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ÚVOD:
Účelem transformačního plánu je popsat výchozí stav podpory pro uživatele pobytového zařízení ústavního
typu a návrh nového zajištění služeb v komunitě.
Tento transformační plán (TP) byl zpracován jako průběžná aktualizace TP DPH Žampach zpracovaného
v rámci projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji 2013 – 2015
(dokument ze dne 2.10.2015) a jeho revize dle nové metodiky a vzoru MPSV ze 12/2015, který byl pak
schválen Radou Pardubického kraje dne 14.4. 2016.
Transformační plán DPH Žampach zahrnuje také strategii poskytování sociálních služeb pro děti a mladé
dospělé, vč. specializované služby pro uživatele s náročným chováním (SSDD) – pro osoby s PAS.

I. / Realizované transformační změny - období 01/2016 – 12/2017
V souladu s Transformačním plánem Domova pod hradem Žampach byly za období 01/2016 – 12/2017
realizovány tyto základní změny:
1/ V 02/2016 – Zřízení samostatné domácnosti Byt děti:
Na základě potvrzení zřizovatele o cílové skupině dětí v DPH Žampach bylo realizováno přemístění oddělení
dětí ze zámecké budovy do samostatné domácnosti v odděleném objektu v areálu domova. Služba pro
cílovou skupinu děti je nyní tak poskytována speciálním týmem zaměstnanců a ve specifickém prostředí
pro děti - mimo pobytových služeb pro dospělé. Toto umožnilo dále významně eliminovat „ústavní“ prvky
péče (samostatné stravování, péče o domácnost, apod.) u této cílové skupiny.
2/ V 03/2016 – Navýšení počtu domácností služby chráněné bydlení v Letohradě (ul. Tyršova):
V uvedeném období došlo k dalšímu navýšení počtu domácností ve službě CHB, a to další nájemní byt 1+kk
po rekonstrukci – jedna domácnost v ul. Tyršova ve městě Letohrad.
3/ V 04/2016 - Uvolnění objektu Na Výsluní pro plánovanou rekonstrukci objektu pro službu SSDD:
V souvislosti se záměrem rekonstrukce objektu Na Výsluní pro účely specializované služby pro děti a mladé
dospělé s náročným chováním – PAS (SSDD) došlo k přemístění klientů tohoto oddělení (9 klientů) do
uvolněných kapacit oddělní v areálu domova
4/ V 7/2016 - Zahájení sociální služby Sociálně terapeutické dílny (STD)
V polovině roku 2017 byla zahájena ambulantní služba sociální prevence Sociálně terapeutické dílny
v celkové kapacitě 6 míst. Služba je poskytována v centrech Letohradě a na Žampachu.
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5/ V 11/2017 - Zahájení poskytování specializované služby pro děti a mladé dospělé s náročným
chováním (SSDD) v objektu Na Výsluní – pro osoby s PAS
V rámci realizace Transformačního plánu DPH Žampach byla v listopadu roku 2017 v samostatném nově
rekonstruovaném objektu Na Výsluní zahájena Specializovaná služba pro děti a mladé dospělé s náročným
chováním v kapacitě 5 míst DOZP a 1 místo OS. Jedná se o vysoce potřebnou nedostatkovou
specializovanou pobytovou sociální službu pro děti a mladé dospělé s PAS, která do této doby chyběla na
území Pardubického kraje a která je nadále zcela nedostatečně zajišťována v rámci ČR.
Pro cílovou skupinu uživatelů této služby musí být zajišťovány zcela specifické materiálně technické a
personální podmínky. Komunitní charakter této služby předpokládá vytváření specifických vazeb s okolním
společenským prostředím za účelem akceptace projevů náročného chování uživatelů služby. Komunitní
charakter služby je podporován jednak denními činnostmi uživatelů služeb v běžné komunitě (zej. zájmová,
aktivizační činnost a vzdělávání), otevřeností služby s cíleným působením zaměřeným na veřejnost v okolní
společnosti. Jedním z prostředků cíleného působení je filmová tvorba Domova pod hradem Žampach.
Specifická cílová skupina uživatelů s PAS vyžaduje specifické personální zajištění a ve zvýšené míře
spolupráci s odbornými specializovanými pracovníky, vč. oblasti psychoterapie a arteterapie. Tým
pracovníků této služby pak zvýšenou míru dalšího vzdělávání a supervize.

II. / Výchozí stav – stav v průběhu transformace k 1. 1. 2018
Poskytovatel
název poskytovatele

Domov pod hradem Žampach

statutární zástupce

PaedDr. Luděk Grätz; uspza@uspza.cz; tel: 603 878 659

právní forma
adresa

příspěvková organizace Pardubického kraje
Žampach č. p. 1, Žamberk, 564 01

Internetová adresa

www.uspza.cz

e-mail

uspza@uspza.cz

telefon

465 618 184

zřizovatel organizace

Pardubický kraj

Zařízení, které je předmětem transformace
název zařízení

Domov pod hradem Žampach

ředitel zařízení

PaedDr. Luděk Grätz

adresa
Žampach č.p. 1, Žamberk,
564 01

telefon

e-mail

465 618 184

uspza@uspza.cz

Sociální služby Domova pod hradem Žampach:
Počty uživatelů zde uváděné jsou platné k 1. 1. 2018

druh služby
cílová skupina (včetně
specifik)

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)
Služba se poskytuje osobám od 3 let s mentálním postižením,
osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným nebo
smyslovým postižením.
Z kapacity služby se vyčleňuje kapacita (5 lůžek) pro osoby ve věku
7 až 26 let v cílové skupině služby, jejichž zdravotní postižení může
být kombinováno s poruchami autistického spektra, a které potřebují
vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z
důvodu náročného chování a nemohou využívat tuto službu za
běžných podmínek (služba DOZP se zajištěním specializované služby
pro děti a mladé dospělé s náročným chováním - SSDD).
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Z kapacity služby se dále vyčleňuje 5 lůžek pro děti v cílové skupině
služby – věková hranice 19 let (nevztahuje se na kapacitu pro osoby
s náročným chováním ve věku 7-26 let)
Služba pro děti a specializovaná služba pro děti a mladé dospělé
je poskytována odděleně – mimo ostatní kapacitu služby DOZP.

Služba pro děti bude z areálu na Žampachu přesunuta do
vhodného samostatného objektu ve městě nebo jeho
blízkém okolí s možností docházky dětí do školského
zařízení v místě, vč. služby odlehčovací pro tyto děti.
Specializovaná služba pro děti a mladé dospělé (DOZP a
OS) bude s ohledem na specifické potřeby této cílové
skupiny nadále provozována v samostatných objektech v
areálu na Žampachu.
Registrační identifikátor
4482938

registrovaná kapacita
102

uživatelé služby
počet uživatelů celkem
101

z toho děti do 18 let

z toho muži (dospělí)
88

z toho ženy (dospělé)

6
7

počet uživatelů podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči)
1. stupeň
2

2. stupeň
12

3. stupeň
39

4. stupeň
48

počet dospělých uživatelů podle nezbytné míry podpory

nejnižší

nízká

19

18

míra podpory
vyšší

nejvyšší

32

32

popis potřeb v oblasti zajištění mobility (požadavky na specifické úpravy objektu, speciální
autodopravy apod.), vč. počtu uživatelů, kterých se týkají
Ve stávající kapacitě 102 jsou zahrnuty také potřeby imobilních uživatelů služby (počet cca
35) a uživatele v seniorském věku, a to zejména na odděleních (domácnostech) zámecké
budovy, která je k tomuto dispozičně celkovou rekonstrukcí dobře uzpůsobena.
právní postavení dospělých uživatelů
svéprávní

omezení ve svéprávnosti
33 – omezení svéprávnosti
57 – opatrovnictví bez omezení svéprávnosti

5
opatrovnictví
veřejný
opatrovník

rodinný
příslušník

27

58

poskytovatel
služby
(zaměstnanec
za organizaci)
0

zaměstnanec
poskytovatele
služby (jako
fyzická osoba)
0

někdo jiný

5

personální zajištění služby (počet / úvazek)
pracovníci v přímé péči
z toho
celkem
pracovníci

sociální
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v soc.
službách
87 / 71,68

69 / 56,85

pracovníci
3 / 1,85

sestry

pracovníci

8 / 7,85

0/0

7 / 5,13

pracovníci mimo přímou péči / technicko - hospodářský personál
z toho
celkem
vedoucí pracovníci
technický a administrativní personál
37 / 26,2
náklady na provoz služby

6 / 4,25

31 / 21,95

celkem za rok v Kč

měsíční přepočtené na jednoho uživatele v Kč

56 337 000
objekty, kde je služba poskytovaná

46 027

charakter objektu (popis
budovy a areálu)

Zámecká budova č. p. 1

umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných
služeb, dopravní
dostupnost)

Zámecký areál se nachází v malé obci Žampach (okres Ústí nad
Orlicí, kraj Pardubický), v níž trvale žije cca 300 obyvatel. Obec je
umístěna v blízké a dobré dopravní dostupnosti měst Ústí nad Orlicí,
Letohrad a Žamberk, čímž je zajištěna i dobrá dostupnost veřejných
služeb a možnost dalšího volnočasového vyžití.

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí z pohledu
potřebnosti investic)

Objekt zámecké budovy ze 17. století byl v letech 2006 -2008
kompletně zrekonstruován a modernizován, čímž byla zajištěna také
oprava havarijního stavu památkově chráněného objektu v majetku
Pardubického kraje.
Rekonstrukce zajistila zásadní změny ve vnitřních dispozicích tak, aby
vyhovovaly požadované kvalitě poskytování sociální pobytové služby
v celkem 5 samostatných jednotkách (odděleních - domácnostech).
V současné době není potřeba provádět další stavební úpravy pro
zlepšení ubytovacího standardu na této budově.
Všechny domácnosti jsou řešeny jako samostatné funkční celky a jsou
vybaveny pro imobilní uživatele služeb s těžkým stupněm postižení.
Generální rekonstrukce byla dokončena v září roku 2008 celkovým
nákladem 110 287 059,- Kč. Zdroj státní rozpočet 46 500 000,- Kč a
zbývající hlavní náklady rozpočet Pardubického kraje.
Podmínka udržitelnosti příjemce státní dotace na rekonstrukci
zámecké budovy (20 let) - do roku 2028.
(potvrzující stanovisko MPSV pro OSV z 06/2014).

závazek udržitelnosti
investic (zdroj, doba
trvání – do kdy platí)

památková ochrana

Objekt je památkově chráněn / registrovaná kulturní památka.

