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STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE A ČLENOVÉ RADY, KONTAKTY

Předsedkyně, statutární zástupce
Lenka Zimmermannová:
„Lidská pomoc v nouzi obohacuje nejen toho, kdo ji dostává, ale i
toho, kdo ji poskytuje.“
ESY HANDICAP HELP, o.s.
Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4
lenka.meyra@seznam.cz

Místopředsedkyně, ekonom EHH
Ing. Simona Voňková:
„Odolnost člověka je jako strom uprostřed pole, který je osamocený a
vystavený všem živlům přírody. Zaleží jen na osudu, na jeho životní
síle a na druhých, jestli ho někdo nepokácí.“
zástupkyně ředitele a ekonomická náměstkyně
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
533 14 Kladruby nad Labem
appa.agentura@seznam.cz

Členka rady
MUDr. Taťjána Šoltysová:
„Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale, ten, kdo ví, co je třeba.“
PREMEDIS s.r.o.
Masarykova 699/9, 46001 Liberec I-Staré Město
soltysova@premedis.cz
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Valná hromada

rada sdružení (3 členové)

členská základna

předsedkyně
místopředsedkyně rady

Organizační struktura všech středisek EHH
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Vznik organizace, její poslání, cíle, zásady, okruh osob, struktura
Nezisková organizace ESY HANDICAP HELP, o.s. vznikla v Liberci s regionální působností
v Libereckém kraji. Hlavním mottem organizace je „Handicapovaní pomáhají handicapovaným“.
Zakladatelé se od vzniku zaměřili na integraci zdravotně postižených osob do společnosti a pracovního
zařazení na běžné pracoviště za průměrnou výši mzdy. Organizace jako zaměstnavatel nemá za cíl
osoby se zdravotním postižením pouze diagnostikovat a vzdělávat, ale chce tuto cílovou skupinu osob
dlouhodobě pracovně zařadit do tzv. zdravé společnosti. ESY HANDICAP HELP, o.s. je zároveň již
pátým rokem registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. dnes již na
profesionální úrovni poskytující sociální služby cílové skupině se zdravotním postižením dle platné
registrace MPSV.
ESY HANDICAP HELP, o.s. by nikdy nevzniklo, jelikož bez historie by jsme nedosáhli na
jednotlivé projekty. Za rychlý rozjezd EHH, udržitelnost a kvalitu poskytovaných sociálních služeb
vděčíme především Nadaci Syner, díky jejich podpoře a pomoci jsme vznikli. Zástupci nadace nás od
počátku vzniku 2007 plně podporovali. Věřili nám, že i když jsme vozíčkáři, tak své pracovní náplně a
vedoucí funkce s jejich pomocí a následným vzděláváním zvládneme. Začátky osobní asistence a
dalších sociálních služeb včetně zaměstnanosti osob jsme zhodnotili jako dobu, kdy jsme se učili vše za
pochodu. Zpracovávat projekty jsme se učili již v minulosti, ale zvládnou manažerské schopnosti a
týmovou práci bylo nad rámec našich schopností. Z prvních pěti přihlášených projektů vyšly tři. Z prvních
desítek členů je jich dnes na 362. Další velmi důležitou podporou Nadace Syner byla ochota nám všem
nezištně pomáhat v manažerské a koordinační činnosti, ve které nám chyběly zkušenosti. Což pro nás
bylo nejen finanční, ale i morální podporou a v naší práci neocenitelné. Proto si nesmírně vážíme této
pomoci a podpory. Všem zástupcům nadace patří opravdu velký obdiv a poděkování od nás všech
stávajících zaměstnanců. Dnes všichni naší práci uznávají a jsme jejich rovnocenní partneři, ač jsme
v managementu převážně vozíčkáři a osoby s jiným zdravotním postižením.
Jako nezisková organizace bychom nebyli schopni bez podpory nadace finanční i materiální
přežít v této dlouhé době krize včetně neustálého snižování dotací z MPSV na jednotlivé služby.
Organizace je díky dotacím MPSV, Úřadu práce a podpoře Nadace Syner, Nadaci Dětský mozek a
vlastním příjmům stabilním poskytovatelem sociálních služeb na regionální úrovni a zároveň 75%
zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením. Sídlo organizace máme v centru Liberce a je
upraveno donátorem jako zcela bezbariérové včetně sociálního zázemí. Je v blízké dostupnosti MHD,
ČSAD, ČD. V rámci udržitelnosti služeb, zaměstnanosti OZP a hospodárnosti v roce 2011 jsme byli i my
nuceni snížit počet klientů u dvou sociálních služeb, na které jsme neobdrželi dotace. Zrušili jsme
působnost služeb v jiných krajích u služby sociální rehabilitace a odlehčovací služby. Bez významné
podpory Nadace Syner a dotace Úřadu práce na OZP bychom v roce 2011 nebyli již schopni udržet tyto
dvě sociální služby.
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ESY HANDICAP HELP, o.s. zastupuje zájmy svých členů a klientů sociálních služeb.
Napomáhá ke zlepšování podmínek poskytování sociálních služeb, seznamuje veřejnost s potřebami
osob se zdravotním postižením a možnostmi jejich uspokojování tak, aby se kvalita a způsob života
nelišily od vrstevníků klientů této služby. Zakladatelkou a později i ředitelkou EHH byla Lenka
Zimmermannová, která měla dlouholeté zkušenosti v neziskovém sektoru a zároveň založila službu
osobní asistence v Liberci roce 2003. Sama je upoutána na vozík a využívá sociálních služeb. Měla
zkušenosti s projekty v sociální oblasti včetně projektů ESF a s potřebností, naplňováním, ale i
poskytováním sociálních služeb a využíváním sociálních služeb. Dlouhodobě se pohybovala mezi cílovou
skupinou zdravotně znevýhodněných osob jak v ČR, tak v zahraničí. Ovšem neměla odvahu s dalšími
vozíčkáři znovu postavit organizaci zvlášť 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.

Posláním ESY HANDICAP HELP, o.s. je začlenění a zapojení osob se zdravotním postižením
do společnosti prostřednictvím odborných a kvalifikovaných sociálních služeb a umožnit jim v maximální
míře zvládat pobyt v přirozeném prostředí.
Cílem organizace je zastupovat a hájit zájmy svých členů ve vztazích s institucemi a odbornými
organizacemi, včetně mezinárodních. Podílet se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých
pracovníků, členů a ostatních zainteresovaných subjektů v oblasti sociálních služeb, dále zejména
vzděláváním dospělých, mimoškolní výchovou, pořádáním kurzů, odborných školení, organizováním
seminářů, konferencí a kulturními činnostmi, sdružováním. Spolupracovat se zákonodárnými orgány,
orgány veřejné správy ve věcech právní úpravy poskytovaných sociálních služeb a dalších podmínek
poskytování. Šířit informace týkající se činností souvisejících s naplňováním cílů organizace, včetně
mediální prezentace, publikační a vydavatelské činnosti.
Cílem naší práce je, aby se prostřednictvím naších poskytovaných služeb a volnočasových
aktivit mohli osoby se zdravotním postižením 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 klient vyhovuje a naplňuje díky našim poskytovaným sociálním
službám své reálné cíle
• pomáháme při návratu po dlouhodobé hospitalizaci do vlastního života
• pomáháme při zachování nebo obnovení původního stylu života k všestrannému začlenění do
většinové společnosti
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•
•
•
•

poskytujeme pomoc při realizaci nových pracovních míst pro tuto cílovou skupinu
podílíme se, nebo přímo realizujeme volnočasové aktivity našich členů a klientů se zaměřením na
vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity
dlouhodobě vzděláváme naše pracovníky kurzy s akreditací, i bez akreditace
spolupracujeme s nadacemi, institucemi, úřady a vládními organizacemi se stejným zaměřením

Cílové skupiny, jimž se mohou poskytovat sociální služby dle registrace MPSV, nebo které se
mohou stát klienty těchto služeb, jsou osoby s převládajícím tělesným a kombinovaným postižením.
Všechny naše aktivity a sociální práce s klienty služeb mají za cíl
• pomoci odborným způsobem našim klientům, rodinným příslušníkům, ale i zaměstnancům
• 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

Zásady – principy poskytování naší služby:
• pomoc musí vycházet z individuálních potřeb žadatele a je založena na dobrovolnosti a vzájemné
dohodě rovnocenných partnerů
• ESY musí respektovat názor klienta naší služby
• služba musí 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
• v naší práci dbáme na zachování důstojnosti, životního stylu, individuálních potřeb a volbě klienta.
Při práci se řídíme etickými principy při poskytování sociální služby.

Principy, jimiž se řídí práce ESY HANDICAP HELP, o.s., jsou v souladu se zákonem o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. Veškerá činnost ESY HANDICAP HELP, o.s. musí být postavena na zachování
lidské důstojnosti a sebeurčení osob, musí vycházet z jejich individuálně určených potřeb, musí působit
na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k řešení nepříznivé sociální
situace a k jejich sociálnímu začleňování, musí být vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv
a základních svobod osob.
Okruh osob, které se mohou stát členy ESY HANDICAP HELP, o.s.
členy organizace EHH se mohou stát fyzické osoby se zdravotním postižením bez omezení věku a jejich
rodinní příslušníci, kamarádi a dobrovolníci. Pracovníci, kteří poskytují služby naší organizace, klienti
využívající naše služby, osoby, které souhlasí s posláním a cíli jednotlivých sociálních služeb a základním
posláním organizace EHH a hodlají se podílet na jejich naplňování.

