
 

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU 
 

Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním režimem při 
práci s osobami s poruchami chování 

 
Registrační číslo:   CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001077 
 
Částka:    4 165 525,- Kč 
 
Doba realizace projektu:  1.10.2016 - 30.9.2018 
 
Popis projektu 
 
Organizace Náš svět bude realizovat mezioborovou spolupráci s odborníky při řešení 
náročných situací u uživatelů služby domova se zvláštním režimem, kteří se dlouhodobě 
nacházejí v nepříznivé sociální situaci a svým chováním významně narušují soužití s ostatními 
uživateli. Díky cílené podpoře multidisciplinárního týmu získají pracovníci odborné 
kompetence uplatnitelné při každodenní práci s těmito uživateli, čímž se zvýší také kvalita 
poskytované služby. 

Cíle projektu 

Cílem projektu je: 
1. Realizovat osm případových studií uživatelů domova se zvláštním režimem v Pržně 
prostřednictvím mezioborových týmů vedoucích k řešení situace těchto osob. 
2. Vydefinovat jasnou hranici, která vymezuje vhodnost poskytování podpory osobám 
v nepříznivé sociální situaci v rámci sociální pobytové služby, a kdy je již nutné přistoupit 
k alternativnímu řešení. Pro tuto variantu poté definovat podmínky potřebného zařízení 
mimo oblast sociální služby. 
3. V rámci sociální služby domova se zvláštním režimem zvyšovat kvalitu služby v návaznosti 
na získané poznatky mezioborové spolupráce (prostřednictvím zvýšení odbornosti 
pracovníků realizací 6 akreditovaných odborných kurzů, dále implementací příkladů dobré 
praxe do vnitřních pravidel organizace, příp. vytvoření speciálních metodických postupů 
a požadavků na realizace potřebných stavebně-technických úprav a materiálního zajištění, 
úpravami personální složení poskytované služby). 
4. Zpracovat jeden přenositelný produkt popisující mezioborovou spolupráci a příklady dobré 
praxe. 
 



Organizace Náš svět má za to, že díky mezioborové spolupráci s odborníky v dané 
problematice a s 
garancí partnerské organizace JINAK, bude možné zajistit kvalitní poskytování služby všem 
uživatelům. Kvalitou je v tomto případě míněna minimalizace problémového chování 
uživatelů a připravenost pracovníků zvládat vysoce náročné situace tak, aby nebylo ohroženo 
bezpečí při poskytování služby. Nedílnou součástí je provázanost s naplňováním 
individuálních potřeb uživatelů, ke které bude potřeba specifického až terapeutického 
přístupu. 

Cílové skupiny 

Uživatelé služby Domova se zvláštním režimem v příspěvkové organizaci Náš svět. 
Pracovníci (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci) služby Domova se zvláštním 
režimem v příspěvkové organizaci Náš svět. 

Aktivity projektu 

1. Řízení projektu 
2. Výběr vzorku osob s výraznými poruchami chování, stanovení mezioborových týmů 
3. Mezioborová setkání v úvodu projektu 
4. Případové studie 
5. Následná mezioborová setkání 
6. Odborné vzdělávání pro pracovníky DZR 
7. Zpracování produktu 
8. Šíření výstupů 

Partneři 

Jinak, o. p. s.  
Brantice č. 220  
Brantice 
793 93 
 
Údaje o příjemci 
 
Název:   Náš svět, p.o. 
IČ:    00847046 
Ulice:    Pržno 239 
Město:   Pržno 
PSČ:    739 11 

Kontaktní osoba: Manažer projektu Mgr. et Mgr. Kamila Pokorná, tel.: 724 544 508 

  k.pokorna@centrumprzno.cz 

www:   http://www.centrumprzno.cz 
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