Celkem počet pokojů

pokoje
1 lůžko

21

2 lůžka
9

8

3 a více lůžek
4

další dispozice, které
ovlivňují kvalitu života a
práva uživatelů (společné
stravovací místnosti,
společné hygienické
zázemí, rodinné
buňky/domácnosti apod.)

Soc. služby jsou poskytovány v pěti samostatných funkčních celcích
(odděleních – domácnostech). Na odd. Habry, Javorka, Východní a U
Patrika je sociální zázemí připojeno vždy k několika (1-3) pokojům, na
odd. Podkroví je zajištěno sociální příslušenství pro každý pokoj.
Počet lůžek na pokojích v zámecké budově je 1-4.
Dále se v této budově nachází zázemí pro aktivizační činnosti a
zdravotní službu, vč. fyzioterapie - rehabilitace a vodoléčby. Dále se
v zámecké budově nachází moderní stravovací provoz, spisovna,
zázemí pro personál – šatny, sprchy. Součástí budovy je také
zámecká kaple a k ní přilehlá zimní zahrada. V podkrovních
prostorách kaple se nachází centrum pro muzikoterapii a smyslové
vnímání (snoezelen) a centrum pro individuální plánování.

vlastník objektu

Pardubický kraj
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objekty, kde je služba poskytovaná
charakter objektu
(popis budovy a
areálu)

Objekt Na Výsluní – Žampach č.p. 2

umístění v lokalitě
(velikost obce,
návaznost na okolí,
dostupnost veřejných
služeb, dopravní
dostupnost)

Zámecký areál se nachází v obci Žampach (okres Ústí nad Orlicí, kraj
Pardubický), v níž trvale žije cca 300 obyvatel. Obec je umístěna v blízké a
dobré dopravní dostupnosti měst Ústí nad Orlicí, Letohrad a Žamberk, čímž
je zajištěna i dobrá dostupnost veřejných služeb a možnost dalšího
volnočasového vyžití.

stav objektu (stáří,
stav nemovitostí
z pohledu potřebnosti
investic)

Objekt z 19. století, několikrát upravován a opravován v letech 1970 – 1992.
V r. 2010 zahájena plánovaná rekonstrukce objektu, v 1. etapě bylo
vybudováno nové společné sociální zázemí pro uživatele a v následujícím
roce byla provedena oprava zastřešení objektu. V r. 2015 bylo v rámci
transformace zařízení rozhodnuto, že objekt bude upraven pro potřebu
poskytování nové sociální služby - Specializovaná služba pro děti a mladé
dospělé s náročným chováním (SSDD). V r. 2016 proběhly projekční práce
pro stavební realizaci. Služba byla zahájena po rekonstrukci objektu v
listopadu roku 2017.

závazek udržitelnosti
investic (zdroj, doba
trvání – do kdy platí)

Celková rekonstrukce Na Výsluní pro potřebu specializované služby byla
zahájena v 11/2016. Zahájení soc. služby SSDD se uskutečnilo v 11/2017.
Náklady stavební část cca 10.500 tis Kč z rozpočtu zřizovatele, vnitřní
vybavení cca 1.000 tis Kč z IROP - MAS Orlicko (Reg. č.:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005132) – udržitelnost 5 let.

památková ochrana

Objekt je v zóně památkové ochrany.

Celkem počet pokojů

pokoje
1 lůžko
6

6

2 lůžka
---

3 a více lůžek
---

další dispozice, které
ovlivňují kvalitu života
a práva uživatelů
(společné stravovací
místnosti, společné
hygienické zázemí,
rodinné
buňky/domácnosti
apod.)

Zrekonstruovaný objekt naplňuje potřebná kritéria pro poskytování
specializované služby (samostatné 1 lůžkové pokoje s vlastním sociálním
zázemím a možností východu do obytné zahrady, společný aktivizační
prostor s kuchyňkou apod.)
Specializovaná služba pro děti a mladé dospělé (DOZP a OS) bude s
ohledem na specifické potřeby této cílové skupiny nadále
provozována v tomto objektu v areálu na Žampachu. S ohledem na
neuspokojenou poptávku po této specializované službě v rámci Pk
počítá tento TP s navýšením kapacity specializované služby DOZP a
OS (na vrub kapacity služby DOZP), a to rozšířením do dalšího
samostatného objektu. Dále TP řeší problematiku návazné služby pro
uživatele, kteří přesáhnou ve specializované služby horní věkovou
hranici 26 let.
Za tímto účelem byla zpracována projekční studie s rozpočtem investiční záměr Byt II v 1. NP hospodářské budovy.

vlastník objektu

Pardubický kraj

objekty, kde je služba poskytovaná
charakter objektu
(popis)

Objekt U Šimona – Žampach č. p. 9

umístění v lokalitě
(velikost obce,
návaznost na okolí,
dostupnost
veřejných služeb,…)

Zámecký areál se nachází v obci Žampach (okres Ústí nad Orlicí, kraj
Pardubický), v níž trvale žije cca 300 obyvatel. Obec je umístěna v blízké a
dobré dopravní dostupnosti měst Ústí nad Orlicí, Letohrad a Žamberk, čímž
je zajištěna i dobrá dostupnost veřejných služeb a možnost dalšího
volnočasového vyžití.
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stav objektu (stáří,
stav nemovitostí
z pohledu
potřebnosti investic)

Objekt vybudovaný cca v r. 1975 -1980. V objektu jen některé opravy a
úpravy vnitřních prostor. Objekt tak nesplňuje požadavky materiálně
technické standardy k poskytování pobytové sociální služby a nesplňuje ani
požadavky současných energetických standardů, truhlářské konstrukce jsou
v havarijním stavu apod.
S tímto objektem se v TP transformace Domova pod hradem Žampach
po roce 2019 s využitím pro pobytové sociální služby již nepočítá.
Avšak objekt je pro organizaci nezbytný po stavebních úpravách využívat
pro potřeby návazných a nepobytových služeb. Bude zde zázemí pro centra
denních aktivizačních činností uživatelů a zázemní pro službu STD a také
pro další rozvoj doplňkové (hospodářské) činnosti organizace. Bude zde také
minimální nezbytné zázemí pro vzdělávání uživatelů s velmi těžkým stupněm
postižení, u kterých by nebylo reálné jejich dovážení do školského zařízení
mimo Žampach např. dle rozhodnutí o náhradní - individuální formě
vzdělávání.
Za tímto účelem byla zpracována projekční studie s rozpočtem investiční záměr stavebních úprav objektu U Šimona.
Stavební projekt je potřeba zpracovat v roce 2019, vč. stavebního
řízení. Stavbu realizovat v roce 2020 po uvolnění objektu.

závazek
udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání)

ne

památková ochrana

Objekt není památkově chráněn, ale nachází se v zóně památkové ochrany.

Celkem počet
pokojů

pokoje
1 lůžko

15

3

2 lůžka
10

3 a více lůžek
2

další dispozice,
které ovlivňují kvalitu
života a práva
uživatelů (společné
stravovací místnosti,
společné hygienické
zázemí, rodinné
buňky/domácnosti
apod.)

Objekt v současné době nesplňuje požadavky materiálně technických
standardů pro poskytování pobytové sociální služby (např. vícelůžková
pokoje, společná stravovací a společenská místnost, společné sociální
zázemí apod.). S pobytovými sociálními službami se v budoucnu již v tomto
objektu nepočítá.

vlastník objektu

Pardubický kraj

objekty, kde je služba poskytovaná
charakter objektu
(popis budovy a
areálu)

Domky ve stráni Žampach č.p.71 – č.p.74
4 samostatné domky: ADAM, KOLDA, JOHANA, VÍTEK

umístění v lokalitě
(velikost obce,
návaznost na okolí,
dostupnost veřejných
služeb, dopravní
dostupnost)

Domky jsou umístěny v běžné komunitě v obci Žampach (v blízkosti
zámeckého areálu) okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický), v níž trvale žije
cca 300 obyvatel. Obec má dobrou dopravní dostupnosti měst Ústí nad
Orlicí, Letohrad a Žamberk, čímž je zajištěna i dobrá dostupnost dalších
veřejných služeb a možnost dalšího volnočasového vyžití v běžné komunitě
pro uživatele služeb těchto domácností.

stav objektu (stáří,
stav nemovitostí
z pohledu potřebnosti
investic)

4 domky rodinného typu vybudované v roce 2005 v lokalitě obce Žampach,
objekty naplňují požadavky materiálně technických standardů a splňují také
energetické standardy, domky jsou v dobrém technickém stavu a
nevyžadují větších oprav.
V TP transformace Domova pod hradem Žampach se s těmito objekty
nadále počítá. Budou zde nadále provozovány domácnosti služby
DOZP, avšak celková kapacita těchto domků bude do budoucna
snižována s cílem minimalizovat počet dvojlůžkových pokojů.
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V TP se dále počítá s tím, že z domku Kolda a Johana budou přemístěny 2
dílenská centra do objektu U Šimona a v těchto domcích tak vzniknou další
2 domácnosti v bezbariérovém řešení. Zvýšení počtu bezbariérových
domácnosti je pro organizaci v transformačním plánu nezbytným krokem
s ohledem na změnu struktury uživatelů služeb v tomto procesu.
Bezbariérovost přístupu do 1. NP bude řešena navíc u domku Adam formou
přístavby zdviže.
Za tímto účelem byla zpracována projekční studie s rozpočtem –
investiční záměr stavebních úprav objektů domků Adam, Kolda a
Johana. Stavební projekt je potřeba zpracovat v roce 2019, vč.
stavebního řízení. Stavbu realizovat v roce 2020 po přemístění dílen.
závazek udržitelnosti
investic (zdroj, doba
trvání – do kdy platí)

stavba 4 domků byla realizována z rozpočtu zřizovatele v roce 2005

památková ochrana

Objekty nejsou památkově chráněny.

Celkem počet pokojů

pokoje
1 lůžko
11

17

2 lůžka
6

3 a více lůžek
0

další dispozice, které
ovlivňují kvalitu života
a práva uživatelů
(společné stravovací
místnosti, společné
hygienické zázemí,
rodinné
buňky/domácnosti
apod.)

