souladu s dodržováním lidských práv a svobod
• při své práci chráníme klienty našich služeb před předsudky a vyloučením z většinové
společnosti
Cílem naší práce je, aby prostřednictvím naších služeb a našeho doprovázení se mohli
klienti zapojit v co největší míře do běžné společnosti :
• poskytujeme podporu a pomoc v činnostech, které klient nezvládá
• podporujeme rozvoj a zachování stávající soběstačnosti klienta v jeho přirozeném prostředí,
popřípadě v cizím prostředí, které klientovi vyhovuje a naplňuje díky našim poskytovaným
sociálním
službám své reálné cíle
• pomáháme při návratu po dlouhodobé hospitalizaci do vlastního života a při zachování nebo
obnovení původního stylu života k všestrannému začlenění do většinové společnosti
• poskytujeme pomoc při realizaci nových pracovních míst pro tuto cílovou skupinu
• podílíme se, nebo přímo realizujeme volnočasové aktivity našich klientů se zaměřením na
vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity za finanční pomoci Nadace Syner, Nadací Bariéry,
Nadací Škola hrou atd.
• neustále vzděláváme naše pracovníky akreditovanými a motivačními kurzy dle harmonogramu
• spolupracujeme s institucemi, úřady a vládními organizacemi se stejným zaměřením
• poskytujeme doplňkovou bezbariérovou dopravu vlastními vozy našich zaměstnanců pro naše
klienty, ale pouze pro mechanické vozíky a klient při převozu musí být schopen sedět a být
řádně připoután
Všechny naše aktivity a sociální práce s klienty služeb mají za cíl
• pomoci odborným způsobem našim klientům, ale i zaměstnancům EHH
• upozornit na potřeby této cílové skupiny při realizaci na komunitním plánování a v dlouhodobém
rozvoji poskytovaných sociálních služeb na jednotlivých krajích, kde poskytujeme sociální
služby
• uplatňovat v naší práci dobré poznatky z práce jiných organizací poskytujících pomoc stejné
cílové skupině osob
• zastupovat zájmy svých členů ve vztazích s odbornými organizacemi včetně mezinárodních
hájit odborné zájmy všech našich členů
Cílová skupina klientů EHH
• jsou děti od 3 let věku až po nejvyšší seniorský věk, dle jednotlivých poskytovaných služeb a
registrace na KÚLK.
Naší pomoci v roce 2007 využívali klienti z celého Libereckého kraje včetně nedostupných lokalit,
např. Stráže nad Nisou, Nové Vsi u Chrastavy, Frýdlantu v Čechách, Bulovky, Raspenavy,
Jablonce nad Nisou, Zázady u Železného Brodu. Sociální služby EHH jsou poskytovány i
nadregionálně. ESY HANDICAP HELP, o.s. má působnost ve dvou registrovaných sociálních
službách ve Středočeském, Pardubickém, Jihočeském, Královohradeckém kraji a Praze.
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IV.

JAKÉ SLUŽBY JSME ZAREGISTROVALI DLE ZÁKONA Č. 108/2006
Sb. A POSKYTOVALI V ROCE 2007

Druh služby: Osobní asistence sebeurčující a řízená
Identifikátor služby: 6084116
Působnost: Liberecký kraj (Liberec, Jablonec n/N, Zásada, Raspenava, Frýdlant v Č., Bulovka
atd.)
Počet klientů za rok 2007: 45 klientů
Druh služby: Odlehčovací služby ambulantní , terénní
Identifikátor služby: 1196168
Působnost: nadregionální působnost v 5 krajích (LK, PK, HK, JK, SK)
Počet klientů za rok 2007: celkem 21 klientů
Druh služby: Sociální rehabilitace
Identifikátor služby: 6095271
Působnost: nadregionální působnost v 5 krajích (LK, PK, HK, JK, SK)
Počet klientů za rok 2007: 26 klientů
Druh služby: Odborné sociální poradenství
Identifikátor služby: 8320722
Působnost: nadregionální působnost v 5 krajích (LK, PK, HK, JK, SK)
Počet kontaktů a jednání za rok 2007: 463 kontaktů a krizové intervence

EHH podalo žádosti v roce 2007 na projekty v následném roce u MPSV, MZČR, MVČR, ESF, SML.

V naplňování osobního cíle je našimi klienty využíváno i více služeb najednou, které EHH
poskytuje, eventuelně i služeb jiných organizací, které pro uživatele služby dle jeho potřeb, přání a
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žádosti zprostředkujeme. Bližší specifikace v jednotlivých letácích sociálních služeb a jsou uvedeny
ve standardech a materiálech k těmto jednotlivým službám.

VI.

ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2007

ESY HANDICAP HELP, o.s. byla založena za účelem pomoci zdravotně
znevýhodněným osobám do tzv. zdravé společnosti včetně úplné integrace. Organizace zároveň
pomáhá při alternativním využití volného času dětí se zdravotním postižením, dospělých a
vozíčkářů jak při kulturních, sportovních, volnočasových, tak při vzdělávacích akcích a seminářích,
podporuje a zajišťuje pro tyto cílové skupiny zdravotně postižených pracovní uplatnění. Je určeno
osobám, které se chtějí seberealizovat a pracovně uplatnit na trhu práce. Organizace se pravidelně
zúčastní různé charitativní pomoci a sbírek.
Poutní cesta na Velehrad na svátek Cyrila a Metoděje a účast na Benefičním koncertu „Dny
dobré vůle“ ve spolupráci s Maltézskou pomocí. Zajištěn byl vlak s plošinou pro naše vozíčkáře a
doprovod celkem 21 osob. Ubytování bylo zajištěno přímo na Velehradě. Po celou dobu
vypomáhali dobrovolníci řádu Maltézské pomoci. Na této pouti jsme přítomni každý rok.
I v loňském roce jsme se zúčastnili poutní cesty na Velehrad, které se pravidelně účastníme již od
roku 2002. A při tom se nepřetržitě naši osobní asistenti starájí o pomoc poutníků včetně zdravotní i
sociální péče. Přímo v cíli poutě a po celou dobu pobytu se v rámci spolupráce o tyto naše poutníky
s těžkým zdravotním postižením starají dobrovolníci Maltézské pomoci.

•

Cena MOSTY 2007 pod záštitou Lívie Klausové. Ocenění za práci s postiženými a pro
postižené. Spolupořadatelem předávání cen byl KÚ, pořadatel NRZP, zúčastnili jsme se
v rámci spolupráce s ESY HANDICAP HELP, o.s. Cena je vždy určena pro projekty, které
dlouhodobě, cíleně a systémově podporují osoby se zdravotním postižením.

•

INSPO 2007 - 8. ročník – pravidelné celodenní konference INSPO - Internet a informační
systémy pro osoby se zdravotním postižením v Kongresovém centru Praha

•

Liberecké psychologické dny „Život s handicapem“ – i my byli přítomni s přednáškou

•

Výstaviště PRAHA HOLEŠOVICE jsme se zúčastnili 11. ročníku NON -HANDICAP 2007.
NRZP ČR je oficiálním partnerem výstav a odborným garantem doprovodného programu.
Výstava NON -HANDICAP se specializuje na osoby se zdravotním postižením, různé druhy
handicapů, snaží se aktivně pomáhat a překonávat handicapy. Každoročně se stává místem
setkání výrobců, dovozců, prodejců pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a organizací
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osob se zdravotním postižením, které je potřebují a užívají na jedné straně; a na straně druhé
těmi, kteří hradí, podepisují a schvalují jejich používaní.

•

„Valná hromada a konference APOA“ (Asociace poskytovatelů osobní asistence) v Praze na
Výstavišti, zúčastnili jsme se

•

V.Ples vozíčkářů - Každoročně pravidelná kulturní akce v Liberci je zároveň největší kulturní
akcí v LK pro zdravotně znevýhodněné a jejich kamarády. Koná se vždy 3. sobotu v měsíci
dubnu, a to cíleně. Vzhledem k dlouhé zimě a sněhu na Liberecku by se mnoho vozíčkářů
nemohlo zúčastnit tohoto plesu, proto uzavíráme každoročně plesovou sezónu. Není to
z důvodů nepřipravenosti, ale z důvodů počasí a dostupnosti Plesu vozíčkářů všem. Velká
tombola pro přítomné vozíčkáře je již od vzniku I. plesu vozíčkářů podporována hlavním
sponzorem Nadací Syner. Ples vozíčkářů je jedna z největších a nejnáročnějších akcí ESY
HANDICAP HELP, o.s. Každoročně se zúčastní Plesu vozíčkářů 200 až 300 osob z celé ČR.
Zpěváci, kapely a taneční skupiny, které vystupují zajišťuje EHH za jízdné a občerstvení.
Sponzory má EHH na tuto aktivitu zajištěny dlouhodobě dopředu. Tato kulturní akce je aktivním
prvkem v LK a je velmi úspěšná pro všechny cílové skupiny s handicapem mezi všemi NNO i
jejich členy z celé ČR. Každoročně si všichni na této kulturní akci nejenom dobře zatancují
včetně vozíčkářů, ale předají si zde své zkušenosti a mnoho informací na jiné aktivity těchto
cílových skupin.

•

XXVIII. Ročník turistického pochodu Krajem Karoliny Světlé – zúčastnili jsme se jako každý
rok s našimi klienty určená trasa 8 km pro vozíčkáře. Místo prezentace a cíle bylo v Sokolovně

8

Český Dub. Na trase bylo zajištěno opékání uzenin a pitný režim, u ohně hrála country kapela.
Trasa: Český Dub – alej Karoliny Světlé - Starý Dub – Za Vrchy, Český Dub – sokolovna.

•

Pobyty pro děti s handicapem ve Slatiňanech a Ktové p/Troskami, volnočasové aktivity a
pomoc poskytli i naši osobní asistenti.