K 31.12. 2011 měla ESY HANDICAP HELP, o.s. 392 členů organizace.
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Úvodní slovo
Rok 2011 byl od polistopadového života osob se zdravotním postižením prozatím nejvíce náročný
z našeho pohledu. Stát, který doposud své podpory zdravotně znevýhodněným stále rozvíjel
a systémově zdokonaloval, začal právě na těchto osobách v době „krize“ šetřit. Naprosto necitlivými
a nerozumnými úpravami se snažil zrušit celý systém podpor, které určitým způsobem vyrovnávaly
příležitosti zdravotně znevýhodněných tak, aby se životní standard přiblížil „zdravé“ společnosti. I
naši zástupci organizace bojovali velmi tvrdě za úžasné podpory ostatních lidí s postižením z celé ČR a
zapojili se aktivně do vyjednávání se zástupci NRZP, MPSV, APOA , ÚP Liberec, KÚLK, obcí, jež ty
nejhorší hrozby odvrátily. Nicméně do problémů rozhodnutí vlády dostalo všechny osoby se
zdravotním postižením, zejména ty nejchudší a nejbezbrannější.
A tak je potřeba poděkovat všem, kteří pomohli naši organizaci v jakémkoliv směru a
kompenzací podpořit naše sociální služby včetně volnočasových aktivit. Ač máme řádně registrovány
sociální služby a plně je provozujeme dle Z. č. 108/2006 Sb. u MPSV, neobdrželi jsme pro krácení dotací
z MPSV na čtyři sociální služby žádné prostředky. Stát si vůbec neuvědomuje dopady na tuto cílovou
skupinu osob. Pobytové služby a denní centra jsou přeplněny a čekací doba na lůžko je až sedm let.
Rodiče dětí se dostávají do nejistoty a finančních problémů, zda-li jejich dítě bude vůbec moci nastoupit
na povinnou předškolní, či školní docházku a jak uhradí osobního asistenta, jelikož MŠ a ZŠ nedostávají
zvýšený normativ prostřednictvím KÚLK na děti se zdravotním postižením. Sociální služby jsou čím dál
méně dostupné „chudým“, příspěvek na péči je u mnoha klientů s těžkým zdravotním postižením zcela
nedostatečný a nepokryje potřeby klienta. Zároveň nás ovšem MPSV nutí neustále zdražovat služby.
Klient je tedy ve velmi těžké situaci a bez nadační podpory, podpory rodiny, či jiné pomoci by mnohdy
nebyl schopen celkové úhrady za odebrané potřebné služby, které nezbytně potřebuje k běžnému
dennímu životu.
Jednotlivcům, zástupcům institucí, nadacím a těm, kdo se obětavě podíleli na chodu ESY
HANDICAP HELP, o.s. patří velké poděkování. Díky nim jsme mohli také v minulém roce hájit práva
a zájmy těch, jichž se jakýmkoliv způsobem týkají. Zvláštní poděkování patří Nadaci Syner, jelikož jejich
pravidelná podpora a finanční dary pomohly zajistit udržitelnost a kvalitu sociálních služeb včetně
zaměstnanosti zdravotně znevýhodněných. Díky nim byli zajištěny pravidelné volnočasové a kulturní
aktivity pro výše uvedenou cílovou skupinu osob, které mají u nás již historii a tradici, ale i velkou
podporu veřejnosti, institucí a médií .
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I.

ÚVOD

PROJEKT „HANDICAPOVANÍ POMÁHAJÍ HANDICAPOVANÝM“
Projekt byl zkušebně zahájen v naší organizaci k 1.4.2007 za hlavní finanční podpory
Nadace Syner. Od října 2007 za další finanční pomoci Úřadu práce Liberec a také sponzorů se postupně
v roce 2007 v naší organizaci zvyšoval počet pracovníků se zdravotním postižením. Pracovníkům bez
odborného vzdělání bylo umožněno v předchozích letech si vzdělání doplnit dle Z. č. 108/2006 Sb.
V projektu „Handicapovaní pomáhají handicapovaným“ jsme řešili komplexním
programem vzdělávání a zaměstnanost na trhu práce. Zapojili jsme nejen pracovníky se zdravotním
postižením, ale i lektory s handicapem. Výuka probíhala od roku 2008 – 2011 v Akademií J. A.
Komenského Liberec, v Paláci Syner a v KONTAKTU Liberec. V úzké spolupráci s 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. Vedoucí pracovníci a ředitel EHH každým
rokem postupně procházeli vzdělávacími moduly prostřednictvím APOA, NRZP, INSTAND, KÚLK,
HERMÉS atd., které připravily pracovníka pro práci ve vedoucích a 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 skupinu osob v zaměstnání. Všichni pracovníci zdravotně znevýhodnění pracují na
zkrácený pracovní úvazek, jelikož jim jejich zdravotní omezení nedovolí pracovat na plný fond pracovní
doby, nebo na dohody o provedení práce. Zkrácené úvazky vyhovují i zaměstnavateli EHH.
Díky podpoře Nadace Syner jsme mohli pracovníkům poskytnout jak potřebné vzdělávání, tak benefity,
např. zdarma vstupné na koncerty v Aréně Liberec, na volnočasové aktivity pořádané nadací atd.
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V počátku tohoto projektu ve IV. čtvrtletí 2007 organizace EHH splňovala zaměstnanost OZP 50%
osob se zdravotním znevýhodněním. Přepočet všech zaměstnanců byl 5,12 (procento plnění podmínky
zaměstnávání více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců na HPP).
Celkem bylo zaměstnáno 29 osob, z toho na HPP 9 pracovníků, 2 osoby na DPČ, 18 osob na DPP.
V roce 2011 jsme měli přepočet všech zaměstnanců na HPP 10,31 včetně osob se zdravotním
postižením (v přepočtu 103,30) z celkovém počtu 17 pracovníků na hlavní pracovní poměr.
Organizace ESY HANDICAP HELP, o.s. v roce 2011 zaměstnávala celkem 49 osob
• 25 osob na hlavní pracovní poměr za celý rok,
• 29 osob pracovalo na dohodu o provedení práce,
• 4 studenti středních škol vykonávali povinou praxi v EHH
• 5 osob z ÚP Liberec a jiných vzdělavatelů v EHH vykonávalo praxi pracovníka v sociálních službách,
• se 2 studenty VŠ ředitelka EHH úzce spolupracovala na zpracování diplomových prací
• Měsíčně pracovalo v EHH v roce 2011 maximálně 37 pracovníků. Pokud byl ukončen pracovní poměr,
bylo místo obsazeno výběrovým řízením novým pracovníkem. Pracovní úvazky byly kráceny, či
rozšířeny pracovníkům dle rozpočtu na jednotlivou službu ve čtvrtletí a dle požadovaných hodin na
péči u klientů. Převážná část pracovníků v sociálních službách v terénu včetně vedoucích pracovníků
má nerovnoměrně rozvržený pracovní úvazek. Administrativní pracovníci jednotlivých dílen mají
stanovený pevný fond pracovní doby.
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 1 student zapojil při studiu. Za pozitivní bylo třeba
brát i to, že řada asistentů byli studenti, kteří studovali potřebnou specializaci v oboru na místní VŠ TU
Liberec, či ve středních školách se sociálním zaměřením. V organizaci se setkávali s praktickými
zkušenostmi v terénu u klientů. Abychom byli na úrovni kvality poskytovaných sociálních služeb, musela
organizace udržet stabilitu počtu pracovníků v managementu jednotlivých služeb a v administrativě.
Zaměstnání zdravotně znevýhodněných mělo také nesmírný význam pro vnímání okolím. Pro sociální
službu „odborné sociální poradenství“ a psychologickou pomoc klientům a rodinným příslušníkům je již
od roku 2007 zaměstnán psycholog na vozíčku s dlouholetou praxí na DPP. Sportovní a kulturní činnosti
zajišťovali též aktivní vozíčkáři.
V současné době je ESY HANDICAP HELP, o.s. významným poskytovatelem sociálních služeb na
regionální působnosti a její zástupci působí v asociacích a organizacích v ČR, ale i v různých komisích,
které zastupují zájmy zdravotně znevýhodněných.

9

II.

POSLÁNÍ A CÍLE

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 2011 využívali klienti z celého Libereckého kraje včetně nedostupných lokalit ze
Stráže nad Nisou, Nové Vsi u Chrastavy, Frýdlantu v Čechách, Bulovky, Raspenavy, Zázady u
Železného Brodu atd. Sociální služby EHH jsou poskytovány i nadregionálně u sociální služby odborné
sociální poradenství.
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IV.
JAKÉ SLUŽBY BYLY POSKYTOVÁNY V ROCE 2011
dle platné registrace a Z.č. 108/2006 Sb.
Druh služby: Osobní asistence sebeurčující a řízená – forma terenní
Identifikátor služby: 6084116
Působnost: Liberecký kraj (Liberec, Šimonovice, Raspenava, Frýdlant v Č., Bulovka, atd.)
Počet klientů za rok 2011: 47 klientů (v roce 2011 +2 klienti)

Druh služby: Startovací byt sociální rehabilitace "LIDUNKA" – forma pobytová
Identifikátor služby: 2699752
Působnost: Liberecký kraj
Počet klientů za rok 2011: 8 klientů (v roce 2011 -2 klienti)

Druh služby: Odlehčovací služby - forma terénní
Identifikátor služby: 1196168
Působnost: regionální působnost v Libereckém kraji
Počet klientů za rok 2011: celkem 9 klientů ((v roce 2011 -12 klientů)
Druh služby: Sociální rehabilitace – forma ambulantní a terenní
Identifikátor služby: 6095271
Působnost: regionální působnost v Libereckém kraji
Počet klientů za rok 2011: 22 klientů (v roce 2011 -7 klientů)

Druh služby: Sociální rehabilitace dílna „SMRK“ – forma ambulantní
Identifikátor služby: 6095271
Působnost: regionální působnost v Novém Městě pod Smrkem
Počet klientů za rok 2011: 5 klientů (v roce 2011 -1 klient)

Druh služby: Odborné sociální poradenství
Identifikátor služby: 8320722
Působnost: nadregionální působnost v 5 krajích (LK, PK, HK, SK)
Počet kontaktů a jednání za rok 2011: 286 kontaktů a krizové intervence (v roce 2011 -256 kontaktů)