Stávající stav: čtyři objekty, domky rodinného typu jsou o kapacitě 5+6+5+7
osob, každý domek je vytvořen jako samostatná domácnost s 1-2 lůžkovými
pokoji, a vlastním sociálním zázemím, kuchyní a společenským prostorem.
V domku Adam a Vítek se nachází samostatné domácnosti, které jsou
řešeny bezbariérově, určené též pro možnost párového bydlení.
V domcích Kolda a Johana v přízemí jsou t. č. umístěny také oddělené,
samostatné prostory v současné době využívané pro aktivizační činnosti
(dílenská centra).
V rámci změn souvisejících s TP se předpokládá využití těchto prostor
pro pobytovou službu – další bezbariérové domácnosti viz. investiční
záměr.

vlastník objektu

Pardubický kraj

objekty, kde je služba poskytovaná
charakter objektu
(popis budovy a
areálu)

Hospodářská budova Žampach č. p. 4 – východní část objektu
2 x GARSONKA 1+kk
- dvě domácnosti jsou umístěny v 1. patře objektu Hospodářská budova č.
p. 4; původní objekt zámeckého areálu zrekonstruovaný v letech 1970 1992. V přízemí objektu jsou umístěny kanceláře správního oddělení,
centrální prádelna.

umístění v lokalitě
(velikost obce,
návaznost na okolí,
dostupnost veřejných
služeb, dopravní
dostupnost)

Dva samostatné byty (garsonky) jsou umístěny v zámeckém areálu v malé
obci Žampach (okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický), v níž trvale žije cca
300 obyvatel. Obec je umístěna v blízké a dobré dopravní dostupnosti měst
Ústí nad Orlicí, Letohrad a Žamberk, čímž je zajištěna i dobrá dostupnost
veřejných služeb a možnost dalšího volnočasového vyžití.

stav objektu (stáří,
stav nemovitostí
z pohledu
potřebnosti investic)

Byty umístěné v 1. patře objektu Hospodářská budova č. p. 4; původní
objekt zámeckého areálu byl zrekonstruovaný v letech 1970 -1992. Na
celém objektu byla v r. 2005 vyměněna střešní krytina.

závazek udržitelnosti
investic (zdroj, doba
trvání – do kdy platí)

ne

památková ochrana

Objekt se nachází v zóně památkové ochrany.
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Celkem počet pokojů
2

pokoje
1 lůžko
2 lůžka
1-2 lůžka v každé
garsonce

3 a více lůžek

další dispozice, které
ovlivňují kvalitu
života a práva
uživatelů (společné
stravovací místnosti,
společné hygienické
zázemí, rodinné
buňky/domácnosti
apod.)

Byty/garsonky slouží jako samostatné domácnosti.
Obě garsonky splňuji požadavky materiálně technických standardů a jsou
v dobrém technickém stavu a nevyžadují větších oprav.
V TP se nadále počítá s jejich využíváním pro službu DOZP.

vlastník objektu

Pardubický kraj

objekty, kde je služba poskytovaná
charakter objektu
(popis budovy a
areálu)

Hospodářská budova Žampach č. p. 4 – západní část budovy
samostatný BYT DĚTI 3+1
Byt je umístěn v 1. patře objektu Hospodářská budova č. p. 4; původní
objekt zámeckého areálu zrekonstruovaný v letech 1970 -1992. V přízemí
objektu se v současné době ještě nachází prostory pronajaté (zapůjčené)
Speciální základní škole Ústí nad Orlicí k zajištění potřeb vzdělávání
uživatelů soc. služeb, kteří nemohou být dováženi do školy ve městě.

umístění v lokalitě
(velikost obce,
návaznost na okolí,
dostupnost veřejných
služeb, dopravní
dostupnost)

Samostatný byt je umístěn v zámeckém areálu v malé obci Žampach
(okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický), v níž trvale žije cca 300 obyvatel.
Obec je umístěna v blízké a dobré dopravní dostupnosti měst Ústí nad
Orlicí, Letohrad a Žamberk, čímž je zajištěna i dobrá dostupnost veřejných
služeb a možnost dalšího volnočasového vyžití.

stav objektu (stáří,
stav nemovitostí
z pohledu
potřebnosti investic)

Byt je umístěn v 1. patře objektu Hospodářská budova č. p. 4; původní
objekt zámeckého areálu zrekonstruovaný v letech 1970 -1992. Na celém
objektu byla v r. 2005 vyměněna střešní krytina. Byt děti 3+1 v č. p. 4 byl
kompletně opraven včetně elektroinstalace a vodoinstalačních rozvodů v r.
2015 a byla zde zahájena v nové kvalitě pobytová služba pro děti (kapacita
5).
ne

závazek udržitelnosti
investic (zdroj, doba
trvání – do kdy platí)
památková ochrana

Objekt se nachází v zóně památkové ochrany.

Celkem počet pokojů

pokoje
1 lůžko

3
další dispozice, které
ovlivňují kvalitu
života a práva
uživatelů (společné
stravovací místnosti,
společné hygienické
zázemí, rodinné
buňky/domácnosti
apod.)

2 lůžka
2

3 a více lůžek
1

Byt v č. p. 4 byl v roce 2016 upraven jako samostatná domácnost pro službu
DOZP pro dětí do 19. let. Do tohoto bytu bylo na základě potvrzení
zřizovatele k cílové skupině dětí realizováno přemístění dětí z dětského
oddělení zámecké budovy.

Toto řešení bylo však pouze dočasné. Služba pro děti bude dle
TP z areálu na Žampachu přesunuta do vhodného samostatného
objektu ve městě nebo jeho blízkého okolí s možností docházky
dětí do školského zařízení v místě, a to vč. služby odlehčovací
pro tyto děti.
Byt v č. 4 bude pak sloužit potřebám specializované služby pro
děti a mladé dospělé (PAS), resp. služby návazné na tuto.
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Pro tuto specializovanou službu by navíc mělo vzniknout další
potřebné zázemí v bezbariérové domácnosti Byt děti II v přízemí tohoto
objektu, kde dosud byly pronajaté (zapůjčené) místnosti pro speciální
školu. U této školy se počítá s postupnou redukcí počtu žáků
(navyšováním počtu žáků jímž je vzdělávání poskytováno ve škole ve
městě) a poskytnutí jiných prostor v budoucnu mimo areál domova.
Toto řešení také umožní navýšit kapacitu nedostatkové specializované
odlehčovací služby pro dětí a mladé dospělé s PAS.
Za tímto účelem byla zpracována projekční studie s rozpočtem investiční záměr stavebních úprav prostor bývalé školy pro potřebu
domácnosti Byt děti II. Stavební projekt je potřeba zpracovat v roce
2019, vč. stavebního řízení. Stavbu realizovat v roce 2020 po vyklizení
prostor bývalé školy.
vlastník objektu

Pardubický kraj

objekty, kde je služba poskytovaná
charakter objektu (popis budovy
a areálu)

Byt 2+1 – objekt Žampach č.p.8 (6ti bytová jednotka SVJ)
Byt umístěný v 3.NP objektu šestibytové jednotky čp. 8 ve
spoluvlastnictví majitelů bytů / z toho tento byt ve vlastnictví
Pardubického kraje. Byt je mimo areál domova.

umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

Byt umístěný mimo areál (v blízkosti) domova v malé obci
Žampach (okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický), v níž trvale žije
cca 300 obyvatel. Obec je umístěna v blízké a dobré dopravní
dostupnosti měst Ústí nad Orlicí, Letohrad a Žamberk, čímž je
zajištěna i dobrá dostupnost veřejných služeb a možnost dalšího
volnočasového vyžití.
Byt umístěný v 1. patře objektu 6ti b.j. č.p.8, postavený v r. 1980.
Objekt byl vybudován pro zaměstnance dřívějšího ústavu soc.
služeb, později byl převeden do vlastnictví obce a obec jej
odprodala jednotlivým nájemcům; byt je v dobrém technickém
stavu po rekonstrukci elektrorozvodů a výměně oken.
ne

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí z pohledu
potřebnosti investic)

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy
platí)
památková ochrana

Objekt není památkově chráněn.

Celkem počet pokojů

pokoje
1 lůžko

2

2 lůžka
2

0

3 a více lůžek
0

další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné buňky/domácnosti
apod.)

Byt slouží jako samostatná domácnost pro 2 uživatele a slouží
jako „zácvikový byt“ služby DOZP pro přípravu uživatelů
služeb na přechod do služby CHB.

vlastník objektu

Pardubický kraj
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CELKOVÝ PŘEHLED ROZLOŽENÍ KAPACIT – SLUŽBA DOZP stav k 1.1. 2018:
DOZP

pokoje

objekt

kapacita

Zámek

5

U Šimona

24

Domky ve
stráni

hospodářská
budova

8

bytovka
Žampach

2

registrace

102

12

1

4

1

Habry

8

0

2

0

U Patrika

4

4

0

0

Javorka

8

2

1

0

8

0

1

2

5

5

0

0

24

2

8

2

5

5

0

0

Žampach č. p. 72 Kolda

6

2

2

0

Žampach č. p. 73 Johana

5

1

2

0

Žampach č. p. 74 Vítek
Byt - děti
/3+1
garsonka
č. 1
Žampach č. p. 4
/1+kk
garsonka
č. 2
/1+kk

7

3

2

0

5

0

1

1

2

0

1

0

1

1

0

0

Žampach č. p. 8

2

2

0

0

102

28

24

6

Východní
Na
Žampach č. p. 2
Výsluní
U
Žampach č. p. 9
Šimona
Žampach č. p. 71 Adam

23

4
1
2
3
lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový

Podkroví
Žampach č. p. 1

40

Na Výsluní

oddělení kapacita

adresa

byt 2+1

1
1

2

druh služby

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB)

cílová skupina (včetně specifik)

Služba se poskytuje osobám od 19 let s mentálním postižením,
případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením
tělesným nebo smyslovým.