•

Návštěva Národního hřebčína ve Slatiňanech - exkurze a seznámení s historii
starokladrubských koní, s chovem těchto koní, rodokmeny v barvě černé (vraníci) a bílé
(bělouši). Vzhledem k tomu, že starokladrubští koně byli vyšlechtěni pro kočárovou službu a
jsou označováni jako karosiéři, neboť byli zapřaháni do velkých kočárů, jsme se všichni projeli.
Díky krásnému počasí, ochotě zaměstnanců a finanční podpoře APPA s.r.o. jsme se projeli

9

kočárem krásnou přírodou a lesem. „Projížďka kočárem v lese byla jako v pohádce“, prohlásila
vozíčkářka, která byla poprvé v takové blízkosti koní - pořadatel Majoleta o.s.
•

Rehaprotex -výstaviště Brno – zúčastnili jsme se všech přednášek a největší výstavy
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v ČR

•

Další aktivity: sportovní akce – tandemové seskoky padákem, jízda na čtyřkolkách, orientační
závody pro vozíčkáře v ČR atd
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Kdo nás podporoval v roce 2007:
Nadace SYNER – finanční pomoc ve výši 500.000,- Kč dle smlouvy č. 55a/07/57a na mzdy
pracovníkům, 200.000,- Kč dle smlouvy č. 29/07/122 na mzdy pracovníkům a provozní režie, dary
na V. Ples vozíčkářů do velké tomboly, pronájem prostor zdarma v Paláci Syner včetně školících
místností, úhrada BOZP pro naše pracovníky, hovorné mobilních telefonů pro rok 2007,
rekonstrukce bezbariérového sociálního zázemí v sídle organizace, vybavení kanceláře novým
nábytkem včetně bezbariérových stolů v sídle kanceláře, nový PC včetně trojkombinace tiskárny,
profi laserová tiskárna, instalace internetu včetně úhrady za provoz v roce 2007, podpora
finančních darů při doplatku kompenzačních pomůcek našim klientům, podpora finančních pomoci
při úhradách osobní asistence v MŠ, oblečení a hračky pro naše klienty všech věkových kategorii.
Sponzoři, kteří podporovali naši činnost v roce 2007:
MUDr. Zdeněk Kubr 25.000,- Kč, GRS, spol. s.r.o. – 88.000,- Kč, Jan Hanzl – 20.000,- Kč,
Venkovský prostor – 20.000,- Kč, Nadace Škola Hrou - 24.000,- Kč sál na ples vozíčkářů
Úřad práce Liberec – 88.058,- Kč
Velké poděkování patří hlavnímu donátorovi Nadaci Syner, bez které bychom nikdy nevznikli.
Děkujeme všem ostatním sponzorům za podporu finanční i materiální .
Kdo s námi spolupracuje:
s dalšími organizacemi se stejným zaměřením, vzdělavateli např. Akademie J.A.Komenského
Liberec, Maltézská pomoc, o.p.s. a Suverénní řád Maltézských rytířů, Národní Rada zdravotně
postižených, Asociace poskytovatelů osobní asistence, INSTAND, KÚLK, Statutární město Liberec,
Liga za práva vozíčkářů Brno, Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC, Majoleta o.s., Gipsy
handicap help o.s., ELVA HELP,o.s., Národní hřebčín Slatiňany, Plochá dráha – stadion Liberec,
Help Centrum s.r.o., atd.
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Podrobná registrace sociálních služeb v EHH, doporučení potřebnosti našich služeb
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ESY HANDICAP HELP, o.s.
§ 39 Osobní asistence
Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, IČ 27058093