V naplňování osobního cíle je klienty využíváno i více služeb najednou, které EHH poskytuje. Eventuelně
i služeb jiných organizací, které pro uživatele služby dle jeho potřeb, přání a žádosti zprostředkujeme.
Bližší specifikace jsou v jednotlivých letácích sociálních služeb a jsou uvedeny ve standardech a
materiálech k těmto jednotlivým službám.
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Popis realizace poskytování sociální služby
Osobní asistence
Posláním osobní asistence:
Posláním osobní asistence je umožnit osobám s převládajícím tělesným a kombinovaným handicapem v
maximální míře a co nejdéle zvládat pobyt v přirozeném prostředí.
Cílem osobní asistence:
Cílem Osobní asistence je zajištění péče osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby, o které jinak pečují osoby blízké v domácnosti, popřípadě jiný poskytovatel.
Služby osobní asistence spočívají v poskytování komplexu terénních služeb.
Pomáhat klientovi zabezpečit základní životní potřeby, a to jak biologické (na příklad pomoc při příjmu
potravy, použití toalety, polohování, pomoc při hygieně, dále dopomoc při obstarání domácnosti, při
nákupech, pochůzkách atp.), tak společenské (na příklad při výchově dětí, při vzdělání a výkonu povolání,
při kulturních a sportovních aktivitách). Pomáhat při realizaci reálných osobních cílů klientů a to jak
krátkodobých tak i dlouhodobých, dopomoc k samostatnosti a nezávislosti při zapojení klientů do
plnohodnotného života v jejich přirozeném prostředí i navzdory jejich postižení, stáří, nemoci nebo jiné
příčiny. Pomáhat klientům v zapojení do běžné společnosti, zachovat klientům důstojné žití v domácím
prostředím, pomáhat klientům se ve spojení s běžnou společností, doprovázení při osobních aktivitách
spojených se vzděláním, pracovním zařazením, zájmových činnostech, v kontaktu s úřady, lékařem atd.
Jak sociální služba probíhá, vstup klienta do služby:
Služby osobní asistence poskytujeme klientům LK 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.
Osobní asistenci poskytujeme klientům s těžkým postižením, i po jiných úrazech, dále po neurologických
operacích, klientům z rehabilitačních oddělení, LDN atd. v nepříznivých sociálních situacích, dětem do
MŠ, ZŠ, na doprovody, na volnočasové, kulturní a sportovní aktivity. Žádost se projednává ústně,
telefonicky, emailem, osobně u lůžka, vždy minimálně týden dopředu.
Rozhodující kritéria, která musí zájemce splňovat, aby mu služby mohly být poskytovány včetně
kritérií pro odmítnutí poskytnout služby:
U dětí v MŠ a ZŠ ve Spec. třídách jsou žádosti k přijetí dlouhodobé a jsou projednávány se zástupci a
nezletilými klienty společně, s odborníky SPC center a zástupci škol. Zákonný zástupce nezletilého
klienta, který žádá o službu osobní asistence v MŠ, či ZŠ by měl mít indikaci, či doporučení na osobní
asistenci z Pedagogicko – Psychologické poradny s IP plánem. Organizace nezajišťuje pedagogického
asistenta. Žadatel nemusí mít I. stupeň – IV.stupeň závislosti, pokud má na úhrady OA dostatek
finančních prostředků.
Kriteria pro věkovou hranici klientů na příjem:
Děti od 3 let až po nejstarší seniory s převažujícím tělesným a kombinovaným postižením, nebo děti s
ADHD, s DMO (dětská mozková obrna - lehčí forma), děti s autistickými sklony s omezením hybnosti.
Vždy musí mít klient s naší organizací „Smlouvu o poskytnutí služeb“, obě strany musí souhlasit se všemi
podmínkami uvedenými v této dohodě.
Zásady při poskytování služby:
Poskytování služby musí být v souladu se Z.č. 108/2006 Sb. a s dodržováním lidských práv a svobod.
Osobní asistence se řídí zákonem č.108/2006 Sb. § 39 a zaměstnanci pracují dle standardů kvality
osobní asistence, dle vnitřních metodik a řádu EHH, dále se řídí publikacemi a metodikami. Pomoc
vychází vždy z individuálních potřeb žadatele o službu. Služba je dohodou mezi poskytovatelem a
klientem. Klient se aktivně dle svých možností podílí na vytváření při IP plánu. Služba musí působit na
klienta aktivně, motivovat ho a nesmí prohlubovat jeho nepříznivou situaci. Osobní asistent dělá pouze
věci, které klient nezvládne sám v důsledku svého postižení a nedělá nic, co klient dělat nechce. EHH a
jeho zaměstnanci mají respekt a úctu k důstojnosti, životnímu stylu.
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Kriteria pro odmítnutí:
Z kapacitních důvodů, z finanční důvodů, žadatel osobní asistence bydlí v místě, kde nejezdí žádná
doprava, žadatel vyžaduje každodenně péči mimo časové intervaly, kdy je možná doprava.
V nedostupných lokalitách jsou možné služby u žadatele Osobní asistence dle dopravy ČSAD, ČSD,
MHD. Pokud žadatel nesouhlasí se vstupy osobního asistenta dle dopravy, je to důvod k odmítnutí,
jelikož osobní asistenti jsou na dopravě závislí a nelze organizačně jinak osobní asistenci v terénu zajistit.
Závažný zdravotní stav žadatele o službu osobní asistence, který potřebuje nepřetržitou odbornou
zdravotní péči, osobám, které nerespektují dohodnuté podmínky služby, osobám, které vyžadují sociální
službu, kterou naše organizace neposkytuje. S žadatelem, či zákonným zástupcem osobní asistence,
který byl v současné době pro kapacitní důvody odmítnut, sepíšeme žádost o osobní asistenci, pokud se
místo uvolní, vyzveme žadatele a sám se rozhodne, zda-li služby osobní asistence ještě potřebuje, či
nikoliv. V roce 2011 jsme byli kapacitně naplněni.
Způsob vyřizování stížností klientů:
Stížnosti klientů, popřípadě rodinných příslušníků a pracovníků OA řeší 3 členná skupina, dva pracovníci
EHH a jedna nestranná osoba. Všechny stížnosti se projednávají do 30 dnů. Operativně se stížnosti řeší
písemnou formou, telefonicky, emailem, popřípadě výměnou osobního asistenta. Při závažné stížnosti ze
strany klienta, či poskytovatele ukončením služby OA, vždy písemně. Pouze kapacitní důvody, či klient
bez zdrav. 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 klienta a kapacity EHH, tedy na dobu
určitou, i neurčitou. Důvodem ukončení je i vypršení smlouvy s klientem, nebo když se k sobě nedůstojně
chovají klient a či osobní asistent, popřípadě rodina, z vážných zdrav. důvodů, kdy klient již nemůže být
bez nepřetržitého odborného zdravotního dozoru, při úmrtí klienta. Jestliže klient nemá ještě vyřízen
stupeň závislosti a nemá na úhradu OA, může EHH po písemné dohodě posunout platby za jeho služby i
o 3 měsíce. Pokud chybějící úhradu za poskytnuté služby klient neuhradí, je to důvod k ukončení služeb.
Dále ukončíme služby klientům, kteří mají stupeň závislosti a odebírají finanční prostředky na svou péči,
ale neuhradí odebrané služby v řádném účtovacím období.
Spoluúčast klienta na službě:
Tato služba se poskytuje za úplatu, ceny za poskytované služby jsme byli nuceni koncem roku 2011
zvýšit. Dospělí, děti se stupněm závislosti, či bez stupně závislosti mají jednotnou cenu.
• Osobní asistence ve všedních dnech (od 07.00 hod.): 65,- Kč /hod.
• Osobní asistence o víkendech, svátcích, večerních a nočních hod. (od 19.00 hod.): 75,- Kč / hod.
• Osobní asistence pouze při hodinových vstupech: 100,- Kč / hod.
• Osobní asistence nad rámec dohodnutých hodin 1 hod./ (při mimořádné události): 100,- Kč / hod.
Časová dostupnost:
Služba osobní asistence se poskytuje nepřetržitě včetně víkendů a svátků. Večerní a noční služby včetně
svátků zajišťujeme přednostně stávajícím klientům, kteří nemají nikoho z rodiny, kdo by jim pomohl v
nočních hodinách, či rodinné příslušníky mají mimo domov. Klient si určuje sám svůj rozsah služby.
Kapacita klientů v terénu osobní asistence:
47 klientů, kapacita klientů platí za rok a mění se dle výše poskytovaných hodin u klientů. Pokud klient
zvýší požadované hodiny osobní asistence, o to se sníží počet klientů.
Kapacita hodin přímé péče u klientů za rok 2011: 10. 018 hod. / za rok
Kapacita hodin – přesuny pracovníků ke klientům za rok 2011: 1.385 hod. / za rok
Kapacita hodin u klientů včetně cest ke klientům s přesuny OA celkem za rok 2011: 11.385 hod./za rok
V osobní asistenci v terénu naše organizace zajišťuje:
poskytuje pracovníky v sociálních službách – osobní asistenty a pracovníky výchovné nepedagogické
činnosti dle dostupnosti a kapacity kvalifikovaných pracovníků.
Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby:
Místo realizace služby je v terénu u klienta služeb.
Kontaktní místo na jednání je v centru Liberce, je zcela bezbariérové, včetně bezbariérového sociálního
zázemí. Je plně využívána pevná linka, která je prozatím omezena na všední dny, i časově z důvodů
nedostatečných finančních prostředků.
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Sociální rehabilitace - dílna „SMRK“ : ambulantní forma - Nové Město pod Smrkem
Sociální rehabilitace - dílna „SMRK“ v Novém Městě pod Smrkem je dalším krokem na cestě zpět do
zdravé společnosti a potřebným mezistupněm v systému zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných.
Jedná se o pracovníky s těžším zdravotním postižením, kteří byli dlouhodobě nezaměstnané a bydlí
v lokalitě obce. Zaměstnanci pracují pod dohledem vedoucího pracovníka na zkrácený pracovní úvazek
a práce je jim uzpůsobena tak, aby jí zvládli i ti, kteří mají jen velmi omezenu pracovní schopnost a to
z důvodů závažného zdravotního omezení. Sociální rehabilitace v dílně „SMRK“ je v souladu
Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v obci a se střednědobým plánováním LK.
Vedoucí dílny „SMRK“ : předem určený vedoucí pracovník EHH, Zodpovědná osoba: Novotná Pavla
Místo realizace: Frýdlantská 59, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Počet uživatelů - pracovníků + vedoucí dílny: 4 uživatelé + 1 vedoucí dílny „SMRK“
Věková skupina uživatelů v dílně „SMRK“:
od 18 let – 64 let, kdy je uživateli přiznán starobní důchod
Jedná o bezbariérové nebytové prostory nově zrekonstruované obcí a částečně EHH, nachází se
v přízemí objektu s vlastním vchodem a bezbariérovým sociálním zázemím, jsou zde 2 pracovny, 1
kancelář, kuchyňské zázemí, sklad, chodba, šatna. Nebytové prostory mají vlastní vytápění, velikost
prostor 94 m2. Možnost parkování aut je přímo u areálu.
Ukončení poskytování služby – ambulantní v dílně „SMRK“:
Ukončení poskytování služby v dílně „SMRK“ je ukončeno vypršením nájemní smlouvy s obcí, či
opakovanou neomluvenou absencí uživatele na pracovišti. Pokud uživatel nespolupracuje, či porušuje
řád dílny „SMRK“, může mu být ukončena služba. Ukončením služeb ze strany uživatele je získání jiné
služby, či odchod do chráněného pracoviště, či špatný zdravotní stav. Po celou dobu sociální
rehabilitace v dílně „SMRK“ se metodicky věnuje uživatelům pověřený pracovník EHH.