Registrační identifikátor
2207058

registrovaná kapacita
17

uživatelé služby
počet uživatelů celkem
17

z toho děti do 18 let

z toho muži (dospělí)
12

z toho ženy (dospělé)

0
5

počet uživatelů podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči)
1. stupeň
9

2. stupeň
6

3. stupeň

4. stupeň
2

0

počet dospělých uživatelů podle nezbytné míry podpory
nejnižší

nízká

17

0

míra podpory
vyšší
0

nejvyšší
0

popis potřeb v oblasti zajištění mobility (požadavky na specifické úpravy objektu, speciální
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autodopravy apod.), vč. počtu uživatelů, kterých se týkají
nejsou
právní postavení dospělých uživatelů
svéprávní

omezení ve svéprávnosti
5

12

opatrovnictví
veřejný opatrovník

rodinný příslušník

6

poskytovatel
služby
(zaměstnane
c za
organizaci)
0

6

zaměstnanec
poskytovatele
služby (jako
fyzická osoba)

někdo jiný

0

0

personální zajištění služby (počet / úvazek)
pracovníci v přímé péči
z toho
celkem
pracovníci
v soc.
službách
22 / 5,66

15 / 4,49

sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

2 / 0,65

1 / 0,1

sanitáři

0/0

pedagogičtí
pracovníci

ostatní

4 / 0,42

0/0

pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál
z toho
celkem
vedoucí pracovníci
technický a administrativní personál
10 / 2,14
náklady na provoz služby

4 / 1,06

6 / 1,08

celkem za rok v Kč

měsíční přepočtené na jednoho uživatele v Kč

5 269 000
objekty, kde je služba poskytovaná

25 828

BYTY – Letohrad ul. Komenského 42 (byt č. 104, 2. p. 2+1; byt č. 8, 3. p. 2+1)
Byty – objekt Letohrad, Komenského 42
charakter objektu (popis
(objekt ve vlastnictví města Letohrad)
budovy a areálu)
Nájemní byty
Byty umístěné ve 2. a 3. patře bytového domu města Letohrad.
umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

Byty jsou umístěny v bytovém domě ve městě Letohrad (okres
Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický), v němž trvale žije cca 6300
obyvatel. Bytový dům se nachází nedaleko náměstí, čímž je
zajištěna i výborná dostupnost veřejných služeb, možnost výběru
obchodů a příležitosti k dalšímu volnočasovému vyžití.

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí z pohledu
potřebnosti investic)

Objekt v majetku a správě města Letohrad; užívání na základě
nájemních smluv na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.
Teplo a teplá voda zajištěna centrálně. Byty jsou v dobrém
technickém stavu po nedávné rekonstrukci (město Letohrad)
ne

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy
platí)
památková ochrana

Objekt není památkově chráněn.

Celkem počet pokojů

pokoje
1 lůžko

4
další dispozice, které ovlivňují

2 lůžka
3

3 a více lůžek
0

1

Byty slouží jako samostatné domácnosti.
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kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné buňky/domácnosti
apod.)

Byt č. 104 ve 2. patře objektu 2+1 – s kapacitou 2 uživatelé
Byt č. 8 ve 3. patře objektu 2+1 – s kapacitou 3 uživatelé

vlastník objektu

Město Letohrad

objekty, kde je služba poskytovaná
BYTY – Letohrad ul Tyršova 353 (byt č.1 2.p. 2+1; byt č.2 3.p. 1+1; byt č.3 3.p.1+kk)
charakter objektu
(popis budovy a
areálu)

Byty – objekt Letohrad, Tyršova 353
(objekt ve vlastnictví soukromé osoby)
Nájemní byty
Byty umístěné ve 2. a 3. patře bytového domu.
V přízemí objektu se nachází „Obchůdek“ – prodej výrobků dílenských
činností (výtvarná, keramická dílna), kde bude v r. 2016 současně zahájena
činnost nově poskytované služby „sociálně terapeutické dílny“.

umístění v lokalitě
(velikost obce,
návaznost na okolí,
dostupnost veřejných
služeb, dopravní
dostupnost)

Byty jsou umístěny v bytovém domě ve městě Letohrad (okres Ústí nad
Orlicí, kraj Pardubický), v němž trvale žije cca 6300 obyvatel. Bytový dům
se nachází nedaleko nádraží ČD+BUS v blízkosti centra města, čímž je
zajištěna i výborná dostupnost veřejných služeb, možnost výběru obchodů a
příležitosti k dalšímu volnočasovému vyžití.

stav objektu (stáří,
stav nemovitostí
z pohledu potřebnosti
investic)
závazek udržitelnosti
investic (zdroj, doba
trvání – do kdy platí)

Objekt v majetku a správě soukromé osoby; užívání na základě nájemních
smluv na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou. Teplo a teplá voda
zajištěna lokálně. Byty jsou v dobrém technickém stavu po nedávné
rekonstrukci (vlastník domu)
ne

památková ochrana

Objekt není památkově chráněn.

Celkem počet pokojů

pokoje
1 lůžko
2

4

2 lůžka
2

3 a více lůžek
0

další dispozice, které
ovlivňují kvalitu
života a práva
uživatelů (společné
stravovací místnosti,
společné hygienické
zázemí, rodinné
domácnosti aj.)

Byty slouží jako samostatné domácnosti.
Byt č. 1 ve 2. patře objektu 2+1 – s kapacitou 3 uživatelé
Byt č. 2 ve 3. patře objektu 1+1 – s kapacitou 2 uživatelé
Byt č. 3 ve 3. patře objektu 1+kk – s kapacitou 1 uživatel

vlastník objektu

Soukromá osoba

objekty, kde je služba poskytovaná
BYTY – Žamberk ul Českých bratří 162 (byt č.1 1+kk; byt č.2 1+kk; byt č.3 2+kk)
charakter objektu (popis budovy
a areálu)

Byty – objekt Žamberk, Českých bratří 162
(objekt ve vlastnictví soukromé osoby)
- Nájemní byty
- Byty umístěné v přízemí soukromého domu.

umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,

Byty jsou umístěny v soukromém domě ve městě Žamberk (okres
Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický), v němž trvale žije cca 6000
obyvatel. Dům se nachází v blízkosti centra města, čímž je
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dopravní dostupnost)

zajištěna i výborná dostupnost veřejných služeb, možnost výběru
obchodů a příležitosti k dalšímu volnočasovému vyžití.

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí z pohledu
potřebnosti investic)

Objekt v majetku a správě soukromé osoby; užívání na základě
nájemních smluv na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.
Teplo a teplá voda zajištěna lokálně. Byty jsou v dobrém
technickém stavu po nyní dokončené rekonstrukci (vlastník
domu)
ne

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy
platí)
památková ochrana

Objekt není památkově chráněn.

Celkem počet pokojů

pokoje
1 lůžko

3

2 lůžka
0

3 a více lůžek
0

3

další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné buňky/domácnosti
apod.)

Byty slouží jako samostatné domácnosti.
Byt č.1 1+kk – s kapacitou 2 uživatelé
Byt č.2 1+kk – s kapacitou 2 uživatelé
Byt č.3 2+kk – s kapacitou 2 uživatelé

vlastník objektu

Soukromá osoba

CELKOVÝ PŘEHLED ROZLOŽENÍ KAPACIT – SLUŽBA CHB - stav k 1.1. 2018
CHB
objekt
byty
Komenského

byty Tyršova

byty Českých
bratří
registrace

pokoje
kapacita

adresa

5

Komenského
č. p. 42, Letohrad

6

6

bytové jednotky kapacita

1
2
3
lůžkový lůžkový lůžkový

byt 2+1

3

1

1

0

byt 3+1

2

2

0

0

byt 1+1
Tyršova
byt 2+1
č. p. 353, Letohrad
byt 1+kk

2

0

1

0

3

1

1

0

1

1

0

0

byt 1+kk
Českých bratří
byt 1+kk
č. p. 162, Žamberk
byt 2+kk

2

0

1

0

2

0

1

0

2

0

1

0

17

5

6

0

17

druh služby

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS)

cílová skupina (včetně specifik)

Služba se poskytuje osobám od 3 let s mentálním postižením,
osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným nebo
smyslovým postižením; služba je určena osobám, o které jinak
pečuje v jejich přirozeném sociálním prostředí osoba blízká a tato
pečující osoba z důvodu odpočinku požádá o dočasné převzetí péče
o tuto osobu.
Z kapacity služby se vyčleňuje kapacita (1 lůžko) pro osoby ve
věku 7 až 26 let v cílové skupině služby, jejichž zdravotní postižení
může být kombinováno s poruchami autistického spektra, a které
potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během
celého dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat tuto
službu za běžných podmínek (služba OS se zajištěním
specializované služby pro děti a mladé dospělé s náročným
chováním (SSDD)).
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Odlehčovací služba pro nezletilé děti je řešena odděleně od
poskytovaných pobytových služeb pro dospělé, dočasně v
samostatném objektu v areálu na Žampachu. Odlehčovací

služba pro děti bude dle TP z areálu na Žampachu
přesunuta do vhodného samostatného objektu ve městě
nebo jeho blízkého okolí. Kde bude také služba DOZP pro
děti.
Registrační identifikátor
6466123

registrovaná kapacita
3

uživatelé služby
počet uživatelů celkem
využití kapacity
r. 2017: cca 34 %,
za 1. Q 2018: cca 40 %

z toho děti do 18 let
zastoupení dětí ve službě (r. 2017) je cca 40%

z toho muži
zastoupení ve službě (r. 2017)
cca 70%

z toho ženy
zastoupení ve službě (r. 2017)
cca 30%

počet uživatelů podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči)
1. stupeň
2. stupeň
(r. 2017) cca u 10 % uživatelů

3. stupeň

4. stupeň
(r. 2017) cca u 90 % uživatelů

počet dospělých uživatelů podle nezbytné míry podpory
střední míra podpory
(r. 2017)
cca u 20 % uživatelů

nízká míra podpory
(r. 2017)
cca u 10 % uživatelů

vysoká míra podpory
(r. 2017)
cca u 70 % uživatelů

popis potřeb v oblasti zajištění mobility (požadavky na specifické úpravy objektu, speciální autodopravy
apod.), vč. počtu uživatelů, kterých se týkají
Stávající kapacita 2 zahrnuje potřeby také imobilních uživatelů služby.
právní postavení dospělých uživatelů
svéprávní

omezení ve svéprávnosti
0

100 %

opatrovnictví
veřejný opatrovník

rodinný příslušník

0

100%

poskytovatel
služby
(zaměstnane
c za
organizaci)
0

zaměstnanec
poskytovatele
služby (jako
fyzická osoba)

někdo jiný

0

0

personální zajištění služby (počet / úvazek)
pracovníci v přímé péči
z toho
celkem
pracovníci v soc.
službách
26 / 2,79

22 / 2,44

sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

2 / 0,25

1 / 0,05

sanitáři

0/0

pedagogičtí
pracovníci

ostatní

1 / 0,05

pracovníci mimo přímou péči / technicko - hospodářský personál
z toho
celkem
vedoucí pracovníci
technický a administrativní personál
Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271
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2 / 0,37
náklady na provoz služby

2 / 0,37

0/0

celkem za rok v Kč

měsíční přepočtené na jednoho uživatele v Kč

1 930 000
objekty, kde je služba poskytovaná

53 611

charakter objektu (popis
budovy a areálu)

Zámecká budova čp. 1
pro pobytovou odlehčovací službu jsou vyčleněny prostory této
budovy

umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

Zámecký areál se nachází v malé obci Žampach (okres Ústí nad
Orlicí, kraj Pardubický), v níž trvale žije cca 300 obyvatel. Obec je
umístěna v blízké a dobré dopravní dostupnosti měst Ústí nad Orlicí,
Letohrad a Žamberk, čímž je zajištěna i dobrá dostupnost veřejných
služeb a možnost dalšího volnočasového vyžití.

