Veřejný závazek
Spolek Péče o duševní zdraví a jeho pobočný spolek Péče o duševní zdraví – středisko Výměník
je nestátní nezisková organizace, jejíž činnost je financována převážně z veřejných zdrojů např.
rozpočty samospráv (kraje a města) a evropských strukturálních fondů. Přijetím veřejných
prostředků se zavazujeme vykonávat činnost v souladu s naším posláním a cíli.

Poslání a cíle organizace
a. Posláním organizace je pomáhat dospělým duševně nemocným lidem, aby mohli žít v prostředí podle své
volby, co nejspokojeněji a co nejsamostatněji.
b. Vizí organizace je rozvinutý systém péče o dospělé osoby s duševní poruchou, ve kterém jsou návazně
propojené sociální i zdravotnické služby, těžiště jejich působení je v komunitě, tedy tam kde nemocní žijí, a
tyto služby jsou široce dostupné všem potřebným.
c. Cílem organizace je zlepšení sociálního postavení duševně nemocných.
d. Prostředkem, jak naplňovat poslání a dosahovat cíle organizace je realizace těchto programů:
1. program poskytování sociálních služeb,
2. programy zdravotní prevence,
3. program vzdělávání a osvěty.
e. Nástrojem, jak naplnit cíle organizace, je činnost v konkrétních regionech / okresech. Proto spolek zřizuje
své organizační části, která nazývá středisky (abecedně):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

středisko Hradec Králové,
středisko Chrudim,
středisko Jičín,
středisko Náchod,
středisko Pardubice,
středisko Rychnov nad Kněžnou,
středisko Ústí nad Orlicí,
středisko Výměník.

Středisko Výměník se zaměřuje na rozdíl od ostatních na propojení sociální a pracovní rehabilitace. Vykonává
také hospodářskou činnost, proto je zřizováno jako samostatná organizační jednotka s právní subjektivitou a
má statut pobočného spolku. Jeho poslání a cíle jsou tudíž definovány samostatně:
a. Posláním Výměníku je pomáhat zdravotně a sociálně handicapovaným lidem, zejména duševně nemocným, k
integraci a uplatnění ve společnosti.
b. Výměník má tyto cíle:
1. Rozvíjet pracovní a sociální dovednosti zdravotně a sociálně handicapovaných lidí, zejména
duševně nemocných, pomocí sociální a pracovní rehabilitace.
2. Umožnit pracovní uplatnění zdravotně a sociálně handicapovaných lidí, zejména duševně
nemocných, formou chráněných pracovních míst.

Poslání a cíle jednotlivých sociálních služeb
Organizace má ve všech střediscích registrovanou sociální službu SOCIÁLNÍ REHABILITACE a ve středisku
Výměník navíc ještě službu SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA.
Cílovou skupinou, pro kterou služby poskytujeme, jsou dospělí lidé od 18 let věku s chronickým
duševním onemocněním a s bydlištěm v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji.
Ve středisku Jičín jsme poskytování služby sociální rehabilitace od roku 2013 rozšířili o cílovou skupinu
osob s mentálním postižením od 18 let věku.
POSLÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE (MIMO STŘEDISKO VÝMĚNÍK)
1. pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít
spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci, a
2. pomáhat duševně nemocným lidem v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučení ze
společnosti

CÍLE SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE (MIMO STŘEDISKO VÝMĚNÍK)
1. Pomocí tréninku rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele, které jsou potřebné pro samostatný život.
2. Naučit uživatele, jak si poradit s projevy své nemoci, jak se chovat v krizových situacích a jak si
včas říct o laickou či profesionální pomoc svého okolí.
3. Pomoci uživateli najít cestu k dosažení jeho osobních cílů v oblasti vztahů, práce a vzdělání,
volného času a bydlení.
4. Najít a udržet kontakty na osoby v přirozeném okolí uživatele, které jej mohou podporovat.
5. Vytvořit programy a prostředí pro trávení volného času uživatelů služeb.
6. Zprostředkovat uživatelům veřejně dostupné možnosti trávení volného času a usnadnit jim využívání
těchto příležitostí.
7. Zprostředkovat uživatelům mezilidské kontakty, kde by mohli uplatnit svoje schopnosti a zkušenosti.

POSLÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE VE STŘEDISKU VÝMĚNÍK
Připravit uživatele na výkon zaměstnání buď na otevřeném trhu práce, nebo v chráněné dílně.

CÍLE SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE VE STŘEDISKU VÝMĚNÍK
1.
2.
3.
4.