Sociální rehabilitace – v sídle EHH a v terénu LK: ambulantní a terénní forma
Místo realizace: ambulantní forma - Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, terén LK
Počet uživatelů: 11 uživatelů (ambulantní LBC), 30 uživatelů (terénní LK, maximální kapacita je roční).
Věková skupina uživatelů: od 7 let do doby, kdy je uživateli přiznán starobní důchod
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 místě působnosti uživatele. Uživatel se sám individuálně zapojuje do rozhodování
o využití služby, plánování budoucího života dle svých schopností a možností.
Spoluúčast uživatele na této pobytové službě: Tato služba se poskytuje zdarma.
Všechny naše aktivity a sociální práce s uživateli služeb mají za cíl
Pomoci odborným způsobem našim uživatelům, rodinným příslušníkům, ale i zaměstnancům.
Upozornit na potřeby této cílové skupiny při realizaci na komunitním plánování a v dlouhodobém rozvoji
poskytovaných sociálních služeb na kraji, kde poskytujeme sociální služby, zastupovat zájmy svých členů
ve vztazích s odbornými organizacemi, včetně mezinárodních, hájit odborné zájmy všech našich členů.
Naše aktivity nelze zabezpečovat bez spolupráce s městskými, krajskými, státními i nestátními
institucemi, působíme pouze v oblastech, kde je o naše služby zájem. Samozřejmostí je poskytování
profesionální pomoci s maximálním úsilím a osobní lidský přístup k lidem, jimž pomáháme, akceptování
důstojnosti každého člověka bez ohledu na jeho momentální stav, či sociální situaci. Uplatňovat v naší
práci dobré poznatky z práce jiných organizací poskytujících pomoc stejné cílové skupině osob.
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Startovací byt sociální rehabilitace „LIDUNKA“ (forma pobytová)
Popis realizace poskytování sociální služby
Posláním této služby je poskytnout okamžitou individuální pomoc potřebným imobilním žadatelům, kteří
se z různých důvodů dostali do krizové životní situace a to formou okamžitého bezbariérového ubytování,
návazně s dalšími sociálními službami.
Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění a v budoucnu finanční soběstačnost
uživatele a návazně bezbariérové bydlení, v maximální míře podpora psychické a sociální stabilizace
uživatele, hledání řešení životní situace, vyhodnocení možností, dovršení legálních příjmů,
osamostatnění.
Pobytová služba: Startovací byt sociální rehabilitace „LIDUNKA“
Startovací byt je dalším krokem na cestě zpět do společnosti a tolik potřebným mezistupněm v systému
bydlení, který je v souladu Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Liberec a se
střednědobým plánováním LK. Jedná o bezbariérový byt, který je o velikosti 3+kk s balkonem o 96,07 m2.
Vedoucí bytu: předem určený vedoucí pracovník EHH
Místo realizace: Krejčího 1175, 460 06 Liberec 6, byt č.402
Počet lůžek: 4 lůžek + 1 krizové lůžko
Cílová skupina uživatelů:
Osoby s převládajícím tělesným a kombinovaným postižením, zcela imobilní v krizi s absencí bydlení.
Věková skupina uživatelů:
Pobytové služby: od 18 let – 64 let
Příjem uživatelů služeb do startovacích bytu:
Rozhodujícím kritériem pro poskytnutí služby je absence vlastního bydlení a disponování legálním
příjmem, věk minimálně 18 let (plnoletost).
Jedná se o individuální pomoc osobám s těžkým zdrav. postižením, kteří se z různých důvodů dostali do
krizové životní situace. Míra efektivity této pomoci závisí na vstřícném přístupu uživatele a jeho ochotě na
sobě pracovat. Ne všichni jsou toho schopni. Zprvu je první kontakt, zjištění sociálního pozadí žadatele a
jeho zdravotního stavu, přijetí, psychická a sociální stabilizace uživatele, navázání bližšího kontaktu,
hledání řešení životní situace, vyhodnocení možností, osamostatnění, případně jiné vyřešení životní
situace. Vše se provádí na základě žádosti žadatele služby. S žadatelem služby Startovacích bytu je
uzavírána písemná smlouva o ubytování na dobu jednoho roku, poté se prodlužuje max. na 2 roky.
Smlouva je podložena domácím řádem pro startovací byt. Pověřený vedoucí pracovník ve spolupráci se
sociálním pracovníkem zajišťují potřeby včetně dopomoci osobní asistence, odborné sociální poradenství.
Startovací byt sociální rehabilitace částečně pomůže řešit situaci uživatelů a zároveň představuje silný
motivační faktor. O každém vstupu uživatele na toto přechodné dlouhodobé období rozhoduje sociální
pracovník, který operativně rozhodne, zda-li uživatel chce řešit nepříznivou situaci, či nikoliv, dále na
doporučení sociálního pracovníka z nemocnice, RHC ústavu, dětského domova, z obce atd. Uživateli
pomůžeme operativně a postupně řešit jeho nepříznivou situaci za pomoci dalších institucí a odborníků,
kterou není schopen vyřešit sám.
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
zdrav. 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 a následné osamocení bydlení. Uživatel se sám individuálně zapojuje do
rozhodování o využití služby, plánování budoucího života dle svých schopností a možností.
Ukončení poskytování služby:
Ukončení služby je vypršením ubytovací smlouvy, či opakovaným hrubým porušením domácího řádu.
Ukončením ze strany uživatelů je v první řadě získání práce a tím následně finanční soběstačnost, jiný
typ ubytování, či získání bytu zvláštního určení v místě bydliště, nebo odchod do chráněného bydlení,
DD, pokud se uživatel rozhodne a má již dostatečný příjem.
Spoluúčast uživatele na této pobytové službě:
Tato služba se poskytuje za úplatu. Ubytování a paušální částku za energie hradí uživatelé, či sociální
odbor ve výši za jednoho uživatele měsíčně 2.800,- Kč lůžko + 200,- energie.
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Odlehčovací služby (forma terénní)
Posláním odlehčovací služby
Posláním odlehčovací služby je poskytnutí podpory těm, kteří se nepřetržitě starají a pečují o osoby,
které mají sníženou soběstačnost vzhledem k svému tělesnému handicapu, mají omezenou hybnost a
nevyžadují nepřetržitou odbornou zdravotní péči. Na dobu nejvýše 15 dní převezmeme péči o tyto osoby
a tím umožníme pečujícím osobám odpočinek, nebo možnost zajistit si své potřeby.
Cílem naší služby je umožnit pečujícím fyzickým osobám, či rodinám odpočinek mimo přirozené prostředí
uživatele, ve které poskytují nepřetržitou péči. Aby si mohli zajistit své potřeby, které vyžadují čas,
umožnit jim realizovat vlastní osobní cíle v klidu a pohodě, umožnit uživatelům služby po dobu
nepřítomnosti pečující osoby zvládat pobyt buď v přirozeném domácím prostředí, nebo mimo domov tak,
aby nedošlo ke zhoršení poskytované péče. Za tímto účelem spolu s rodinou, pečující osobou a
uživatelem služby plánujeme osobní krátkodobé, nebo jednorázové cíle, podle toho, co uživatelé chtějí,
jak se cítí a co mohou zvládnout. Spolu s uživatelem tento cíl realizujeme a po skončení péče
vyhodnocujeme jeho plnění společně. Zajistíme uživatelům služby po dobu nepřítomnosti pečující osoby
potřebnou míru ochrany, podpory pomoci a péče, podporujeme rozvoj stávající soběstačnosti uživatele.
Cílová skupina:
Děti od 11 let až po nejvyšší věk seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost s převládajícím tělesným a
kombinovaným handicapem s omezením hybnosti, pohybujících se i za pomoci kompenzačních pomůcek.
Vyjímka pro uživatele EHH: pro nezletilé uživatele od 7 – 11 let, které máme v dlouhodobé péči jiné
poskytované služby v EHH. Popřípadě nezletilé uživatele ze spolupracujících organizací, o kterých víme,
že jsou schopni zvládnout odloučení od pečující osoby, či rodiny.
Komu není služba poskytována:
Pokud uživatel není schopen odloučení z přirozeného sociálního prostředí, nebo není schopen odloučení
od rodiny, osobám, které vyžadují jinou sociální službu, kterou naše organizace neposkytuje, osobám,
které žijí v prostředí, ve kterém službu nelze realizovat z důvodu bezpečnosti práce našich pracovníků,
osobám vyžadujícím nepřetržitou odbornou zdravotní péči, popřípadě osobám, kde současný zdravotní
stav nedovoluje poskytnout tuto službu (např.: těžká myopatie - osoba závislá na ventilátoru)
Forma poskytované služby: Terénní odlehčovací služba
Uživateli zajišťujeme péči po dobu nejdéle 15 dnů po sobě jdoucích v jeho přirozeném sociálním
prostředí. Pomáháme uživateli pomocí pracovníka v sociálních službách zabezpečit základní životní a
sociální potřeby po dobu nepřítomnosti pečující osoby.
Působnost: Liberecký kraj
Platby:
Odlehčovací služba je poskytována dle Z.č. 108/ 2006 Sb. poskytovaná za úplatu.
nepřetržitě : 1 hod./75,-Kč, večerní hodiny, noc (od 19.00 do 07.00 hod.) + so, ne, svátky: 1 hod./85,- Kč;
nad rámec dohodnutých hodin: 1 hod./100,-Kč (při mimořádné události)
Časová dostupnost v odlehčovací službě terénní se poskytuje: Nepřetržitý provoz 24 h
Kapacita klientů v odlehčovací službě:
3 uživatelé v měsíci/ počet uživatelů je závislý na počtu odpracovaných hodin u uživatele
Jednání o převzetí klienta: je na dohodě s pečující osobou a uživatelem, předem daného místa a čase,
dle místa služby převezmeme uživatele ve smluvený den a čas nástupu, předání, převzetí nezletilého
uživatele – předává osobně zákonný zástupce – pečující osoba, nebo opatrovník v místě předem
domluveném a v čas přesně domluvený (viz vnitřní pravidla § 44 dané služby o převzetí).
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Odborné sociální poradenství (forma ambulantní, terénní)
Vstup uživatele do služby
Odborné sociální poradenství poskytujeme v celostátním měřítku pro všechny uživatele všech věkových
skupin (70 % uživatelů je z Libereckého kraje). Každý kontakt osobní, telefonický, písemný, email řešíme
operativně, z 50% ihned. Dotazy řeší specializovaní pracovníci. EHH zajistí poté vše potřebné, aby
informace došla k uživateli a byla náležitě využita. Vstup uživatelů a dotazy omezujeme kapacitně pouze
na týdny. Uživateli se snažíme pomoci operativně a postupně řešit za pomoci dalších institucí, odborníků,
kterou není schopen řešit sám.
Metody práce s uživatelem a způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby
Služba zahrnuje odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotní postižením. Otázky se týkaly
především řešení ztížené životní situace vycházející ze zdravotního handicapu. Dotazy směřovaly
k příspěvku na péči, k získání průkazu mimořádných výhod, k získání kompenzačních pomůcek a jejich
úhradě při spoluúčasti, na kterou žadatelé nemají prostředky, k peněžitým dávkám státní sociální
podpory a sociální péče, k příspěvku na nákup a provoz motorového vozidla, k dávkám mobility,
k možnostem úhrady za služby osobní asistence v MŠ, ZŠ, k umístění dítěte s handicapem do speciální
MŠ a ZŠ, ke kartě sociálních systémů, k bezbariérové dopravě a jejím platbám, k umístění do zařízení,
k ubytování zdravotně znevýhodněných osob, k získání bytu zvláštního určení, k získání vyhrazeného
parkovacího místa, k antidiskriminačnímu zákonu, k zaměstnanosti OZP, ke studiu OZP, k zákonu o
sociálních službách a vyhlášce, k možnostem odvolání ke komisím ČSSZ, k získání invalidního důchodu,
k právnímu zastoupení u soudu, k opatrovnictví a zastupování s plnou mocí, k předluženosti rodiny, ke
krádežím kompenzačních pomůcek, k žádostem o finanční pomoc, či úhradě od nadací, k oprávněné
žádosti ombucmana atd. Poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů pro
zdravotně postižené dle registrace. Poskytovaná služba je využívána mezi žadateli, poskytovateli služeb
a sociálními pracovníky RHC ústavů, v LDN a obcemi. Je metodicky jednotná, ucelená, velice potřebná a
výstup ze služby je kvalitní. Osoby, které jsou postiženi sluchově, zrakově a mentálně předáváme na jiná
specializovaná pracoviště, nemáme na tyto specifické cílové skupiny odborné vzdělání.
Naše služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
b) Sociálně terapeutické činnosti
c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí

Cílem je informovat uživatele naši cílové skupiny a odborným poradenstvím zdravotně postiženým
převážně v LK. Klient se sám individuálně zapojuje do rozhodování o využití služby, plánování služby
dle svých schopností a možností. Každý uživatel, zákonný zástupce, nebo opatrovník si rozhodne sám,
zda-li informace využije ve prospěch postiženého a k potřebám základních životních potřeb, či nikoliv.
Ukončení poskytování služby
uživatel či rodinní příslušníci se již neozvou minimálně telefonicky, nespolupracují s obcí a s odborným
personálem. Při dotazu žadatele, 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.
Místo realizace služby
je v centru Liberce a je zcela bezbariérové, včetně bezbariérového sociálního zázemí. Je plně využívána
telefonická zelená linka (zdarma), která je prozatím omezena na všední dny, ale 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, telefonicky, emailem, písemně, i Skypem. Psychologická poradna
je v předem určených dnech a hodinách každou středu, ostatní dotazy jsou vyřizovány v pracovní dny
průběžně po konzultacích s pracovníky poradny.
Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby
ambulantní služba, specifické podmínky, bezbariérovost
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Přípravy navazující činnosti na startovací byt sociální rehabilitace
a
rozšíření sociální služby v Dětřichově u Frýdlantu v Čechách
Tyto prostory bezbariérové budovy bývalé Mateřské školky nás oslovily již v loňském roce, kdy
jsme v Dětřichově pomáhali po povodních. Později jsme po jednáních u starosty Dětřichova zjistili, že
jsou k tomu i přilehlá budova bývalé celnice a další přilehlé budovy. Po vyprávění místních obyvatel
v produktivním věku jsme zjistili, že mnoho občanů Dětřichova postrádá pracovní možnosti a uplatnění.
Napadlo nás proto práci do této oblasti přivézt touto formou, v počátku pro alespoň 3 osoby. Nejdříve
jsme mapovali, zda-li by byla možná terénní zdravotní péče, poté zda-li by obyvatelé, které jsme oslovili,
byli ochotni tuto práci dělat. Poté jsme zjišťovali sociální potřebnost naší cílové skupiny na LK a zda-li
bychom toto „zařízení“ dostali do střednědobého plánování sociálních služeb v LK na vše jsme
konzultovali i na MPSV.
Důležité pro nás byli také možnosti získání investičních dotací z ESF fondů a programu ESF
PRV (programu rozvoje venkova) a jiných dotací, z kterých jsme chtěli zrekonstruovat 8 startovacích bytů
pro naše klienty ucelené sociální rehabilitace, cílová skupina osob s těžkým zdravotním postižením. Bez
ESF fondů by ovšem nebylo možné tento projekt na nemalé investice postupně do obou budov v 5
etapách zvládnout. V I.etapě bychom připravili veškeré plány přízemní budovy a její financování.
V II.etapě bychom vybudovali z větší části úpravy nízkopodlažní budovy s pomocí dotací, ESF fondů a
donátorů. V III.etapě bychom již zajistili klienty do nízkopodlažní budovy a upravili část zahrady v okolí
budovy, ve IV. etapě bychom společně ještě s dalšími firmami postupně budovali a zrekonstruovali
druhou budovu, pro kterou byl záměr chráněného bydlení. Ale vzhledem k rozpočtům, změnám zákonů a
nestabilitě vlády bychom záměr naplňovali v období 5 let. V. etapou bychom ukončili projekt a otevřeli 2.
budovu, pokud bychom obdrželi řádné investiční dotace dle žádostí.
Cílovou skupinou klientů v Dětřichově by byli osoby, s kterými pracujeme již od roku 2009.
Osoby, které nejsou schopni se začlenit do běžného života a mezi tzv. zdravou společnost a plně se
integrovat bez pomoci druhých. Klienti jsou invalidní, ale z různých důvodů nepobírají důchod a musí je
doplácet stát. Díky nízkým příjmům má tato cílová skupina absenci bydlení a společnosti jsou na obtíž,
ač jsou potřební a mají příspěvek na péči převážně II. a III.stupně.a pracovní dílny pro tuto cílovou
skupinu. Tato cílová skupina potřebuje nejen ubytování, ale i zajištění celodenní péče formou osobní
asistence, dále sociální poradenství, práci pod dohledem, vše naše organizace poskytuje uceleně.
Celodenní spoluprací s klienty by jim po dobu maximálně 7 let naši odborní pracovníci pomohli začlenit
do společnosti tak, aby nebyli závislí na pomoci dávek a hmotné nouze a byli pracovně zařazeni, uměli
nakládat s finančními prostředky, uměli si zařídit veškerou pomoc na úřadech, byť s doprovodem, znali
své práva, ale také své povinnosti a jejich důsledky při neplnění. Touto sociální službou jsme chtěli
navázat na potřeby žadatelů komunitního plánování města Liberec a zároveň na střednědobý plán LK.
Smlouvu o dlouhodobém pronájmu organizace uzavřela po několika jednáních se starostou obce
Dětřichov k 15.7.2011 do 1.7.2026 za 1,- Kč/za rok, ale podmínkou je investice do budov ve výši
2.000.000,- Kč do doby prvních pěti let.
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Sociální rehabilitace- dílna ,,ŠANCE“
Sociální služba bude poskytována v Dětřichově v samostatném objektu. Dílna ,,ŠANCE“ by votvořila
několik pracovních míst pro klienty EHH. Dílna by umožnila si klientům doplnit chybějící roky tak, aby
získali nárok na starobní nebo invalidní důchod a tím se finančně osamostatnili.
S každým klientem bude uzavřena pracovní smlouva, podle které za vykonanou práci náleží klientovi
přiměřená odměna.
Okruh osob, kterým bude je služba určena
Služba je určena dospělým lidem nebo osobám s kombinovaným postižením, kteří nemohou najít
pracovní uplatnění na trhu práce. Cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora v osvojování si pracovních
návyků a dovedností.
Dílna nemůže být poskytována mladistvým do 18 let a zájemcům s psychiatrickou diagnózou, závislostí
na alkohol, či drogy, nebo hrubě porušují smlouvu o poskytnutí služby.
Komu není služba poskytována
• osobám se smyslovým, těžkým mentálním postižením a duševně nemocným (pouze jako druhotné
postižení přičemž převládající je omezení hybnosti)
• osobám, které vyžadují sociální službu, kterou naše organizace neposkytuje
• osobám, které nerespektují dohodnuté podmínky služby
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Fakultativní služby
„Terénní zdravotní péče“
Terénní zdravotní péče je již od vzniku organizace zajišťována našim klientům s těžkým
zdravotním postižením odbornou zdravotní sestrou Magdou Cermanovou a jejím týmem. Náklady této
fakultativní činnosti jsou z 90% hrazeny zdravotními pojišťovnami klientů. 10% zdrojů hradíme z příjmů
klientů jednotlivých služeb. Bez terénní zdravotní služby by jsme nemohli zajistit odbornou zdravotní péči
klientům, kteří nejsou schopni se dostat z důvodů fyzických k lékaři, či jsou zcela upoutáni na lůžko.

„DONÁŠ“
V červnu 2011 při pořádání Dětského dne pro děti z MŠ Motýlek Liberec, navrhla myšlenku
pracovnice EHH Hana Málková, poskytovat hodiny canisterapie v prostorách školky pro tuto cílovou
skupinu dětí. Důvodem byl velký ohlas dětí i rodičů z této akce, kde pod odborným vedením dětského
psychologa Mgr. Stanislava Novotného byla ukázka psího sportu agility. Názorně bylo předvedeno
absolvování ukázkové trasy. Pes absolvoval slalom, látkový tunel a několik překážek. Poté si děti zkusily
také projít tuto trasu. Dalším psem, který děti velice zaujal byla labradorka Amálka, která jako vycvičený
asistenční pes pomáhá lidem s handicapem. Amálka umí kromě podávání věcí i svléknout svého pána.
Do třetice pan Novotný dal dětem úkol napodobovat vše, co bude dělat pejsek Donáš, což je
canisterapeutická border kolie. Dětem se akce moc líbila a poslali nám mnoho obrázků z tohoto dětského
dne, na všech byli děti s pejsky, jak soutěží. Do MŠ Motýlek dochází děti se zdravotním znevýhodněním,
ale i děti bez omezení. Po schválení ředitelem je canisterapie „DONÁŠ“ zařazena do EHH jako
fakultativní činnost sociální rehabilitace, která si na sebe musí sama sehnat zdroje a nesmí zatěžovat
rozpočet EHH.
Dne 18. 10. 2011 byli pozváni rodiče dětí z MŠ Motýlek Liberec na schůzku s canisterapeutem
p. Novotným. Byli seznámeni s metodou canisterapie a možností přihlásit své děti do hodin, které v
případě zájmu budou v MŠ Motýlek probíhat. Rodiče měli spoustu dotazů a upřímný zájem o tuto metodu.
Na základě tohoto průzkumu a po vstřícném přístupu paní ředitelky Mateřské školky Motýlek zahájil
14.11.2011 Donáš P.A.C svou činnost ve vymezených prostorách mateřské školky. Hodiny probíhaly
každé pondělí od 7.30 do 12.00 hodin. Děti byly rozděleny do skupin podle konkrétního zadání dle
individuálního plánu, který je konzultován vždy s rodiči a pedagogy MŠ. Některé hodiny probíhaly formou
skupinové canisterapie, což ale není možno aplikovat u všech dětí a proto byly započaty i individuální
hodiny cíleně vždy pro jedno dítě. Do konce roku 2011 se účastnilo těchto hodin celkem 15 dětí, což byla
maximální kapacita. Z toho je patrný veliký zájem o tuto metodu a její oblíbenost nejen mezi dětmi, ale i
rodiči.