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí z pohledu
potřebnosti investic)

Objekt zámecké budovy ze 17. století byl v letech 2006 -2008
kompletně zrekonstruován a modernizován, čímž byla zajištěna také
oprava havarijního stavu památkově chráněného objektu v majetku
Pardubického kraje.
Rekonstrukce zajistila zásadní změny ve vnitřních dispozicích tak,
aby vyhovovaly požadované kvalitě poskytování sociální pobytové
služby v celkem 5 samostatných jednotkách (odděleních domácnostech).
V současné době není potřeba provádět další stavební úpravy pro
zlepšení ubytovacího standardu na této budově.
Pokoje odlehčovací služby v zámecké budově tvoří samostatný
funkční celek, jsou jednolůžkové a jsou vybaveny pro imobilní
uživatele služeb s těžkým stupněm postižení. K pokojům náleží
samostatné sociální příslušenství.
Generální rekonstrukce byla dokončena v září roku 2008
celkovým nákladem 110 287 059,- Kč. Zdroj státní rozpočet 46
500 000,- Kč a zbývající hlavní náklady rozpočet Pardubického
kraje. Podmínka udržitelnosti příjemce státní dotace na
rekonstrukci zámecké budovy (20 let) - do roku 2028
(stanovisko MPSV pro OSV z 06/2014).

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy
platí)

památková ochrana

Objekt je památkově chráněn /registrovaná kulturní památka.

Celkem počet pokojů

pokoje
1 lůžko

2
další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné buňky/domácnosti
apod.)

2 lůžka
2

0

3 a více lůžek
0

Odlehčovací služba je nyní poskytována v samostatných k tomu
vyčleněných jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním
příslušenstvím.
Uživatelé odlehčovací služby využívají nabídky aktivizačních
činností tak jako uživatelé služby DOZP.
V zámeckém areálu se nachází zázemí pro sociálně terapeutické a
aktivizační činnosti a zdravotní službu, vč. fyzioterapie - rehabilitace
a vodoléčby. Moderní stravovací provoz. Spisovna. Zázemí pro
personál – šatny, sprchy. Součástí budovy je také zámecká kaple a k
ní přilehlá zimní zahrada. V podkrovních prostorách kaple se
nachází centrum pro muzikoterapii a smyslové vnímání (snoezelen)
a centrum pro individuální plánování.

Odlehčovací služba pro děti bude dle TP z areálu na
Žampachu přesunuta do vhodného samostatného objektu
ve městě nebo jeho blízkého okolí. Kde bude také služba
DOZP pro děti.
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vlastník objektu
charakter objektu (popis budovy
a areálu)

Pardubický kraj
Objekt Na Výsluní – Žampach č. p. 2

umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

Zámecký areál se nachází v obci Žampach (okres Ústí nad
Orlicí, kraj Pardubický), v níž trvale žije cca 300 obyvatel. Obec je
umístěna v blízké a dobré dopravní dostupnosti měst Ústí nad
Orlicí, Letohrad a Žamberk, čímž je zajištěna i dobrá dostupnost
veřejných služeb a možnost dalšího volnočasového vyžití.

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí z pohledu
potřebnosti investic)

Objekt z 19. století, několikrát upravován a opravován v letech
1970 – 1992. V r. 2010 zahájena plánovaná rekonstrukce objektu,
v 1. etapě bylo vybudováno nové společné sociální zázemí pro
uživatele a v následujícím roce byla provedena oprava zastřešení
objektu. V r. 2015 bylo v rámci transformace zařízení rozhodnuto,
že objekt bude upraven pro potřebu poskytování nové sociální
služby - Specializovaná služba pro děti a mladé dospělé
s náročným chováním (SSDD). V r. 2016 proběhly projekční
práce pro stavební realizaci. Služba byla zahájena po
rekonstrukci objektu v listopadu roku 2017.

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy
platí)

Celková rekonstrukce Na Výsluní pro potřebu specializované
služby byla zahájena v 11/2016. Zahájení soc. služby SSDD se
uskutečnilo v 11/2017.
Náklady stavební část cca 10.500 tis Kč z rozpočtu zřizovatele,
vnitřní vybavení cca 1.000 tis Kč z IROP - MAS Orlicko (Reg. č.:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005132) – udržitelnost 5 let.

památková ochrana

Objekt je v zóně památkové ochrany.

Celkem počet pokojů

pokoje
1 lůžko

1

2 lůžka
1

3 a více lůžek
---

---

další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné buňky/domácnosti
apod.)

Zrekonstruovaný objekt naplňuje kritéria pro kvalitní zajištění
služby (samostatné 1 lůžkové pokoje s vlastním sociálním
zázemím a možností východu do obytné zahrady, společný
aktivizační prostor s kuchyňkou.

vlastník objektu

Pardubický kraj

druh služby

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (PSB)

cílová skupina (včetně specifik)

Služba se poskytuje osobám od 19 let s mentálním postižením,
případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením
tělesným nebo smyslovým.

Registrační identifikátor
5189487

registrovaná kapacita
4

uživatelé služby
počet uživatelů celkem
2

z toho děti do 18 let

z toho muži (dospělí)

z toho ženy (dospělé)

0

2

0

počet uživatelů podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči)
1. stupeň
1

2. stupeň
0

3. stupeň

počet dospělých uživatelů podle nezbytné míry podpory
nízká míra podpory
střední míra podpory
Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271
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2
popis potřeb v oblasti zajištění mobility (požadavky na specifické úpravy objektu, speciální
autodopravy apod.), vč. počtu uživatelů, kterých se týkají
jedná se o terénní službu, která je zajišťována ve vlastních bytech uživatelů služby PSB
právní postavení dospělých uživatelů
svéprávní

omezení ve svéprávnosti
0

2

opatrovnictví
veřejný opatrovník

rodinný příslušník

1

poskytovatel
služby
(zaměstnanec
za organizaci)
0

1

zaměstnanec
poskytovatele
služby (jako
fyzická osoba)
0

někdo jiný

0

personální zajištění služby (počet / úvazek)
pracovníci v přímé péči
z toho
celkem
pracovníci
v soc.
službách
12 / 0,27

sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

2 / 0,1

0/0

9 / 0,12

sanitáři

0/0

pedagogičtí
pracovníci

ostatní

1 / 0,05

0/0

pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál
z toho
celkem
vedoucí pracovníci
technický a administrativní personál
1 / 0,02
náklady na provoz služby

1 / 0,02

0/0

celkem za rok v Kč

měsíční přepočtené na jednoho uživatele v Kč

155 000
objekty, kde je služba poskytovaná

3 229

charakter objektu (popis budovy
a areálu)

jedná se o terénní službu, která je zajišťována ve vlastních bytech
uživatelů služby PSB

umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

K 1. 1. 2018 dva uživatelé služby, jeden uživatel služby PSB má
byt v obci Líšnice (velikost obce 743 obyvatel). Obec má běžnou
vybavenost, druhý uživatel žije v nájemním bytě ve městě
Žamberk

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí z pohledu
potřebnosti investic)

jedná se o terénní službu, která je zajišťována ve vlastních bytech
uživatelů služby PSB
lokalita Letohradsko a Žamberecko

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy
platí)

jedná se o terénní službu, která je zajišťována ve vlastních bytech
uživatelů služby PSB

památková ochrana

není

Celkem počet pokojů

pokoje
1 lůžko

0
další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,

2 lůžka
0

0

3 a více lůžek
0

jedná se o terénní službu, která je zajišťována ve vlastních bytech
uživatelů služby PSB
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rodinné buňky/domácnosti
apod.)
vlastník objektu

jedná se o terénní službu, která je zajišťována ve vlastních bytech
uživatelů služby PSB

druh služby

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA (STD)

cílová skupina (včetně specifik)

Služba se poskytuje osobám od 19 let do 64 let s mentálním
postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s
postižením tělesným nebo smyslovým.
Služba je určena osobám, které mají předpoklady pro
vykonávání pracovní činnosti.

Registrační identifikátor
9645565

registrovaná kapacita
6

uživatelé služby
počet uživatelů celkem
4

z toho děti do 18 let

z toho muži (dospělí)

z toho ženy (dospělé)

0

3

1

počet uživatelů podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči)
1. stupeň

2. stupeň
0

2

3. stupeň

4. stupeň
2

0

počet dospělých uživatelů podle nezbytné míry podpory
střední míra podpory
1

nízká míra podpory
3

vysoká míra podpory
0

popis potřeb v oblasti zajištění mobility (požadavky na specifické úpravy objektu, speciální
autodopravy apod.), vč. počtu uživatelů, kterých se týkají
jedná se o ambulantní službu, která je zajišťována v centrech DPH Žampach
na Žampachu a v Letohradě
právní postavení dospělých uživatelů
svéprávní

omezení ve svéprávnosti
0

4

opatrovnictví
veřejný opatrovník

2

rodinný příslušník

poskytovatel
služby
(zaměstnanec
za organizaci)
0

2

zaměstnanec
poskytovatele
služby (jako
fyzická osoba)
0

někdo jiný

0

personální zajištění služby (počet / úvazek)
pracovníci v přímé péči
z toho
celkem
pracovníci
v soc.
službách
16 / 2,1

8 / 0,9

sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

2 / 0,15

0/0

sanitáři

0/0

pedagogičtí
pracovníci
6 / 1,05

ostatní

0/0

pracovníci mimo přímou péči / technicko - hospodářský personál
z toho
celkem
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vedoucí pracovníci
5 / 0,5
náklady na provoz služby

technický a administrativní personál

3 / 0, 3

celkem za rok v Kč

2 / 0,2

měsíční přepočtené na jednoho uživatele v Kč

1 598 000
22 194
objekty, kde je služba poskytovaná
Místo
Obchůdek Letohrad – Keramická a tkalcovská dílna
Adresa
Tyršova č.p. 353, 561 51 Letohrad
Zaměření pracovních činností
práce s keramickou hlínou, výtvarné práce, tkaní na ručním stavu;
Místo
Adresa
Zaměření pracovních činností

Keramická dílna – domek KOLDA
Žampach č.p. 72, 564 01 Žamberk
práce s keramickou hlínou, glazování, vypalování, výtvarné práce;

Místo
Adresa
Zaměření pracovních činností

Výtvarná dílna – domek JOHANA
Žampach č.p. 73, 564 01 Žamberk
výtvarné práce, výroba svíček a dekoračních předmětů;

Místo
Adresa
Zaměření pracovních činností

Pomocné hospodářství – zahrada
Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
zahradnické práce v ovocné a zelinářské zahradě;

Místo
Adresa

Pomocné hospodářství – chov domácích zvířat
Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
základní ošetřovatelská péče o domácí zvířata (krmení, čištění,
úklid, …);

Zaměření pracovních činností
Místo
Adresa

Areál Domova pod hradem Žampach – parky
Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
pomocné práce při údržbě Arboreta Žampach a parkové zeleně;
údržba vnitřních komunikací a venkovních prostor areálu Domova

Zaměření pracovních činností
charakter objektu (popis budovy
a areálu)

Popis objektů je uveden u služby DOZP

umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

Zámecký areál se nachází v malé obci Žampach (okres Ústí nad
Orlicí, kraj Pardubický), v níž trvale žije cca 300 obyvatel. Obec je
umístěna v blízké a dobré dopravní dostupnosti měst Ústí nad
Orlicí, Letohrad a Žamberk, čímž je zajištěna i dobrá dostupnost
veřejných služeb a možnost dalšího volnočasového vyžití.

