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O co jde?
V Pardubické
ém kraji vzniká
v
pláán změn pobytovýých zaříze
ení sociáln
ních služe
eb pro ossoby
ozumovým
m postižen
ním, kterýý má za cíl poskyytovat tyto
o služby v budoucnu v běžn
ném
s ro
pro
ostředí ‐ ve
v městě či na ve
enkově – způsobem více podobným životu liidí v běžn
ných
dom
mácnostecch. Tyto změny
z
se plánují také pro Do
omov pod hradem Žampach.
Ž
Nejedná se
s o
rušení služeb
b, ale o zm
měnu podm
mínek a způsobu jeejich poskkytování.
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oč změny??
Pro
V našich
n
zařřízeních jssou uživattelé sociáálních služžeb, kteří by mohli mít s na
aší podpo
orou
kvaalitnější žiivot mimo
o stávajíccí klasické
é velkokap
pacitní ússtavní pob
bytové za
ařízení. Če
eská
rep
publika se hlásí k právům oso
ob se zdraavotním postižením
p
m ‐ možno
osti jejich volby kde
eas
kým
m žít (Úmluva OSN o právech osob se zdravotním
m postižen
ním).
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Jaké změny jjsou pláno
ovány v Domovu po
od hradem
m Žampacch?
Po roce 201
16 by se měla část uživatellů služeb postupně
ě v několiika vícelettých etap
pách
o nových domácností – umíístěných v samostaatných byytech a domcích, a to
přeemístit do
v přřiměřené vzdálenossti od obcce Žampacch. Na Žampachu by
b měla býýt nadále poskytovvána
pob
bytová socciální služba ve stávvajících do
omácnoste
ech umísttěných v domcích
d
a bytech. Také
T
zám
mecký areeál by měl nadále sloužit
s
jakko zázemíí pro aktivvizační, prracovní a terapeutické
činn
nosti uživaatelů služeeb a další i nepobyttové sociální služby..
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Jaké jsou našše zkušenosti s tran
nsformacíí?
S ob
bdobnou změnou m
máme pozitivní zkuššenost u několika
n
klientů, kteeří získali m
možnost žíít v
běžžných byteech ve mě
ěstě Letoh
hrad ‐ ve službě chrááněné byd
dlení.
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Jaké jsou našše očekávvání?
V Domově
D
p
pod hradeem Žampach jsou v současn
né době poskytovány kvalittní pobyttové
sociální služžby. Dalšíí rozvoj této kvality do budoucna
b
ního
, překonání zbytkků ústavn
péče, vyžaduje další změny. Zapojení
Z
D
Domova
pod
p hrade
em Žampa
ach stejně tak
chaarakteru p
jako
o ostatnícch pobytovvých zařízzení Pardu
ubického kraje
k
do procesu traansformacce v ČR zaajistí
pod
dmínky prro novou vvyšší kvalittu života zdravotně
z
ě postiženýým uživatelům služeb. Počítá
áme
s tím
m, že pro
o určitou část
č
stávajících uživvatelů pob
bytových služeb a pro někte
eré činnossti a
socciální služb
by bude n
nadále are
eál na Žam
mpachu vyyužíván. Zámecký
Z
a
areál
a pa
arky zůstanou
v bu
udoucnu nadále ve
eřejnosti p
přístupné..
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