22

I.

ČINNOST ORGANIZACE V ROCE 2011

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.
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.
14.2. – 25.4.2011 – PC kurzy word a excel pro pokročilé pro naše pracovníky i klienty

19.3.2011 – INSPO 2011
Konferenci každoročně pořádá BMI se sdružením Křižovatka.cz. Nejvíce nás zajímala sekce Vzdělávání
a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde přednášela Lenka Kohoutová z Poslanecké
sněmovny PČR: Projekt Neseď a jdi si hledat práci. Zaujala nás i další téma CzechGeeks – příležitost pro
handicapované, Vision: Zkušenosti se zaměstnáváním osob se zrakovým postižením; iCORD
International: Online kancelář; Západočeská univerzita Plzeň: ARET – Automatické čtení učebních
pomůcek. V sekci Přístupnost (nejen) webu nás velmi zaujala témata od Spektra: Knihomol alternativní program pro využití Knihovny digitálních dokumentů; Galop: Projekt Beletrik - zpřístupnění
digitálních knihoven pro zrakově postižené prostřednictvím mobilních telefonů; Konto Bariéry: Dárcovský
softwarový program TechSoup. Kromě toho byly v předsálí konference předváděny různé pomůcky pro
osoby se zdravotním postižením, které nás vždy velmi zaujmou a mnohdy si na základě novinek a
prospektů naši klienti sami poté tyto novinky zajistí. Každoročně se na tuto konferenci velice těšíme,
jsme účastni již od roku 2002, kdy byla pouze pod jiným názvem Březen - měsíc internetu. Vždy se díky
těmto informacím, přednáškám a praxi s OZP dovíme něco nového a zajímavého a to je náš cíl.
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22.3. 2011 - PROTESTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ZA PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM!
Zúčastnili jsme se manifestace před budovou Ministerstva práce a sociálních věcí, abychom slyšeli
zástupce MPSV, jaké mají reformy dopady na nás postižené. Na akci byla zajištěna bezplatná přeprava
NRZP pro účastníky shromáždění nízkopodlažními autobusy ze stanice Praha Hlavní nádraží na místo
konání a zpět. Téma k manifestaci bylo: Návrhy sociálních zákonů MPSV ČR ruší a omezují způsoby
podpory osob se zdravotním postižením, jejich důstojnost, možnost uplatnění ve společnosti a
zajištění přijatelné životní úrovně. Navrhované změny budou mít pro osoby se zdravotním
postižením katastrofální důsledky. Z toho důvodu jsme se zúčastnili i my manifestace a zastupovali
mnoho zdravotně znevýhodněných osob (Rušení průkazů TP, ZTP a ZTP/P; Rušení příspěvku na nákup
motorového vozidla, které negativním způsobem ovlivní mobilitu osob se zdravotním postižením, přístup
ke vzdělání, zaměstnání a péči rodin o osoby se zdravotním postižením; Zhoršení dostupnosti
kompenzačních pomůcek; Rušení příspěvku na péči pro děti od 1 do 3 let; Nově navržený systém
posuzování míry závislosti na péči, který neodpovídá moderním evropským doporučením; Rušení
minimálního příjmu u osob v zařízeních ústavní sociální péče; Zhoršování podmínek při zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
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8.4. - 10.4. 2011 – APOA víkendový vzdělávací seminář v Integračním centru "Mosty v lukách",
Loučka u Olomouce
vzdělávací seminář pro poskytovatele a pracovníky zaměřený na standardy kvality sociálních služeb v
praxi a novelu zákona o sociálních službách. Z EHH se zúčastnili 16h povinného vzdělávání 3 pracovníci.
Všichni závěrem dělali písemné testy s 25 otázkami ke standardům a úspěšně dokončili seminář s
osvědčením. Lektorky: Ing. Jana Hrdá, Mgr. Eva Kacanu , inspektorky kvality sociálních služeb,
supervizorky byli opravdu výborné a zodpověděli nám z praxe mnoho otázek, které jsme jako
poskytovatel sociálních služeb neuměli řešit. Víkendových seminářů se zúčastnilo mnoho poskytovatelů
"Osobní asistence" z celé ČR. Zároveň pro nás byla účast nesmírně důležitá, jelikož jsme si všichni
předávali mnoho zkušeností mezi sebou.
16.4.2011 – VII. Ples vozíčkářů
pořádaný každoročně v bezbariérovém sále Centrum Babylon Liberec. Tato kulturní akce v Liberci
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. Mnoho vozíčkářů by
se 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 2003 podporována hlavním sponzorem Nadací Syner.
Bezbariérový sál a ostatní vybavení sálu bylo uhrazeno z grantu Nadace Škola hrou, za což jim patří
velké poděkování. Zajištěni byli osobní asistenti EHH včetně dobrovolníků. Ti pomáhají každoročně
vozíčkářům po celou dobu plesu při přesunech, stravování a doprovodech. Ples vozíčkářů je jedna z
největších a nejnáročnějších akcí ESY HANDICAP HELP, o.s. Každoročně se zúčastní Plesu vozíčkářů
250 až 350 osob, z toho zhruba 45 – 75 vozíčkářů z celé ČR. Zpěváci, kapely a taneční skupiny vystupují
nezištně jen za jízdné a občerstvení. Sponzory má EHH na tuto akci zajištěny dlouhodobě dopředu. Tato
kulturní akce je velice 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. Předají si zde své zkušenosti a mnoho informací na jiné
aktivity těchto cílových skupin. Máme možnost při této akci nabídnout sponzorům reklamu, jelikož ples
vozíčkářů je vždy pro veškerá média a přítomné velice zajímavý.
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19.4. – 21.4.2011 - 15. specializovaná výstava pro zdravotně postižené NON-HANDICAP
na výstavišti Praha - Holešovice proběhla společně s 33. ročníkem zdravotnického veletrhu
PRAGOMEDICA v Průmyslovém paláci. I v tomto roce byla partnerem výstav Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR. 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 osob se zdravotním postižením, které je potřebují a užívají na jedné straně; a na straně druhé
těmi, kteří hradí, podepisují a schvalují jejich používaní.
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21.4.2011 – zúčastnili jsme se setkání „APOA“ (Asociace poskytovatelů osobní asistence) v Praze
na Výstavišti. DISKUSE: o dotacích, o novele zákona o sociálních službách, o novém posuzování
invalidity, o přijatém Národním plánu pro OZP, o inspekcích, o vzdělávání sociálních pracovníků, o tom,
co je a co není osobní asistence, o vzdělávání OZP, a o opět všem dalším, co nás pálí – ZMĚNILO SE
NĚCO? I naši zástupci EHH se zúčastnili setkání.
13.5. - 15.5. 2011 – APOA víkendový vzdělávací seminář pro poskytovatele a pracovníky zaměřený
na standardy kvality sociálních služeb v praxi a novelu zákona o sociálních službách v
Integračním centru "Mosty v lukách", Loučka u Olomouce
Z EHH se zúčastnili 16 h povinného vzdělávání 3 pracovníci. Všichni závěrem dělali písemné testy s 25
otázkami ke standardům a úspěšně dokončili seminář s osvědčením. Lektorky: Ing. Jana Hrdá, Mgr. Eva
Kacanu , inspektorky kvality sociálních služeb, supervizorky byli opravdu výborné a zodpověděli nám z
praxe mnoho otázek, které jsme jako poskytovatel sociálních služeb neuměli řešit. Semináře se
zúčastnilo mnoho poskytovatelů "Osobní asistence" z celé ČR. Pro pracovníky EHH byla účast nesmírně
důležitá, jelikož si všichni předávali mnoho zkušeností mezi sebou.

21.5. - 22.5.2011 – Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantě v Čechách
Frýdlantské Valdštejnské slavnosti 2011 se konaly již tradičně třetí víkend v květnu.
Valdštejnské slavnosti nabídly opět bohatý kulturně-historicko-společenský program: příjezd Valdštejna a
jeho družiny, dobové tržiště, vystoupení skupin i jednotlivců na dvou pódiích, velkolepá bitva v nové režii,
rozšířený program pro děti - včetně soutěží, představení na zámku, pochodňový průvod a opravdu
velkolepý ohňostroj na náměstí T. G. M. I my jsme byli přítomni již potřetí a moc se nám to líbilo.
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26.5.2011 – 3. ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v LK pořádaný KÚLK v Centru
Babylon v exposále na téma "Jak si nejlépe vybrat sociální službu?"
Tento WORKSHOP se uskutečnil na veletrhu 26. května 2011 a pořadatelem byl Odbor sociálních věcí
Krajské úřadu Libereckého kraje a pracovní tým projektu „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém
kraji“. Všichni poskytovatelé sociálních služeb včetně nás zde měli možnost prezentovat své služby zcela
zdarma a měli možnost seznámit přítomné s výrobky našich pracovníků. Zároveň jsme si zde domluvili
mnoho schůzek mezi svými kolegy z jiných organizací a předali jsme si mezi sebou mnoho důležitých
informací z oblasti sociálních služeb. Jako doprovodný program KÚLK zajistil dětské soubory a zpěváky.