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí z pohledu investic)

Popis objektů je uveden u služby DOZP

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy)

ne

památková ochrana

objekty v zóně památkově chráněné budovy

Celkem počet pokojů

pokoje
1 lůžko

2 lůžka
X

X
další dispozice, které ovlivňují
kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné buňky/domácnosti
apod.)

3 a více lůžek
X

V TP se dále počítá s přemístěním 2 dílenských center z domku
Kolda a Johana do objektu U Šimona. Zde získá služba STD
kvalitnější prostorové a materiálně technické zázemí. Za tímto
účelem byla zpracována projekční studie s rozpočtem investiční záměr stavebních úprav objektu U Šimova.
Stavební projekt je potřeba zpracovat v roce 2019, vč.

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Strana 20 (celkem 35)

Transformační plán Domova pod hradem Žampach – aktualizace ze dne 1.9. 2018
stavebního řízení. Stavbu realizovat v roce 2020.
V průběhu realizace tohoto záměru s ohledem na průběh
stavby se počítá s dočasným snížením kapacity služby STD
z 6 na 5.
vlastník objektu

Pardubický kraj a objekt Obchůdek – dílna Letohrad nájem od
fyzické osoby

Zhodnocení stavu zařízení
Silné stránky zařízení s ohledem
na transformaci
-

znalost individuálních potřeb uživatelů služeb;
pozitivní zkušenost zaměstnanců z již
probíhající transformace DOZP ---> CHB;
pozitivní zkušenosti klientů z již probíhající
transformace DOZP ---> CHB;
podpora procesu transformace u velké části
zaměstnanců;
fungující transformační tým
propracovaná individuální příprava uživatelů
na přechod do služby CHB
rozvinutý systém vzdělávání pracovníků
zapojených do procesu transformace

Nedostatky a ústavní prvky zařízení

-

obava z nedostatečného personálního zajištění
poskytovaných služeb pro cílový stav;
obava z nedostatečného finanční zajištění pro
cílové personální zajištění služeb;
obavy zaměstnanců z nové pracovní náplně
(kompetence a odpovědnost), z dopravní
dostupnosti nového pracoviště;
nepodpora / skepse k procesu transformace u
části zaměstnanců;
očekávání negativních změn u části uživatelů a
jejich rodin a jejich nesouhlas se změnou;
obava ze zvýšených nároků na variabilitu
vozového parku
Rizika

Příležitosti v okolí služby
existující zdroje podpory v komunitě
-

podpora zřizovatele v procesu transformace
podpora obcí
dostupnost běžných služeb a trhu práce;
příležitost vytvořit nové služby dle potřeb
uživatelů

-

-

nejisté finanční krytí cílového personálního
zajištění a nákladů spojených s novými
ubytovacími prostory (finanční připravenost
zřizovatele);
problematická dostupnost potřebných
objektů/bytů na realitním trhu + nejistá
perspektiva nájemních vztahů;
nepřijetí osob se ZP u části veřejnosti;
obava z ovlivňování uživatelů sociálně
patologickými jevy při zapojení do běžné
společnosti

III. / Další plánované transformační změny - období 2018 – 2021
Vize transformace Domova pod hradem Žampach
Transformace – cíl:
Cílem procesu transformace je poskytovat takové sociální služby, které uživatelům služeb Domova pod hradem Žampach
umožní a zajistí:
- vést kvalitní způsob života v optimálním kontaktu s přirozeným prostředím běžné společnosti
- uživatelům být součástí své přirozené komunity a mít možnost co nejvíce ovlivňovat svůj život s ohledem na své
zdravotní postižení
- uživatelům běžný způsob života, v jeho přirozeném rytmu složeném z pracovních a volných dní
- návaznost poskytované služby na přirozené zdroje a služby (veřejné služby, přátelské, rodinné, sousedské a jiné)
- nastavení optimálního rozsahu poskytované péče dle individuálních potřeb uživatelů služeb (v rozsahu nezbytně
nutném)

Cílová skupina:
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Osoby s mentálním zdravotním postižením, které jsou starší 3 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a potřebují pobytovou službu sociální péče; tyto osoby
mohou mít k mentálnímu postižení přidružené tělesné nebo smyslové postižení, a to za podmínek stanovených zřizovací
listinou poskytovatele.

Kroky k naplnění transformačních cílů v období 2018 - 2021:

Pro naplnění výše uvedených transformačních cílů, je třeba v daném období realizovat nezbytné kroky (úpravy,
rekonstrukce, stavby a pronájmy objektů) a uskutečnit změny v místě poskytování služeb u části uživatelů (individuálně
dle schopností a potřeb každého uživatele).
Návazně na Transformační plán DPH Žampach je proto zpracována projekční studie a finanční rozpočet
investičních záměrů v DPH Žampach pro následné dílčí úpravy dispozic budov U Šimona, Byt děti II, domek
Adam, Kolda a Johana, které podmiňující realizaci plánovaných transformačních změn TP 2018 - 2021.

Harmonogram plánovaných změn do roku 2021:
2018:
Další navýšení kapacity ve službě CHB
V roce 2018 DPH Žampach plánuje navýšení kapacity služby CHB o další 3 místa ve 2 nových domácnostech se
současným ponížením kapacity služby DOZP o 3 místa. Jedna domácnost pro 1 uživatele v nově pronajatém bytu
1+1 Letohrad č. p. 81 a druhá pro 2 uživatele (párové bydlení) v pronajatém bytu 1+1 v obci Nekoř č. p. 29
s navazujícími chráněnými pracovišti pro uživatele. Změny kapacit u ostatních služeb pro rok 2018 nejsou plánovány.
Změny cílových skupin pro rok 2018 rovněž nejsou plánovány.
2019:
Vznik dalších domácností komunitního typu
V polovině roku 2019 bude zahájeno poskytování služeb DOZP a CHB ve 4 nových domácnostech umístěných ve 2
dvojdomcích v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě (pořízení výstavbou v rámci OP IROP do majetku zřizovatele).
Jedná se o dva samostatně stojící jednopodlažní, nepodsklepené dvojdomky. V každém z nich budou dvě
samostatné bytové jednotky - domácnosti (1+1 a 4+1) a zázemí pro personál, skladovací a technická místnost. Každý
dům bude obývat 6 uživatelů (2+4). V jednom domku („horní domek“) v ulici U Obory bude provozována služba DOZP
komunitního typu a ve druhém („dolní domek“) v ulici U Biatlonu služba CHB.
2020:
Zahájení poskytování nepobytových služeb v rekonstruovaných prostorech objektu U Šimona
V druhé polovině roku 2020 bude zahájeno poskytování ambulantních a dalších nepobytových služeb
v rekonstruovaném objektu U Šimona. Tento objekt po nezbytných úpravách poskytne chybějící prostorové zázemí
pro aktivizační činnosti uživatelů služeb, služby nepobytové (STD) a doplňkovou činnost organizace. Do objektu U
Šimona budou přemístěny dílny z přízemí domků Johana a Kolda. Bude zde také minimální nezbytné zázemí pro
vzdělávání uživatelů s velmi těžkým stupněm postižení a náročným chováním (PAS), u kterých by nebylo reálné jejich
dovážení do školského zařízení mimo Žampach, např. dle rozhodnutí o náhradní - individuální formě vzdělávání. Dle
počtu těchto žáků by byla kapacita této třídy snižována s cílem jejího umístění mimo areál domova.
Návazně na probíhající rekonstrukce bude v období 1 – 12/2020 dočasně snížena kapacita služby DOZP o 2
místa, tato bude zpět doplněna v roce 2021 přijetím 2 kl. do SSDD - DOZP. Dočasné snížení kapacity bude
realizováno přirozeným úbytkem (pozastavením příjmu nových uživatelů do služby DOZP) od 01/2019.
2021:
Zahájení poskytování pobytové služby dětem mimo areál Domova pod hradem Žampach
Do konce roku 2021 začne DPH Žampach poskytovat pobytovou službu DOZP + OS dětem mimo areál domova,
nejlépe ve městě, kde by mohly navštěvovat speciální školu. Jednalo by se o domek 5+1 určený pro službu DOZP a
OS (kapacita 4 DOZP a 2 OS) pro cílovou skupinu dětí s MP (vč. NÚV) bez závažných projevů náročného chování
(PAS) do 19 let. Domek by měl být přízemní, bezbariérový, s dispozicí 5+1 s vlastní zahradou ve městě Žamberk,
ev. v blízkém okolí (Lukavice, Dlouhoňovice,…). Pořízení proběhne výstavbou nebo rekonstrukcí do majetku Pk,
ev. dlouhodobým pronájmem vhodného objektu.
Zahájení poskytování pobytových služeb dětem a mladým dospělým s náročným chováním (SSDD)
v rekonstruovaných bezbariérových prostorách bývalé školy + navýšení kapacity služby OS (SSDD)
„Byt děti II“ – 1. NP hospodářská budova.
Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271
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Poskytování služby v rekonstruovaném objektu (dříve škola) bude zahájeno v lednu 2021. Účelem této rekonstrukce
bude navýšení kapacity služeb DOZP + OS pro děti s náročným chováním (PAS) pro které není vhodné umístění v
budově Na Výsluní ve Specializované službě pro děti a mladé dospělé s náročným chováním. Jednalo by se zde o
kapacitu 2 (DOZP) + 1 (OS).
Stávající domácnost „Byt děti I“ v 2. NP (po uvolnění dovršením zletilosti dětí nebo po jejich přemístěním do domku
dětí ve městě Žamberk,..) bude sloužit jako přechodová domácnost pro mladé dospělé s náročným chováním příprava na opuštění specializované služby a přechod do domácností běžného typu.
Odůvodnění:
Provozování OS pro děti s náročným chováním (PAS) v rámci specializované služby DOZP v budově Na Výsluní –
společně s mladými dospělými do 26 let není pro menší děti v OS optimálním řešením a přináší zvýšená rizika v
reakcích stávajících klientů na časté změny klientely OS. Zřízení samostatné domácnosti pro děti s náročným
chováním (PAS) sníží tato rizika a vytvoří celkově lepší podmínky pro OS. Kapacita služby OS pro děti s náročným
chováním (PAS) by byla současně navýšena z 1 na 3, což odpovídá vývoji poptávky po této službě v rámci Pk.
Více k tomto záměru - Byt děti II pro potřebu SSDD – zpracovaná projekční studie s rozpočtem.
Plánované finální kapacity ve službě specializované službě pro děti a mladé dospělé (SSDD):
Místo
DOZP
OS
poznámka
Na Výsluní
4
2
Byt děti II.
2
1
Byt I.
3
přechodová domácnost ze SSDD do běžné DOZP
- stávající kapacita ve sl. SSDD je 5 (DOZP) + 1 (OS)
Zahájení poskytování pobytových dospělým v rekonstruovaných bezbariérových prostorách Kolda a Johana
V lednu 2021 dojde současně, po nezbytných úpravách v uvolněných prostorách 1. NP domků Kolda a Johana (dosud
aktivizační dílenská centra) a po úpravě u domku Adam, k navýšení celkového počtu bezbariérových domácností
v domcích. Účelem této rekonstrukce je zajistit nezbytné kapacity bezbariérových míst v areálu v DPH Žampach s
ohledem na měnící skladbu klientely. V areálu Žampachu zůstanou v budoucnu vedle nepobytových služeb pouze
domácnosti (oddělení) určené pro uživatele s těžkým stupněm postižení a uživatele v seniorském věku pro než zde
budou zajištěny potřebně podmínky pro vyšší kvalitu života, než by to bylo možné v domácnostech v běžné komunitě.
V případě navýšení celkové kapacity služby DOZP ve 4 domcích se jedná o přechodné řešení s ohledem na řešení
umístění klientů při opuštění budovy U Šimona. Následně bude kapacita služby DOZP ve 4 domcích ponížena na 4 x
6 a bude možno zde realizovat záměr maxima jednolůžkových pokojů na úkor snížení celkové kapacity služby DOZP
s navyšováním počtu dalších domácností v běžné komunitě.
Dle vývoje poptávky po službě OS pro cílovou skupinu dospělí by v budoucnu byla do jednoho z domků přemístěna
OS ze zámecké budovy a navýšena její kapacita na úkor služby DOZP.
Další ponížení počtu lůžek na pokojích v areálu Domova pod hradem Žampach
V současné době se v areálu domova (v zámecké budově) nachází několik tří a čtyř lůžkových pokojů. V rámci
procesu humanizace dojde k jejich přeměně na pokoje jednolůžkové nebo dvoulůžkové. Po roce 2021 tak nebudou
nikde v zařízení více než dvoulůžkové pokoje. Požadované změny bude dosaženo:
• přemístěním (transformací) části kapacity do komunitního bydlení
• přestavbou, modernizací a následným využitím pro pobytovou službu současných nebytových prostor v areálu
domova (současná aktivizační centra)
• stavebními úpravami stávajících pokojů
Kapacita pokojů (dle počtu lůžek) – stávající / budoucí stav (1. 1. 2018 / 31. 12. 2021)
Pokoje (výchozí/výsledný počet)