Uživatel si osvojí pracovní postupy, které dosud neovládal.
Uživatel dokáže pracovat vyšším tempem a delší časové období než před poskytováním služby.
Uživatel zlepší své dovednosti mezilidské komunikace a asertivního jednání.
Uživatel lépe pečuje o vlastní osobu (alespoň tak, že to není na překážku pracovnímu uplatnění).

POSLÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA VE STŘEDISKU VÝMĚNÍK
Umožnit uživatelům trávit čas v bezpečném prostředí ve spojení s příležitostí udržet si nebo rozvíjet své sociální a
pracovní dovednosti.

CÍLE SLUŽBY SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA VE STŘEDISKU VÝMĚNÍK
1.
2.
3.
4.

Uživatel se v prostředí služby cítí bezpečně.
Uživatel lépe než před užíváním služby zvládá základy mezilidské komunikace.
Zvýší se počet hodin, které je uživatel schopen setrvat v dílně.
Uživatel udrží nebo i zlepší své motorické dovednosti, což se projeví na vyšším počtu a větší kvalitě
výrobků

Kvantitativní závazky vyplývající z aktuálních smluv o poskytnutí dotací a grantů
V tabulce níže uvádíme početní ukazatele, které jsme se zavázali naplňovat v oblasti poskytování
sociálních služeb v následujícím období.
STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ
- Poskytovatel dotací (projekt): Individuální projekt Královéhradeckého kraje / Veřejná zakázka: SR terénní - osoby s duševním onemocněním – Hradecko; Závazek na období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019:
Celkový počet účastníků - 42, Využívání podpořených služeb/osoby - 105, Počet úvazků pracovníků
přímé péče - 8,5

STŘEDISKO CHRUDIM
- Poskytovatel dotací (projekt): Individuální projekt Pardubického kraje na období 1. 1. 2016 – 21. 12.
2018 / Veřejná zakázka; Závazek na období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018: Celkový počet osob - 88,
Počet úvazků pracovníků přímé péče – 3,8

STŘEDISKO JIČÍN
- Poskytovatel dotací (projekt): Individuální projekt Královéhradeckého kraje / Veřejná zakázka: SR terénní - osoby s duševním onemocněním – Jičínsko; Závazek na období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019:
Celkový počet účastníků - 26, Využívání podpořených služeb/osoby - 55, Počet úvazků pracovníků
přímé péče - 5,5
- Poskytovatel dotací (projekt): Individuální projekt Královéhradeckého kraje / Veřejná zakázka:
Podpora kompetencí v oblasti bydlení a využívání běžně dostupných zdrojů terénní formou - pro osoby
s mentálním postižením – Jičínsko; Závazek na období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019: Celkový počet
účastníků - 7, Využívání podpořených služeb/osoby - 15, Počet úvazků pracovníků přímé péče - 2

STŘEDISKO NÁCHOD
- Poskytovatel dotací (projekt): Individuální projekt Královéhradeckého kraje / Veřejná zakázka: SR terénní - osoby s duševním onemocněním – Náchodsko; Závazek na období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019:
Celkový počet účastníků - 23, Využívání podpořených služeb/osoby - 50, Počet úvazků pracovníků
přímé péče - 5

STŘEDISKO PARDUBICE
- Poskytovatel dotací (projekt): Individuální projekt Pardubického kraje na období 1. 1. 2016 – 21. 12.
2018 / Veřejná zakázka; Závazek na období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018: Celkový počet osob - 100,
Počet úvazků pracovníků přímé péče – 4,55

STŘEDISKO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
- Poskytovatel dotací (projekt): Individuální projekt Královéhradeckého kraje / Veřejná zakázka: SR terénní - osoby s duševním onemocněním – Rychnovsko; Závazek na období 1. 1. 2016 – 30. 6.
2019: Celkový počet účastníků - 20, Využívání podpořených služeb/osoby - 25, Počet úvazků pracovníků
přímé péče – 5,5

STŘEDISKO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
- Poskytovatel dotací (projekt): Individuální projekt Pardubického kraje na období 1. 1. 2016 – 21. 12.

2018 / Veřejná zakázka; Závazek na období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018: Celkový počet osob - 108,
Počet úvazků pracovníků přímé péče – 5,5

STŘEDISKO VÝMĚNÍK
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
- Poskytovatel dotací (projekt): Individuální projekt Pardubického kraje na období 1. 1. 2016 – 21. 12.
2018 / Veřejná zakázka; Závazek na období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018: Celkový počet osob - 26,
Počet úvazků pracovníků přímé péče – 2,2

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
- Poskytovatel dotací (projekt): Individuální projekt Pardubického kraje na období 1. 1. 2016 – 21. 12.
2018 / Veřejná zakázka; Závazek na období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018: Celkový počet osob - 26,
Osobohodiny / rok – 5 198
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