6.6. 2011 – Den dětí pro děti z MŠ Motýlek ze speciálních tříd
akce se konala na Ploché dráze Liberec. Sponzorsky byl zajištěn autobus od MHD Liberec pro děti z MŠ,
který je převezl ze školky i zpět včetně učitelek a našich osobních asistentů. Děti zde měli 8 stanovišť,
kde soutěžili o cukrovinky a plyšáky. Hlavní aktivitou dne byl ovšem „Donáš“. Pro děti kromě soutěží za
odměny bylo připraveno seznámení s aktivitami, ke kterým se pejsci používají. Jedním z nich je i psí
sport agility. Názorně bylo předvedeno absolvování ukázkové trasy. Pes absolvoval slalom, látkový tunel
a několik překážek. Poté si děti zkusily také projít tuto trasu. Dalším psem, který děti velice zaujal byla
labradorka Amálka. Jedná se o asistenčního psa vycvičeného pro pomoc lidí s handicapem. Amálka umí
kromě podávání věcí i svléknout svého pána. Do třetice pan Novotný dal dětem úkol napodobovat vše,
co bude dělat pejsek Donáš, což je canisterapeutická border kolie. Dětem se akce moc líbila. Pomoc při
této aktivitě pomohli zajistit i pracovníci z Nového Města pod Smrkem a klienti ze startovacího bytu
„Lidunka“. Občerstvení bylo zajištěno sponzorsky. Canisterapii zajišťoval odborný psycholog Mgr.
Stanislav Novotný, který má dlouholetou praxi a Hanka Málková.
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6.6. 2011 – TV Markíza REFLEX natáčela reportáž k příběhu ředitelky včetně aktivit v EHH
„Pekny den, p.Lenka, pozdravujem Vas zo susedneho Slovenska:). Nakolko som si na internete precitala
Vas pribeh, o tom, co vsetko ste v zivote prezili a dokazali napriek vsetkym prekazkam /Klobuk dolu! /,
rada by som o Vas natocila reportaz. Jej sucastou by samozrejme bola aj prezentacia Vasho o.s. Esy
handicap help.“
Do Liberce za námi přijeli zástupci slečna Michaela Karasová s kolegou kameramanem ze slovenské
televize Markíza, aby s Lenkou Zimmermannovou natočili její životní příběh a její práci s kolegy ESY
HANDICAP HELP, o.s. Natáčení jsme si všichni užili. Ten den byl v organizaci velmi nabitý. Ráno jsme
klientům startovacího bytu představovali budoucí nové zařízení v Dětřichově, poté jsme pořádali Dětský
den na Ploché dráze a odpoledne jsme my zaměstnanci měli kurz PC v KONTAKTU Liberec a do toho
natáčení s TV. Všichni jsme s úsměvem na závěr úžasně zmokli, až z toho moderátorka onemocněla. My
otužilci z Jizerských hor samozřejmě nikoliv. Zástupci TV Markíza reportáž odvysílali 23.6.2011 a my jim
moc děkujeme za úžasné chvíle s nimi.
4.7. – 5.7.2011 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 pro 19 zúčastněných. Ubytování bylo
zajištěno přímo na Velehradě. Po celou dobu Velehradu našim klientům pomáhali dobrovolníci Maltézské
pomoci. Na této pouti jsme přítomni každý rok. Na tradičním poutním místě Velehradě, kde se pravidelně
od roku 2000 koná benefiční koncert s názvem Dny lidí dobré vůle při příležitosti svátku slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje, se konal charitativní koncert a slavnostní bohoslužba. Kromě spoustu
poutníků a návštěvníků se tady sjeli vozíčkáři z celé ČR, ale i ze zahraničí. Zástupce Maltézské pomoci
o.p.s. Michal Umlauf k tomu s úsměvem řekl: "pravidelně jezdí třeba skupina z Liberce a vzhledem k
úrovni naší dopravy je to pro ně skutečná pouť". Slavnostní atmosféru zpříjemnila i přítomnost manželky
pana prezidenta Lívie Klausové, ta navštívila tyto slavnosti s velkým potleskem a vřelým přijetím již
posedmé. Rovněž zavítal i pan ministr Jaromír Drábek, s nímž jsme si mohli osobně popovídat o
sociálních otázkách. Také poradce pana ministra Jaroslav Dembinný nás zaujal v různých diskusích.
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3.8.2011 osobní jednání na MPSV u poradce ministra Ing. Jaroslava Dembinného
téma: návrhy možné spolupráce, otevřená témata z Velehradu 2011. Střední management na úrovni
krajů, podpora práce lidí s handicapem, projekt by spadal pod MPSV. Kontaktovat Hospodářskou komoru
v Liberci. Konzultace, jakým způsobem se budou převádět OZP pracovní místa. Zaměstnavatelé, kteří
měli v minulosti jakýkoliv správní delikt na dotaci ÚP již nedosáhnou. Projednával se návrh ucelené
rehabilitace OZP, zneužívání příspěvku na péči a dopady reformy. Domluven termín volné debaty
poradců MPSV v Liberci na den 9.11.2011. Na osobním jednání za EHH byli přítomni L. Zimmermannová,
H. Málková a Karel Riedl.

29.8. - 31.8.2011 Ktová pod Troskami, pobyt dětí s handicapem „Tábor s DONÁŠEM“
formou odlehčovací služby jsme pomohli rodičům dětí s těžkým postižením odlehčit a odpočinout si od
nepřetržité péče svých dětí. Na letním táboře v Ktové bylo použito polohování i canisterapie speciálními
psy Donášem a Katem. Polohování bylo použito hlavně u dětí s omezenou hybností a motorikou.
Canisterapie byla prováděna skupinová společně i pro děti bez handicapu. Byly patrné veliké posuny i za
tak krátkou dobu. Např. u přivolání pejska, kdy první den s nedostatečným sebevědomím byly sotva
slyšet, třetí den dávaly děti povely jako opravdoví pejskaři.
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27.8.2011 – 5. ročník sportovní zábavný Den S group
konaný u příležitosti 20 let od založení společnosti SYNER v Tipsport aréně Liberec pořádal pro
všechny své pracovníky a jejich rodiny celodenní akci i s velkým občerstvením a příjemnými aktivitami
pro děti i dospělé. I naši zaměstnanci s rodinami dostali pozvánku od zástupců S group holding, a.s.
Všichni jsme zde měli, na co si vzpomněli, různé druhy masa a zeleniny včetně pití, včetně zmrzliny,
cukrové vaty a jiných dobrot. Děti i dospělí si zde mohli zcela zdarma užít sportovního a kulturního vyžití.
Nadaci Syner i zástupcům S group holdingu, a.s. velice všichni děkujeme, byl to pro nás všechny
nezapomenutelný zážitek, který jsme si všichni náležitě užili.

1.10.2011 osobní jednání na MPSV u poradce ministra Ing. Jaroslava Dembinného
téma: finanční prostředky z IP projektu zaměstnanosti. Ing. Dembinný hledá komunikativní koordinátory
v jednotlivých krajích z řad zdravotně postižených, kteří by byli zaměstnány na DPP, zajišťovali by přenos
dat ze své působnosti. Realizační tým – 1. OZZ přezkoumání skutečné potřebnosti, návrh, že by
zástupce tohoto projektu v kraji, kde působí mohl při odvolání doprovázet na posudkovou komisi OZP.
Střední management na úrovni kraje – Car Club, podpora práce lidí s handicapem, zapojit za Liberecko
pana Ing. Pilaře do spolupráce v tomto projektu, který by spadal pod MPSV. K reformě zaměstnanosti
OZP § 78, chráněné dílny se ruší k 31.12.2011. Budou vytvořena u zaměstnavatelů OZP nad 51%
chráněná místa, kde zaměstnavatel prokáže, že pracovník OZP si je schopen vydělat minimálně 25%
své superhrubé mzdy. Zaměstnavatelé, kteří měli v minulosti jakýkoliv správní delikt na dotaci ÚP již
nedosáhnou. Projednávali jsme návrh ucelené rehabilitace OZP a další dopady reformy. Domluvili jsme
termín volné debaty zástupců MPSV v Liberci na den 9.11.2011.

32

13.10.2011 – Liberecké psychologické dny na téma „Psychologie dotyku“
vzdělávací konference se povinně zúčastní každoročně několik zaměstnanců EHH v rámci vzdělávání.
Odbornou konferenci každoročně pořádá SZŠ a VOŠ zdravotnickou Liberec pod vedením Mgr. Ilony
Kopecké, která je i konzultantem a lektorem EHH
18.10. - 21.10.2011 – Veletrh Medical Fair a Rehaprotex 2011
i naši zástupci EHH se zúčastnili veřejné diskuse SOCIÁLNÍ REFORMA - PRO A PROTI v rámci
brněnské výstavy Rehaprotex, Rehaprotex na výstavišti v Brně. Zúčastnili jsme se všech přednášek a
největší výstavy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v ČR