DOZP

objekt

počet
lůžek

adresa

počet
lůžek

1 lůžkový

2 lůžkový

3 lůžkový

4 lůžkový

11 / 12

1/2

5/5

0

0

Habry

8/7

0/1

2/3

0

1/0

U Patrika

4/4

4/4

0

0

0

Javorka

8/6

2/2

1/2

0

1/0

Východní

8/6

0

1/3

2/0

0

Na Výsluní

5/5

5/5

0

0

0

oddělení
Podkroví

Zámek

Na Výsluní

39/35

5/5

Žampach č. p. 1

Žampach č. p. 2
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U Šimona

25/0

Domky ve
stráni

23/25

hospodářská
budova

Žampach č. p. 9

25 / 0

3/0

8/0

2/0

0

Žampach č. p. 71 Adam

5/6

5/4

0/1

0

0

Žampach č. p. 72 Kolda

6/6

2/4

2/1

0

0

Žampach č. p. 73 Johana

5/6

1/2

2/2

0

0

Žampach č. p. 74 Vítek

7/7

3/3

2/2

0

0

Byt - 2. NP

5/3

0/3

1/0

1/0

0

Byt - 1. NP

0/2

0/2

0

0

0

garsonka č. 1

2/2

2/2

0

0

0

garsonka č. 2

1/2

1/2

0

0

0

byt 2+1

2/2

2/2

0

0

0

Žampach č. p. 4

8/9

bytovka
Žampach

2/2

registrace

102/76

Žampach č. p. 8

U Šimona

Personální zajištění transformačních změn v přímé péči (PSS) v období 2018 – 2021:
01/2018 - výchozí

07/2018

06/2019

01/2020

01/2021

12/2021 - výsledný

nárůst celkem

63

63,75

67

72

85

85

+22

PSS

Navyšování počtu PSS je nezbytné pro zajištění:
07/2018
+ 0,75 PSS
zkvalitnění péče ve službě OS
06/2019
+ 3,25 PSS
zahájení poskytování služby DOZP a CHB ve dvou dvojdomcích Nad Bažantnicí
01/2020
+ 5,00 PSS
požadované personální zajištění odd. domky po změně „klientely“
01/2021
+ 1,00 PSS
zahájení poskytování pobytové služby DOZP ve dvou nových samostatných
domácnostech v Domcích ve stráni Žampach (bývalé dílny)
+ 5,00 PSS
navýšení kapacity ve službě SSDD (DOZP + OS)
+ 5,00 PSS
zahájení poskytování služby v přechodovém bytě (ze sl. SSDD do běžné DOZP)
+ 1,00 PSS
zahájení poskytování pobytové služby DOZP v Domek – Děti (mimo Žampach)
+ 1,00 PSS
navýšení kapacity sl. OS na odd. ZB
V nepřímé péči nedojde v uvedeném období k žádným personálním změnám.

Přehled kapacit a změn dle služeb rok 2018 – 2021:
stávající
kapacita
(1. 1. 2018)

plánovaná
změna
+-

DOZP

102

- 17

OS

3

+5

CHB

17

+ 12

POBYT. CELKEM

122

0

PSB

4

STD

6

CELKEM VŠE

132

služba

0

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Výsledná kapacita (31. 12. 2021)

CELKEM

Dospělí

Děti

SSDD

85
8

76
2

3
2

6
4

29
122
4

29

0

0

6
132

4 = počet smluv, max. 1.500 hod/rok
Ev. dočasné ponížení na 5 v průběhu rekonstrukce
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Přehled kapacit, rozmístění domácností a počet osob v jednotlivých domácnostech vč. plánovaných změn - rok 2018 – 2021 - služba DOZP :
objekt

Zámek

Na Výsluní
U Šimona

adresa

Žampach č. p. 1

Žampach č. p. 2
Žampach č. p. 9
Žampach č. p. 71
Žampach č. p. 72

Domky ve
stráni

Žampach č. p. 73
Žampach č. p. 74

hospodářská
budova

Žampach č. p. 4

bytovka
Žampach

Žampach
č. p. 8

dvojdomky
Bažantnice

Letohrad
U Obory

Domek děti

Mimo Žampach

oddělení

výchozí kapacita
(1. 1. 2018)

plánovaná
změna
+-1

kapacita
(31. 12. 2018)

Podkroví
Habry
U Patrika
Javorka
Východní
SSDD
U Šimona
Adam I. NP
Adam II. NP
Kolda I. NP
Kolda II. NP
Johana I. NP

11
8
4
8
8
5
25
1
4
6

6

Johana II. NP

5

5

Vítek I. NP

2

Vítek II. NP
Byt I.

kapacita
(31. 12. 2019)

plánovaná
změna
+-

kapacita
(31. 12. 2020)

plánovaná
změna
+-2
-1

+1
-1
+2
-2
+2

výsledná
kapacita
(31. 12. 2021)
12
7
4
6
6
4
0
2
4
2
4
2

-1

5

14
8
4
8
9
5
0
1
5

14
8
4
8
9
5
0
1
5

6

6

6

6

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

garsonka č. 1

2

2

2

2

2

garsonka č. 2

1

1

2

2

2

byt 2+1

2

2

2

2

2

2+4

2+4

2+4

-2

10
8
4
8
8
5
23
1
4

plánovaná
změna
++4

+1
- 23
+1

+1

Byt děti II.

horní domek
byt 4+1
byt 1+1

+6

Dočasné snížení stavu*
celkem

+1

102

-3

99

-2
-3
-1

poznámka

děti a ml. dospělí
sl. ukončena

2
5
-2

3

Přechod ze SSDD

+2

2

SSDD děti

+3

3

+2

2

2

-2

0

-7

92

92

-7

85

2 domácnosti
komunitní

rekonstrukce

* v období 1 – 12/2020 (rekonstrukce objektů bývalé školy a bývalých dílen) bude dočasně snížena kapacita služby DOZP o 2 místa, která bude zpět doplněna v roce 2021 přijetím 2 kl. do SSDD - DOZP.
Dočasné snížení kapacity bude realizováno přirozeným úbytkem (pozastavením příjmu nových uživatelů do služby DOZP) od 01/2019.

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271
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Přehled kapacit, rozmístění domácností a počet osob v jednotlivých domácnostech vč. plánovaných změn - rok 2018 – 2021 - služba CHB:
obec

adresa

Tyršova
č. p. 353
Letohrad

Komenského č.
p. 42
Jilemnického
č. p. 81
Bažantnice
ul. U Biatlonu

Žamberk

Českých bratří
č. p. 162

plánovaná
změna
+-

výsledná
kapacita
(31. 12. 2021)

3

3

3

3

3

1+1

2

2

2

2

2

1+kk

1

1

1

1

1

2+1

3

3

3

3

3

3+1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2+4

2+4

2+4

dolní domek
byt 4+1
byt 1+1

+6

kapacita
(31. 12. 2020)

plánovaná
změna
+-

2+1

+1

kapacita
(31. 12. 2019)

plánovaná
změna
+-

výchozí kapacita
(1. 1. 2018)

1+1

kapacita
(31. 12. 2018)

plánovaná
změna
+-

domácnost

1+kk

2

2

2

2

2

1+kk

2

2

2

2

2

2+kk

2

2

2

2

2

2

2

2

Nekoř

Nekoř č. p. 29

1+1

?