Popis realizace poskytování sociální služby
Vstup uživatele do služby
Služby osobní asistence poskytujeme uživatelům Libereckého kraje v přirozeném sociálním prostředí osobám
se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem určeném
rozsahu a čase. Služba osobní asistence obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Službu máme kapacitně omezenu a přednost mají z 90%
poúrazoví propuštění pacienti ze Spinálních jednotek v ČR – převážně Spinálních jednotek Krajské
nemocnice Liberec (Liberecký kraj) a Luže Košumberk (Hradecký kraj), kteří jsou propuštěny do domácího
léčení. Osobní asistenci poskytujeme u propuštěných těžce postižených osob i po jiných úrazech - než
míšních, neurologických operacích z rehabilitačních oddělení celé ČR či LDN v nepříznivých sociálních
situacích, či v kritických životních situacích na pomoc v nouzi v domácím prostředí (čekatelé na zařazení do
ústavů, DD, RHC zařízení atd.). Služby Osobní asistence jsou pro cílovou skupinu uživatelů s velmi těžkým
postižením od 3 let věku, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby v terénu, v MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ,
v domácnostech, při vzdělávání, v zaměstnání, dle jejich akutních potřeb při základních životních úkonech.
Žádost se projednává ústně, vždy dopředu, jelikož máme plánování osobních asistentů na týdny a měsíce
dopředu.
Rozhodující kritéria, která musí zájemce splňovat, aby mu služby mohly být poskytovány včetně kritérií
pro odmítnutí poskytnout služby:
 Uživatelé s těžším zdravotním postižením jsou žadateli služby osobní asistence minimálně 14 dní předem.
 U spinálních pacientů projednáno propuštění se sociálním pracovníkem nemocnice, či RHC ústavu do
domácí péče již dlouhodobě dopředu – minimálně měsíc.
 U dětí v MŠ a Speciálních třídách jsou žádosti k přijetí dlouhodobé a jsou projednávány s odborníky SPC
center, zástupci škol, rodinou, nebo samotným uživatelem. Zákonný zástupce nezletilého uživatele, který
žádá o služby v MŠ, ZŠ a při vzdělávání, musí mít doporučení na OA z SPC centra, či Pedagogicko –
Psychologické poradny s přesně definovanými vymezenými hodinami v určité dny výuky.
 Cílem Osobní asistence je zajištění péče osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby, o které jinak pečují specializovaná pracoviště, či osoby blízké v domácnosti.
 Žadatel nemusí mít vyřízen I. stupeň – IV.stupeň závislosti
 Večerní služby zajišťujeme uživatelům, kteří nemají nikoho z rodiny, kdo by jim pomohl v nočních
hodinách, či rodinní příslušníky mají v nemocnici.
Kriteria pro věkovou hranici uživatelů na příjem:
Osoby se zdravotním postižením od 3 let až po nejstarší seniory. Vždy musí mít uživatel s naší organizací
Smlouvu o poskytnutí služeb, obě strany (nebo zákonný zástupce, popřípadě opatrovník) musí souhlasit se
všemi podmínkami uvedenými v této dohodě.
Kriteria pro odmítnutí:
 Z kapacitních důvodů (maximální počet 45 uživatelů)-30 nových žadatelů
 Z finanční důvodů
 Pokud by žadatel Osobní asistence bydlel v místě, kde nejezdí žádná doprava a každodenně by chtěl
péči nad rámec našich časových intervalů, je to bohužel důvod k odmítnutí služeb.
 V nedostupných lokalitách rozepisujeme služby u uživatele Osobní asistence dle dopravy ČSAD, ČSD,
MHD, pokud uživatel nesouhlasí se vstupy osobního asistenta dle dopravy, je to důvod k odmítnutí,
jelikož osobní asistenti jsou na dopravě závislí a nelze organizačně jinak OA zajistit.
 Závažný zdravotní stav uživatele služeb, který potřebuje nepřetržitou odbornou zdravotní péči
S žadatelem Osobní asistence, který byl v současné době pro kapacitní důvody odmítnut, sepíšeme (či
zákonným zástupcem, opatrovníkem) žádost o Osobní asistenci, pokud se místo uvolní, vyzveme uživatele a
sám se rozhodne, zda-li služby osobní asistence ještě potřebuje, či nikoliv.
V současné době jsme již kapacitně naplněni a evidujeme žádosti nových uživatelů služeb Osobní asistence
v naší organizaci.

Průběh služby - metody práce
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, zajištění pobytu na specializovaná pracoviště tak, aby měli zajištěny základní
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životní funkce a potřeby a žili v důstojných podmínkách, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Odlehčovací služby nejsou určeny
všem uživatelům, bohužel jim dlouhodobě nevyřeší jejich závislost na pomoci druhé osoby. Není určena
každému člověku s postižením, ale je to jedna z forem péče, která se může a má doplňovat s dalšími formami.
Cílovou skupinou jsou převážně osoby s tělesným zdravotním postižením a kombinovanými vadami upoutané
na invalidní vozík či zcela ležící klienti čerstvě po úraze.
Dále z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví se snažíme, aby uživatel s těžší váhou měl všechny dostupné
pomůcky k usnadnění přesunů a koupání atd. (rehabilitační lůžko, dekubitní podložka na lůžko a vozík,
zvedák, pomůcky k přesunu vozíčkáře (např. schodolez), vše se snažíme pro uživatele zajistit, než jde do
domácí péče. Proto se služba sjednává převážně dopředu. Tito pacienti převážně nejsou vybaveni
speciálními pomůckami. Na odborné zdravotní úkony máme zaměstnánu specializovanou zdravotní sestru,
předáváme jí veškerou odbornost (péče o diabetiky, kardiaky, rehabilitační ošetřovatelství, cévkování, laváže,
péče o permanentní katetry, epikatetry, stomie, aplikace injekcí, odběr krve, kapačky, převazy, léčba
bércových vředů, dekubitů a jejich prevence, reflexní masáže, lymfatické manuální masáže atd.). Hradíme ji
pouze služby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Dále máme sjednánu fakultativní činnost
s ergoterapeuty, převážně z KNL. Pokud uživatel služeb zvládá řídit služby, sám si rozhoduje své potřeby
péče a denní aktivity, včetně harmonogramu a vstupů.
Osobní asistence se řídí zákonem č.108/2006 § 39 a zaměstnanci pracují dle veřejné metodiky a standardy
MPSV. Poskytování Osobní asistence a řídí se publikacemi a metodikou Ing. Jany Hrdé – inspektorky MPSV,
která je i garantem našeho projektu.
Způsob vyřizování stížností uživatelů
Stížnosti uživatelů řeší 3 členná skupina - 2 sociální pracovníci, 1 nestranná osoba. Všechny stížnosti se
projednávají do 10 pracovních dní. Pokud je to možné, tak ihned. Operativně se stížnosti řeší písemnou
formou, telefonicky, emailem, výměnou osobního asistenta u uživatele. Při závažné stížnosti ze strany
uživatele, či poskytovatele ukončením služby Osobní asistence, vždy písemně. Pouze kapacitní důvody, či
uživatel bez zdravotního postižení jsou důvodem, kdy se stížnost klienta neřeší jako opodstatněná a je
odložena.
Ukončení poskytování služby
Smlouvy o poskytování služeb OA dle § 39 se sepisují dle potřeb uživatele a kapacity organizace, tedy na
dobu neurčitou, i určitou.
a) Důvodem ukončení je i vypršení smlouvy s uživatelem,
b) Uživatel či rodinní příslušníci nespolupracují s odborným personálem,
c) Navzájem se k sobě nedůstojně chovají uživatel, či osobní asistent,
d) Z vážných zdravotních důvodů, kdy uživatel již nemůže být bez nepřetržitého odborného zdravotního
dozoru,
e) Z kapacitních důvodů organizace,
f) Při úmrtí uživatele,
g) Jestli – že uživatel ještě nemá vyřízen stupeň závislosti, může organizace posunout platby za jeho služby
i o 3 měsíce. Pokud chybějící úhradu za poskytnuté služby neuhradí, je to důvod k ukončení služeb,
h) Dále organizace ukončí služby uživatelům, kteří mají stupeň závislosti, tudíž odebírají finanční prostředky
na svou péči, ale neuhradí služby v řádném účtovacím období.
Spoluúčast uživatele na službě
Tato služba se poskytuje za úplatu – ceny za poskytované služby od 01.09.2007
Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby (Terénní služba, specifické podmínky,
bezbariérov.)
Místo realizace služby je v terénu u uživatele služeb, kontaktní místo na jednání je v sídle organizace
v centru Liberce je zcela bezbariérové, včetně bezbariérového sociálního zázemí. Je plně využívána
telefonická zelená linka (zdarma). Dále pevná linka organizace, která je prozatím omezena na všední dny, i
časově z důvodů nedostatečných finančních prostředků. Technické a materiální podmínky jsou zajištěny
návazně s dalšími službami poskytovatele služeb v kanceláři o 14 m2 v předem určených dnech a hodinách
na objednání.
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ESY HANDICAP HELP, o.s.
§ 37 Odborné sociální poradenství
Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, IČ: 27058093