19.10. 2011 – Valná hromada APOA, o.s. (Asociace pro osobní asistenci, o.s.)
Na Veletrhu 2011 v Brně na výstavišti se konala valná hromada APOA, kde jsme také členy. Diskutovat
mezi nás přišla poslankyně parlamentu Lenka Kohoutová na téma "Co přinese novela zákona o
sociálních službách navržená reformní vládou?"
Dále byla témata: Karta sociálních systémů a kompenzace TP, ZTP, ZTP/P; Posuzování osob pro
sociální příspěvky; Příspěvek na péči; od 14:00 do 17:00 byla diskuse k sociální reformě a stanovisko VH
k ní; Dotace; Spolupráce se státní, krajskou i místní správou, se školami, s veřejností. SEMINÁŘ byl
určen odborné i laické veřejnosti, klientům, osobním asistentům, poskytovatelům, tzn. všem, pro koho je
osobní asistence důležitá.
9.11. 2011 - ESY HANDICAP HELP, o.s. pořádalo volnou debatu s poradci ministra MPSV,
Ing. J. Dembinný, Mgr. Monika Válková a odborný referent kabinetu MPSV Ing. Jiří Vondrák
Mezi zástupce zdravotně postižené přijeli do Centra Babylon na volnou debatu poradci ministra
MPSpřijeli osobně o možných dopadech reformy v sociálních službách na osoby zdravotně
znevýhodněné, dlouhodobě nemocné a jejich rodiny. Tito tři zástupci MPSV odpovídali na dotazy
přítomných osob se zdrav. postižením, rodičům dětí s postižením, ale i zástupcům obcí a měst z odboru
sociálních a zdravotních, zástupcům KNL a LDN, sociálním pracovníkům, zástupcům ÚP,
zaměstnavatelům chráněných dílen a chráněných míst z LK, Pardubického a JK, poskytovatelům služeb
atd. Odpovídali na změny sociálního systému v roce 2012, 2013. Např.:"Karta sociálních systémů a
kompenzace TP, ZTP, ZTP/P", "Posuzování osob pro sociální příspěvky", "Příspěvek na péči", "Pracovní
integrace § 78", kde se přítomní s údivem dozvěděli, že chráněné dílny nekončí k 31.12.2011 dle reformy,
ale až k 30.6.2012. Dále, že „karta sociálních systémů se držitelům příspěvku na péči vystavuje
automaticky a postupně od počátku roku 2012 a že příspěvky na péči nebudou opožděně vypláceny.
Občas byly i dotazy, kde zástupci MPSV neznali odpověď, ale slíbili dodatečné zpracování dotazů
emailem konkrétním osobám. Občas se zástupci MPSV i zapotili při odpovědi na podanou otázku, kterou
museli přítomným vysvětlit. Volnou debatu jsme zajistili ve spolupráci s ASOCIACÍ zdravotně
hendikepovaných akademiků a Ing. J. Dembinným z MPSV, který je sám vozíčkář a byl ochotný všem
přítomným vysvětlovat změny osobně, za což mu patří velké poděkování. Volná debata by se
neuskutečnila bez velké pomoci Nadace Škola hrou a Nadace Syner.
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18.11. 2011 – Adventní dílna pro a jejich kamarády v KONTAKTU Liberec ve Vesci.
ESY HANDICAP HELP, o.s. se zapojilo v rámci spolupráce s KSK KONTAKT Liberec do zimního
projektu s názvem Adventní dílna. Cílem bylo setkání zdravotně znevýhodněných osob a jejich kamarádů
a našich osobních asistentů v KSK. Pod dohledem si mohli přítomní během celého dne v příjemném
prostředí vytvořit adventní věnce, svícny a ozdoby pod dohledem naší šikovné Oldřišky Kratochvílové,
která je v oboru zahradník kompetentní. Opravdu se jí jak přípravy, tak „Adventní dílna“ povedly velice jí i
ostatním pracovníkům děkujeme. Akce se konala v prostorách KSK a měla velký úspěch.
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23.11. – 24.11.2011 - konference v Rychnově nad Kněžnou pod záštitou senátora a
předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České republiky JUDr. Miroslava Antla
přednášku na konferenci měla i naše manažerka EHH Lenka Zimmermannová na téma "Návaznost
sociálních služeb a možnosti pracovního uplatnění pro mladé dospělé osoby s těžkým zdravotním
postižením, Denní aktivizační centra". Na konferenci byli přítomni - JUDr. M. Antl senátor, starosta města
Rychnov nad Kněžnou, Ing. V. Lesenská, poslankyně parlamentu ČR, Ing. M. Svojanovský – manažer
Centrum pro rodinu a sociální péči. Konferenci pořádalo Občanské sdružení rodičů a přátel dětí
s handicapem ORION k ukončení realizace projektu s názvem Klíč k handicapu, spolufinancovanému z
evropských zdrojů. Projekt byl určen dětem s handicapem, jejich rodinám a pro pracovníky organizací a
institucí zabývající se touto problematikou. Byli jsme o přestávce pozváni i do zařízení ORION.
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27.11. 2011 – Vánoční trhy v Novém Městě pod Smrkem
pracovníci dílny „SMRK“ z ESY HANDICAP HELP, o.s. se zúčastnili pod dohledem vedoucí dílny se
svými výrobky Vánočním trhů. Byli velice potěšeni s prodejem svých výrobků. Nejvíce šly na odbyt
vánoční perníčky a vánoční výzdoba, kterou sami vyráběli. Pracovníkům patří velké poděkování.
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Kdo nás podporoval v roce 2011:
MPSV ČR:
• 1.906.000,- Kč, regionální dotace na sociální služby
Úřad práce Liberec:
• 670.386,- Kč, finanční podpora při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)
Nadace SYNER:
• 7.802,- Kč, finanční dar na 10 dárkových košů a drogerie pro vozíčkáře na VII. Ples vozíčkářů,
• hovorné 2 mobilních telefonů pro rok 2011,
• 41.270,- Kč, finanční pomoc při úhradách osobní asistence klientům EHH v MŠ, ZŠ a na
sociálním bytě,
• podpora finančních darů při doplatku kompenzačních pomůcek a vybavení našim klientům
v sociální nouzi,
• oblečení, obuv a hračky pro naše klienty všech věkových kategorii.
S group FACILITY MANAGEMENT, a.s.:
• pronájem prostor ESY HANDICAP HELP, o.s. zdarma v Paláci Syner,
Nadace Škola hrou:
• 23.000,- Kč, finanční dar na úhradu bezbariérového sálu na VII. Ples vozíčkářů v Centru Babylon
• 26.400,- Kč, finanční dar na úhradu bezbariérového sálu na Volnou debatu v konferenčním sále
Nadace Dětský mozek:
• 40.000,- Kč, finanční dar při úhradách osobní asistence nezletilým klientům EHH v MŠ, ZŠ
Sponzoři, kteří podporovali naši činnost v roce 2011:
• 81.135,- Kč, Statutární město Liberec – vybavení do zařízení Dětřichov
• 15.000,- Kč, Jan Hanzl – finanční dar na osobní asistenci klientky,
• 11.000,- Kč, APPA agentura – odebrané služby,
•
3.600,- Kč, PREMEDIS – vakcíny na chřipku pro pracovníky EHH
•
5.500,- Kč, HAVEL BUSINESS TAXI GROUP – rozvoz vozíčkářů na ples a na jiné akce,
•
5.000,- Kč, GRS - pronájem stadionu Plochá dráha na „Dětský den“,
•
1.000,- Kč, MHD Liberec – převoz dětí z MŠ Motýlek
• 20.000,- Kč, Heidi Janků – vystoupení na VII. Plese vozíčkářů zdarma
• 12.000,- Kč, Black Beagle – vystoupení kapely na VII. Plese vozíčkářů zdarma
• 12.500,- Kč, Marcolli - vystoupení iluzionisty a moderování Volné debaty
• 14.000,- Kč, skupina S.R.O. – vystoupení zdarma
•
4.200,- Kč, INTEGRA LB – převoz vybavení a nábytku do zařízení Dětřichov
•
1.200,- Kč, SHERLOG – reklamní předměty na Volnou debatu
•
500,- Kč, ELVA HELP, o.s. – dar na VII. Plese vozíčkářů
Děkujeme všem ostatním sponzorům za podporu finanční i materiální .
Kdo s námi spolupracoval v roce 2011:
Další organizace se stejným zaměřením, např. Maltézská pomoc, o.p.s. a Suverénní řád Maltézských
rytířů; Národní Rada zdravotně postižených (NRZP); Asociace poskytovatelů osobní asistence (APOA);
Raná péče Liberec; Karel Marcolli; Statutární město Liberec; Centrum Babylon; Osobní asistence Pro
život, o.p.s.; GRS, spol. s.r.o.; Liga za práva vozíčkářů Brno; vzdělavatel Akademie J.A.Komenského
Liberec; SPC Liberec; SPC Turnov; MŠ Motýlek; HAVEL Business Taxi group; Komunitní středisko
KONTAKT LIBEREC; David Torák S. H. E. ; Majoleta o.s.; Sdružení Foreigners; ELVA HELP,o.s.;
Národní hřebčín Kladruby nad Labem – středisko Slatiňany; Plochá dráha o.s.; NF Cesta bezpečí,
Autoškola Peml Pavel s.r.o.; API CZ; Help Centrum s.r.o.; Car Club s.r.o.; Josef HURT - úpravy vozidel
pro handicapované, Region vozíčkářů Euroregionu Nisa; „Liberecké fórum“ o.s.; Občanské sdružení
rodičů a přátel dětí s handicapem ORION; Psí škola Donáš - Stanislav Novotný; atd.
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Ocenění:

za profesionální spolupráci s Maltézskou pomocí, o.p.s.
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Zaměstnavatel 2010

za společensky odpovědné chování firmy
v oblasti zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných v LK
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Pamětní list za účast v Kladrubech nad Labem
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM

Poděkování nadacím
Nadace Syner, Nadace Dětský mozek, Nadace Škola hrou, Nadace Charty 77, Nadace cesta k bezpečí

Zvláštní poděkování Nadaci Syner a Nadaci Dětský mozek
Rádi bychom poděkovali za nezletilé děti s těžkým zdravotním postižením, které jsou našimi klienty
osobní asistence v EHH. Zástupci nadací v roce 2011 podporovaly finančně děti ve školkách a školách,
aby se děti mohly zapojit mezi své vrstevníky i přes svůj těžký handicap. Potřebují k tomu osobního
asistenta a na tento měsíční výdaj opravdu rodiče dětí se zdravotním postižením většinou neměli
odpovídající příspěvek na péči. Tím by byly tyto děti zcela vyloučeny z kolektivu a díky podpoře nadací
byly děti úspěšně integrovány mezi své vrstevníky. Za všechny tyto potřebné rodiny Vám z celého srdce
děkujeme.
Poděkování sponzorům
S group holding, a.s.; Eva Syrovátková; S group FACILITY MANAGEMENT, a.s.; Premedis MUDr.
Taťána Šoltysová; Jan Hanzl; Heidi Janků; kapela Black Bengle; kapela S.R.O.; Havel Business Taxi
Group; Statutární město Liberec; ELVA HELP, o.s., APPA agentura; HAVEL Business Taxi group; GRS
spol. s.r.o.; MHD Liberec; Heidi Janků; Black Beagle; Marcolli; skupina S.R.O.; INTEGRA LB;
SHERLOG.

Poděkování partnerům
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Krajský úřad Libereckého kraje; Úřad práce Liberec; Statutární
město Liberec; Obecní úřad Nové město pod Smrkem; Obecní úřad Dětřichov; Akademie J. A.
Komenského; Centrum Babylon; Car Club s.r.o.; Řád Maltézských rytířů; Maltézská pomoc, o.p.s.; APOA;
NRZP; APPA agentura, s.r.o.; Občanské sdružení Willík; Osobní asistence PRO ŽIVOT o.p.s.; Sdružení
Foreigners; Raná péče Liberec; David Torák S. H. E. ; Správa národního Krkonošského parku; Marcolli;
Psí škola Donáš - Stanislav Novotný; Komunitní středisko KONTAKT Liberec; HAVEL Business Taxi
group; Region vozíčkářů Euroregionu Nisa, NF Cesta bezpečí;

Poděkování mediálním partnerům
TV Prima; TV Nova; TV Markíza; TV Genus; TV RTM; Česká televize; Český rozhlas Sever; ČTK; Mladá
fronta DNES; Právo; Noviny Můžeš; časopis Vozíčkář.
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Ekonomické rozpočty jednotlivých služeb v roce 2011
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Osobní náklady všech mezd v jednotlivých měsících roku 2011

45

46

47

