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Vážení rodiče, vážení opatrovníci, 
dovolte mi, abych  Vás informoval o tom, že Pardubický kraj, jako zřizovatel Domova pod hradem 
Žampach, realizuje projekt financovaný EU s názvem „Podpora transformace pobytových 
sociálních služeb v Pardubickém kraji“ (2013-2015). Do projektu jsou zařazeni tito poskytovatelé 
pobytových sociálních služeb: Domov na hradě Rychmburk, Domov pod hradem Žampach, 
Domov na zámku Bystré, Domov na rozcestí Svitavy, Domov u studánky Anenská Studánka, 
Domov pod Kuňkou Ráby. Obdobný proces již proběhl Moravskoslezském kraji. 
 
Myšlenka transformace se opírá o Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (ČR 
byla přijata v r. 2009), která předpokládá mj. právo osob se zdravotním postižením na přístup ke 
službám poskytovaným v domácím prostředí, právo, aby tyto osoby nebyly nuceny žít ve 
specifickém (kolektivním, ústavním) prostředí a možnost zvolit si, kde a s kým chtějí žít. 
 
V praxi se pak jedná o odklon od poskytování sociálních služeb v klasických 
velkokapacitních ústavních zařízeních a příklon k poskytování sociálních služeb v běžném 
prostředí s podmínkami srovnatelnými s běžnými domácnostmi. Činnost ústavních zařízení 
je tak postupně utlumována a souběžně s tím je kapacita poskytovaných služeb 
rozptylována do běžných zástaveb měst, obcí či venkova. Nejedná se o rušení služeb, ale o 
změnu podmínek a způsobu jejich poskytování. 
 
Obsahem projektu je zmapování potřeb uživatelů služeb a jejich možností žít v běžném prostředí, 
zhodnocení možností a podmínek poskytovatele přesunout kapacitu svých služeb do běžného 
prostředí. 
 

Konkrétním výstupem tohoto projektu bude transformační plán Domova pod hradem Žampach. 
Tento plán bude zahrnovat také vymezení nezbytných materiálních podmínek pro realizaci těchto 
změn (zejména počty nových domácností – umístěných v samostatných bytech a ev. domcích, a to 
v přiměřené vzdálenosti od obce Žampach).   
Část našich současných uživatelů služeb, které jsou nyní poskytovány na Žampachu, by tak 
dostala možnost změnit formu, místo a ev. druh této služby a se zajištěním naší nezbytné podpory 
pak vést samostatnější život odpovídající jejich schopnostem.  Při realizaci plánovaných změn 
bychom vycházeli z našich dobrých zkušeností s obdobnou změnou u několika klientů, kteří získali 
možnost žít v běžných bytech v Letohradě ve službě chráněné bydlení. 
 
Pokud jde o časový harmonogram plánovaných změn, tak předpokládáme, že půjde spíše o 
dlouhodobý proces a navíc rozdělený na etapy. Předpokládáme, že o realizaci první etapy by mohl 
rozhodnout náš zřizovatel pro rok 2016.  
O dalším postupu a plánování těchto změn Vás budeme průběžně informovat. Zvlášť budou pak 
projednávány navržené změny u klientů, kteří by byli zařazeni do přípravy na změny v rámci první 
transformační etapy. 
 

Vážení rodiče, vážení opatrovníci, 
zapojení Domova pod hradem Žampach do procesu transformace v ČR otevírá nové možnosti 
v poskytování pobytových sociálních služeb. Chtěl bych Vás ujistit, že tyto možnosti přinesou 
novou - vyšší  kvalitu života zdravotně postižených uživatelů našich služeb. 
                                                                                                                  
                                                                                                          PaedDr.  Luděk Grätz , ředitel domova 
V Žampachu  dne 15.5. 2014 