Popis realizace poskytování sociální služby
Vstup uživatele do služby
odborné sociální poradenství poskytujeme v celostátním měřítku (60 % uživatelů je z Libereckého kraje).
Poskytujeme pro všechny uživatele všech věkových skupin. Každý kontakt – osobní, telefonický, písemný,
email řešíme operativně, z 50% ihned. Dotazy řeší specializovaní psychologové a odborník na vzdělávání.
Naše organizace zajistí poté vše potřebné, aby informace došla k uživateli a byla náležitě využita. Vstup
uživatelů a dotazy omezujeme kapacitně pouze na týdny, aby všechny dotazy byly řádně zpracovány a
zadány digitálně dle metodiky informačního uceleného systému modularIS. Uživateli se snažíme pomoci
operativně a postupně řešit za pomoci dalších institucí, odborníků, našich zaměstnanců jeho nepříznivou
situaci, kterou není schopen řešit sám.
Metody práce s uživatelem + způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby
Služba zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotní
postižením a seniory. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých
okruhů pro zdravotně postižené, převážně s kombinovanými vadami. Poskytovaná služba je mezi všemi
poskytovateli služeb a sociálními pracovníky RHC ústavech v celé ČR, včetně LDN a obcemi metodicky
jednotná, ucelená, velice potřebná a výstup ze služby je kvalitní. Uživatelé, kteří jsou postiženi sluchově,
zrakově a mentálně předáváme na jiná specializovaná pracoviště, jelikož nechceme dělat služby duplicitně,
ani nemáme na tyto specifické cílové skupiny odborné vzdělání. Naše služba obsahuje tyto základní činnosti:
i) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
j) Sociálně terapeutické činnosti
k) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí
Cílem je informovat všechny uživatele naši cílové skupiny prostřednictvím informačního systému modularIS
při vytvoření a fungování celostátní sítě odborného sociálního poradenství v rámci projektu Duhový kruh
pomoci a poradenství zdravotně postiženým v ČR. Klient se sám individuálně zapojuje do rozhodování o
využití služby, plánování budoucího života dle svých schopností a možností. Naší výhodou je i to, že 2
imobilní zaměstnanci tohoto projektu mají již 2,5 roku zkušeností s tímto uceleným systémem od jiného
zaměstnavatele.
Každý uživatel, zákonný zástupce, nebo opatrovník si rozhodne sám, zda-li informace využije ve prospěch
postiženého a k potřebám základních životních potřeb, či nikoliv.
Způsob vyřizování stížností uživatelů
Stížnosti uživatelů řeší 3 členná skupina - odborný psycholog, sociální pracovník, 1 nestranná osoba.
Všechny stížnosti se projednávají operativně, pokud vyžaduje uživatel, i písemnou formou. Stížnost musí být
řešena do 10 pracovních dní. Pouze kapacitní důvody, či uživatel bez zdravotního postižení jsou důvodem,
kdy se stížnost klienta neřeší jako opodstatněná a je odložena.
Ukončení poskytování služby
uživatel či rodinní příslušníci se již neozvou minimálně telefonicky, nespolupracují s obcí a s odborným
personálem. Při dotazu klienta, který se netýká zdravotně postiženého – předáváme klienta do jiného zařízení,
z kapacitních důvodů, při úmrtí uživatele, z nedostatku finančních prostředků.
Spoluúčast uživatele na službě
Tato služba se poskytuje bezúplatně.
Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby
ambulantní služba, specifické podmínky, bezbariérovost
Místo realizace služby je v centru Liberce, je zcela bezbariérové, včetně bezbariérového sociálního zázemí.
Je plně využívána telefonická zelená linka (zdarma), která je prozatím omezena na všední dny. Je omezena i
časově z důvodů nedostatečných finančních prostředků. Služba je dostupná pěšky z MHD, ČSD, ČSAD.
Odborné poradenství je dostupné všem jak ambulantně, či mimořádně osobně v terénu přímo u lůžka klienta,
někdy i v místě specializovaného RHC v celé ČR, telefonicky, emailem, písemně, i Skypem. Technické a
materiální podmínky jsou zajištěny návazně s dalšími službami poskytovatele v kanceláři o 14 m2,
psychologická poradna je ve vedlejší kanceláři o 35 m2 v předem určených dnech a hodinách každou středu,
ostatní dotazy jsou vyřizovány v pracovní dny průběžně po konzultacích s psychology a odborníkem na
vzdělávání.
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ESY HANDICAP HELP, o.s.
§ 44 Odlehčovací služby
Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, IČ: 27058093

Popis realizace poskytování sociální služby
Vstup uživatele do služby
Odlehčovací služby poskytujeme uživatelům z Libereckého kraje, ale i z celé ČR na dobu určitou max. na 15
dní s nepřetržitou 24 h péčí. „Odlehčovací služby“ máme kapacitně omezeny a přednost mají z 90%
poúrazoví propuštění pacienti ze Spinálních jednotek v ČR – převážně Spinálních jednotek Krajské
nemocnice Liberec (Liberecký kraj) a Luže Košumberk (Hradecký kraj), které jsou propuštěny do domácího
léčení na dobu určitou – poté pacienta předáváme v místě bydliště jiným organizacím. Dále u propuštěných
těžce postižených osob (převážně imobilních) po jiných úrazech - než míšních, neurologických operacích
z rehabilitačních oddělení celé ČR či LDN v nepříznivých sociálních situacích, či v kritických životních
situacích na nepřetržitou pomoc v nouzi v domácím prostředí (čekatelé na zařazení do ústavů, Domovů
důchodců, RHC zařízení atd.), pro vozíčkáře, kteří si dělají ve specializované autoškole pro handicapované
autoškoly (pouze 2 v ČR s ubytováním-Přelouč,Brno. Odlehčovací služby jsou pro cílovou skupinu uživatelů s
velmi těžkým postižením, kteří jsou závislí na druhé osobě v terénu, v lázních, v domácnostech, při
vzdělávání, v zaměstnání, dle jejich akutních potřeb při základních životních úkonech. Jsou objednány
dlouhodobě dopředu sociálním pracovníkem nemocnice, či RHC, rodinou, občas i samotným uživatelem.
Žádost je projednává ústně, telefonicky, emailem, písemně, osobně u lůžka.
Rozhodující kritéria, která musí zájemce splňovat, aby mu služby mohly být poskytovány včetně kritérií pro
odmítnutí poskytnout služby:
Cílem odlehčovací služby je zajištění nepřetržité péče včetně víkendů a svátků osobám se zdravotním
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečují specializovaná pracoviště, či
osoby blízké v domácnosti.
Kriteria pro příjem:
Jsou to vždy postižené osoby od 11 let až po nejstarší seniory. Vždy musí mít klient s naší organizací
Smlouva o poskytnutí služeb, obě strany (nebo zákonný zástupce, popřípadě opatrovník) musí souhlasit se
všemi podmínkami uvedenými v této dohodě.
Kriteria pro odmítnutí:
Pokud nejsme schopni uživatele z kapacitních, finančních důvodů zajistit, snažíme se v místě jeho bydliště
zajistit péči s jinými organizacemi, nebo mu zajistíme odbornou péči na specializovaných pracovištích.
Kriteria pro odmítnutí jsou kapacitní, finanční, časová a fyzická, ale i zdravotní. Pokud by klient bydlel v místě,
kde nejezdí žádná doprava a každodenně by chtěl péči např. služby do 22.30 h, nejsme schopni klientovi
službu zajistit, pouze pokud by si připlatil na benzín, aby se zaměstnanec dostal domů. Pokud je péče
nepřetržitá, rozepisujeme služby v nedostupných lokalitách dle dopravy ČSAD, ČSD, MHD.

Průběh služby - metody práce
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, zajištění pobytu na specializovaná pracoviště tak, aby měli zajištěny základní
životní funkce a potřeby a žili v důstojných podmínkách, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Odlehčovací služby nejsou určeny
všem uživatelům, bohužel jim dlouhodobě nevyřeší jejich závislost na pomoci druhé osoby. Není určena
každému člověku s postižením, ale je to jedna z forem péče, která se může a má doplňovat s dalšími formami.
Cílovou skupinou jsou převážně osoby upoutané na invalidní vozík či zcela ležící klienti čerstvě po úraze.
Dále z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví se snažíme, aby uživatel s těžší váhou měl všechny dostupné
pomůcky k usnadnění přesunů a koupání atd. (zvedák, různé pomůcky k přesunu vozíčkáře (schodolez), vše
se snažíme na přechodnou dobu pro uživatele zajistit. Proto se služba objednává převážně dopředu. Tito
pacienti převážně nebývají vybaveni speciálními pomůckami. Dále pro odborné zdr. úkony nabízíme
specializovanou zdravotní sestru, předáváme jí veškerou odbornost (odběr krve, injekce, kapačky, inzulin,
převazy, čištění ran a dekubitů atd.). Hradíme ji pouze služby, které nemá hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Dále máme sjednánu fakultativní činnost s eroterapeuty, převážně z KNL.
Pokud uživatel služeb zvládá řídit služby, sám si rozhoduje své potřeby péče a denní a noční aktivity, včetně
harmonogramu a vstupů.
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Odlehčovací služba se řídí zákonem č.108/2006 § 44 a zaměstnanci pracují dle veřejné metodiky MPSV.
Poskytování odlehčovací služby a řídí SE publikacemi a metodikou Ing. Jany Hrdé – inspektorky MPSV, která
je i garantem ESY.

způsob vyřizování stížností uživatelů
Stížnosti uživatelů řeší 3 členná skupina - odborný psycholog, sociální pracovník, 1 nestranná osoba.
Všechny stížnosti se projednávají operativně, pokud vyžaduje uživatel, i písemnou formou, výměnou
zaměstnance, či při závažné stížnosti ze strany uživatele, či poskytovatele, ukončením služby. Stížnost musí
být řešena do 10 pracovních dní. Pouze kapacitní důvody, či velmi závažný zdravotní stav žadatele, či
uživatel bez zdravotního postižení jsou důvodem, kdy se stížnost klienta neřeší jako opodstatněná a je
odložena.

Ukončení poskytování služby
Vypršení smlouvy s uživatelem. Uživatel či rodinní příslušníci nespolupracují s odborným personálem,
navzájem se k sobě nedůstojně chovají uživatel, či zaměstnanec. Z vážných zdravotních důvodů, kdy uživatel
již nemůže být bez nepřetržitého odborného zdravotního dozoru, z kapacitních důvodů, při úmrtí uživatele,
z nedostatku finančních prostředků uživatele, či organizace.

Spoluúčast uživatele na službě
Tato služba se poskytuje za úplatu.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby
uveďte, kde je služba poskytována ( v případě ambulantních a pobytových služeb popište podrobněji místo
2
realizace služby – velikost m , specifické podmínky, bezbariérovost)
Místo realizace služby je v terénu u uživatele služeb v přirozeném sociálním prostředí, či s uživatelem
v lázních v celé ČR, na zdravotním pobytu, v autoškole pro handicapované v Přelouči, atd. (kontaktní místo
na jednání je v sídle organizace v centru Liberce, je zcela bezbariérové, včetně bezbariérového sociálního
zázemí. Je plně využívána telefonická zelená linka (zdarma). Dále pevná linka organizace, která je prozatím
omezena na všední dny, i časově z důvodů nedostatečných finančních prostředků. Technické a materiální
podmínky jsou zajištěny návazně s dalšími službami poskytovatele v kanceláři o 14 m2 v předem určených
dnech a hodinách na objednání.
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ESY HANDICAP HELP, o.s.
§ 60 Krizová pomoc
Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, IČ 27058093

Popis realizace poskytování sociální služby
Vstup uživatele do služby
O každém vstupu uživatele na přechodnou dobu rozhoduje odborný sociální pracovník, který operativně
rozhodne, zda-li se nachází uživatel v ohrožení zdraví nebo života. Pomůže operativně řešit za pomocí
psychologů a dalších zaměstnanců jeho nepříznivou situaci, kterou není schopen uživatel vyřešit sám.
Popřípadě je povinen uživateli zajistit odbornou péči v nemocnici.

Metody práce s uživatelem + způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby
Služba obsahuje terapeutické činnosti s odbornými psychology, dále metody a techniky krizové práce
s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založenou na
jednorázové, či opakující pomoci konzultace buď ambulantní, popřípadě přímo u lůžka klienta v terénu. Klient
se sám individuálně zapojuje do rozhodování o využití služby dle svých schopností a možností (např. při
zajištění stravy a pitného režimu, pomoc při zajištění základních hygienických podmínek, při vstupech návštěv
individuální metod atd.). Při krizové pomoci zajišťujeme prosazování práv a zájmů zdravotně
znevýhodněného klienta.

Způsob vyřizování stížností uživatelů
Stížnosti uživatelů řeší 3 členná skupina - odborný psycholog, sociální pracovník, 1 nestranná osoba.
Všechny stížnosti se projednávají osobně, pokud je to možné za přítomnosti klienta písemnou formou.
Stížnost musí být řešena do 48 hodin. Pouze kapacitní důvody, či uživatel bez zdravotního postižení jsou
důvodem, kdy se stížnost klienta neřeší jako opodstatněná a je odložena.

Ukončení poskytování služby
Pouze, pokud uživatel nespolupracuje s odborným personálem, či při předání uživatele do ústavní péče či při
hospitalizaci, do stacionáře, při neopodstatněné krizové pomoci, z kapacitních důvodů, z nedostatku
finančních toků.

Spoluúčast uživatele na službě
Tato služba se poskytuje bezúplatně.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby
ambulantní služba, specifické podmínky, bezbariérovost
Místo realizace ambulantní krizové pomoci je v centru Liberce, je zcela bezbariérové, včetně bezbariérového
sociálního zázemí. Je plně využívána telefonická zelená linka (zdarma), která je prozatím omezena na všední
dny i časově z důvodů nedostatečných finančních prostředků. Služba je dostupná pěšky z MHD, ČSD, ČSAD.
Terapeutické činnosti a pohovory jsou s odbornými psychology v samostatné místnosti o 35 m2. Technické a
materiální podmínky jsou zajištěny návazně s dalšími službami poskytovatele.
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ESY HANDICAP HELP, o.s.
§ 70 Sociální rehabilitace
Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, IČ 27058093

Popis realizace poskytování sociální služby

Vstup uživatele do služby
Sociální rehabilitace je v naší organizaci převážně zaměřená na spinální pacienty (po úrazech), kteří jsou
uživateli této služby minimálně 1 rok, maximálně 2 roky. V celé ČR je pouze 5 specializovaných pracovišť
Spinálních jednotek, v Liberci máme jednu z nich, pod kterou spádově patří 5 krajů. Každým rokem touto
Spinální jednotkou projde okolo 100 pacientů. Nám zůstává v péči přibližně 40 % klientů z celé ČR, kteří jsou
po 2 letech již natolik samostatní, že zvládají za malé pomoci OA a kompenzačních pomůcek včetně
bezbariérového bydlení zaměstnání, rodinu, řízení auta s úpravami, bydlí mimo ústav v bytech zvláštního
určení a někteří jsou i finančně soběstační díky zaměstnání na určitý zkrácený úvazek. O každém vstupu
uživatele na toto přechodné dlouhodobé období rozhoduje odborný sociální pracovník, který operativně
rozhodne, zda-li uživatel chce řešit nepříznivou situaci, či nikoliv, dále na doporučení sociálního pracovníka
při hospitalizaci v nemocnici, či v RHC ústavu. Uživateli pomůžeme operativně a postupně řešit za pomoci
dalších institucí, odborníků, našich zaměstnanců jeho nepříznivou situaci, kterou není schopen vyřešit sám.
Cílová skupina osob je od 11 let – 64 let.

Metody práce s uživatelem + způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby
Služba obsahuje soubor specifických činností zaměřený na nácvik potřebných dovedností osoby se
zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře
s ohledem na jejich dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního
uplatnění v celé ČR, popřípadě při nedostupnosti prací doma, nejvíce na PC. Dlouhodobě spolupracujeme
s Nadací Bariéry a ostatními zaměstnavateli, kteří přijímají i imobilní klienty. Dále úzce spolupracujeme
s RHC centry – Košumberk a Kladruby, Paraple, atd. Klient se sám individuálně zapojuje do rozhodování o
využití služby, plánování budoucího života dle svých schopností a možností.

Způsob vyřizování stížností uživatelů
Stížnosti uživatelů řeší 3 členná skupina - odborný psycholog, sociální pracovník, 1 nestranná osoba
z Nadace Syner. Všechny stížnosti se projednávají osobně, pokud je to možné za přítomnosti klienta a
písemnou formou. Stížnost musí být řešena do 30 dnů. Pouze kapacitní důvody, či uživatel bez zdravotního
postižení jsou důvodem, kdy se stížnost klienta neřeší jako opodstatněná a je odložena.

Ukončení poskytování služby
Pouze, pokud uživatel či rodinní příslušníci nespolupracují s odborným personálem, při neopodstatněné
sociální rehabilitaci – předáváme klienta do jiného zařízení se stejným cílem, z kapacitních důvodů, při úmrtí
uživatele, z nedostatku finančních toků.

Spoluúčast uživatele na službě
Tato služba se poskytuje bezúplatně.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby
ambulantních a terénní služba (pouze u zcela imobilních klientů přímo u lůžka), specifické podmínky,
bezbariérovost
Místo realizace služby je v centru Liberce, je zcela bezbariérové, včetně bezbariérového sociálního zázemí.
Je plně využívána telefonická zelená linka (zdarma), která je prozatím omezena na všední dny. Je omezena i
časově z důvodů nedostatečných finančních prostředků. Služba je dostupná pěšky z MHD, ČSD, ČSAD.
Sociální rehabilitace je poskytována ambulantně, či terénní přímo u lůžka klienta, někdy i v místě
specializovaného RHC v celé ČR. Technické a materiální podmínky jsou zajištěny návazně s dalšími
službami poskytovatele v kanceláři o 14 m2, či ve vedlejších prostorách o 35 m2 na krizovou pomoc
v předem určených hodinách.
Vzhledem k dlouhodobé péči o těžce imobilní klienty je maximální kapacita 30 velmi těžce imobilních klientů
za rok.
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Ekonomická zpráva za rok 2007:
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