?

3+1

celkem

+2
17

+3

20

+6

26

26

+3

3

+3

29

poznámka

2 domácnosti

domek z daru ÚO

Přehled kapacit, rozmístění domácností a počet osob v jednotlivých domácnostech vč. plánovaných změn - rok 2018 – 2021 - služba OS:
objekt

adresa

oddělení

Podkroví

Zámek

Žampach č. p. 1

Na Výsluní
Byt děti II

Žampach č. p. 2
Žampach č. p. 4

SSDD
SSDD

Domek Děti

mimo Žampach

Děti

výchozí
kapacita
(1. 1. 2018)

2

plánovaná
změna
+-

kapacita
(31. 12. 2018)

plánovaná
změna
+-

kapacita
(31. 12. 2019)

2

-1

1

plánovaná
změna
+-

kapacita
(31. 12. 2020)

plánovaná
změna
+-

výsledná
kapacita
(31. 12. 2021)

poznámka

1

+1

2

dospělí

+1

1

dospělí

+1
+1

2
1

děti a ml. dospělí
děti PAS

+2

2

děti do 19 let

+6

8

Východní

celkem
Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

1

1

3

3

-1
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Návaznost transformace služeb Domova pod hradem Žampach
na strategické dokumenty Pardubického kraje
Transformační plán DPH Žampach je v souladu a navazuje na strategické dokumenty Pardubického kraje. Při
jeho tvorbě a realizaci je spolupracováno se samosprávami dotčených okolních měst a obcí.
TP navazuje zejména na tyto strategické dokumenty:
- Strategie transformace příspěvkových organizací Pardubického kraje v oblasti sociálních služeb
pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním z 16. 12. 2015
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2016 -2018
a nově vznikající Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2019 -2021
- Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2018
- Komunitní plány okolních měst (komunitní plán města Ústí nad Orlicí, komunitní plán města Žamberk, komunitní
plán pro město Letohrad a okolí).
- Kritéria sociálních služeb - transformace a deinstitucionalizace - IROP EU 2015
Návaznost na sociální služby v regionu
•

je řešena spoluprací s provozovateli návazných sociálních služeb a dalšími službami v místě bydliště nebo
v blízkém okolí v běžné komunitě, vč. zdravotnických služeb (ambulantní ordinace praktických lékařů pro děti
a dospělé, stomatologů, odborných lékařů)

•
•
•

nabídka terénních služeb poskytovaných Oblastní charitou Ústí nad Orlicí. Pečovatelská služba – Letohrad,
Žamberk, Ústí nad Orlicí.
spolupráce s Rytmus, o. s.,
spolupráce s Šťastný domov, o. s. Líšnice

•

spolupráce se Sdružením Neratov, o. s. – středisko Albertinum Žamberk

•

spolupráce s Oblastní charitou Ústí nad Orlicí – regionální půjčovna kompenzačních pomůcek

•

uživatelé služby CHB mohou také využívat služby STD DPH Žampach (garance dostatečné nabídky možností
aktivizačních činností uživatelům služby CHB)

Návrh zajištění podpory v komunitě v průběhu transformace pro DĚTI
Jak zajistíme péči o děti?
Návrh
řešení

počet dětí

způsob zajištění

rodiny, příp.
pěstounská
péče

7

Jedná se v principu o děti s nařízenou ústavní výchovou, kde spolupráce
s rodinou je řízena (koordinována) OSPOD a děti jsou v principu
evidovány v registru pěstounské péče.

ambulantní
komunitní
služby

7

Všechny děti jsou zařazené do vzdělávacích programů Speciální
základní školy, mateřská školy a praktické školy v Ústí nad Orlicí a
Střední školy a základní školy v Žamberku. Všechny děti využívají
služeb praktického a dětského lékaře v Letohradě a dalších odborných
lékařů v okolních městech (za lékaři dojíždějí).
V případě vhodné cílové skupiny (dítě předškolního věku) bude
využíváno služeb mateřských škol, mateřských center a lesních školek
v okolí.
Dále budou v maximální možné míře využívány další komunitní služby
v místě a blízkém okolí jako např. obchod, holič/kadeřník, kino/divadlo,
zájmové kroužky, apod.

terénní
Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271
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komunitní
služby
pobytové
komunitní
služby

7

Pravidelná a úzká spolupráce s příslušnými OSPOD a dalšími
organizacemi zabývajícími se péčí o děti (LUMOS, Amalthea)

7

Pardubickým krajem – zřizovatelem pobytových zařízení sociální péče
bylo rozhodnuto, že DPH Žampach bude jedním ze dvou pověřených
zařízení zajišťujících tuto službu pro děti s cílem, aby domácnost pro děti
byla umístěna mimo areál domova, nejlépe ve městě, kde by mohly
navštěvovat speciální školu. Jednalo by se o domek určený pro službu
DOZP a OS (kapacita 4 DOZP a 2 OS) pro cílovou skupinu dětí do 19
let s MP (vč. NÚV) bez závažných projevů náročného chování (PAS).
Domek přízemní, bezbariérový, s dispozicí 5+1 s vlastní zahradou ve
městě Žamberk, ev. v blízkém okolí (Lukavice, Dlouhoňovice,…).
Pořízení proběhne výstavbou nebo rekonstrukcí do majetku Pk, ev.
dlouhodobým pronájmem vhodného objektu.
V současné době – jako dočasné řešení - je ještě oddělení pro děti do
19 let umístěno v samostatném objektu „Byt děti“ (dispozice 3+1) v
areálu na Žampachu.
Dětem je poskytována specifická péče založená na principech života
běžné rodiny.
Děti v bytech mají možnost účastnit se běžných domácích prací jako je
například úklid, praní prádla, drobné nákupy a vaření. Z tohoto důvodu
je také místně oddělena péče o děti od oddělení dospělých klientů.
Personálně je služba dětem zajištěna nepřetržitě s přihlédnutím na
individuální potřeby dětí a s důrazem na eliminaci nežádoucího
nadměrného střídání pracovníků na odd. (služba je personálně zajištěna
v nepřetržitém provozu 7 pracovníky).

Návrh zajištění podpory v komunitě v průběhu transformace pro stávající klienty
DOSPĚLÍ

Návrh
řešení
rodiny,
vlastní
bydlení
apod.

Jak zajistíte péči či podporu dospělých?
počet lidí

s nejnižší mírou podpory
s nízkou mírou podpory
s vyšší mírou podpory
s vysokou mírou podpory
celkem

ambulantní
komunitní
služby

34
18
32

110

34

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Uživatelům pobytových služeb domova, u
nichž je reálná možnost návratu do biologické
rodiny, založení vlastní fungující domácnosti
nebo rodiny, resp. omezení (ukončení)
závislosti na poskytované pobytové službě, je
v těchto možnostech (a postupných krocích)
poskytována maximální podpora.

26

s nejnižší mírou podpory

s nízkou mírou podpory

způsob zajištění

18

V celkovém počtu není zahrnuta kapacita sl.
OS (5) a kapacita dětí (7)
Uživatelé služeb domova mají možnost být
zařazení do vzdělávacích programů Speciální
základní školy, mateřská školy a praktické
školy v Ústí nad Orlicí a Střední školy a
základní školy v Žamberku.
Uživatelé služeb domova využívají služeb
praktického lékaře v Letohradě a dalších
odborných lékařů v Ústí nad Orlicí (za lékaři
dojíždějí).
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s vyšší mírou podpory
s vysokou mírou podpory

26

celkem

terénní
komunitní
služby

110

s nejnižší mírou podpory

V okrese Ústí nad Orlicí je možno využít
nabídky terénních služeb poskytovaných
Oblastní charitou Ústí nad Orlicí. Pečovatelská
služba – Letohrad, Žamberk, Ústí nad Orlicí.
Domov
poskytuje
službu
Podpora
samostatného bydlení v kapacitě 4 místa.
Jedním z principů poskytované služby je i
možnost uživatelů pobytových služeb domova
přejít do této služby terénní.
Služba podporuje uživatele v jejich sociálním
začleňování a předchází jejich sociálnímu
vyloučení.
Služba
je
poskytována
v domácnostech uživatelů, v jejich přirozeném
prostředí. Bydlení v těchto domácnostech jim
nezajišťuje poskytovatel terénní služby. Sužba
podporuje udržování a rozvoj schopností a
dovedností uživatele vedoucí k samostatnosti.
Uživatel využívá běžné zdroje v komunitě,
není závislý na dané sociální službě ani na
jiných sociálních službách, ale je mu
umožněno jejich využívání.
Služba individuálně podporuje uživatele
v jejich rozhodování a usiluje o realizaci aktivit
a životního stylu dle jeho vlastního rozhodnutí.

34

s nízkou mírou podpory

18

s vyšší mírou podpory

32

s vysokou mírou podpory

26

celkem

pobytové
komunitní
služby

Dále budou v maximální možné míře
využívány další komunitní služby v místě a
blízkém
okolí
jako
např.
obchod,
holič/kadeřník, kino/divadlo, apod.
Domov poskytuje (od 2. pol. roku 2016) službu
Sociálně terapeutické dílny v kapacitě 6
míst. Služba rozvíjí a podporuje sebeobsluhu
a zvyšuje zejména běžně potřebné schopnosti
a kompetence uživatelů pro jejich samostatný
život, pro zajištění jejich základních potřeb a
pro sociální začlenění. Tato služba je
poskytována
uživatelům
mimo
jejich
domácnost, mimo objekt, ve kterém žijí –
uživatelé za službou vždy docházejí, dojíždějí.
Prostřednictvím služby uživatelé mohou
navazovat a udržovat běžné společenské
vztahy a mohou zastávat běžné společenské
role. Služba podporuje uživatele v jejich
rozhodování a usiluje o realizaci aktivit a
životního stylu dle jejich vlastního rozhodnutí.
Služba zajišťuje podmínky pro odpočinek
uživatelů (kuchyňka, šatna, odpočinková
místnost).

32

110

DOZP

CHB

OS

s nejnižší mírou podpory
s nízkou mírou podpory

24

29
5

s vyšší mírou podpory

32

0

s vysokou mírou podpory

32

0

celkem

88

29

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

5

Veškeré pobytové služby jsou uživatelům
poskytovány individuálně podle potřeb, přání a
schopností každého uživatele.
Služba přispívá ke společenskému začlenění,
pomáhá uživatelům žít běžným způsobem
života s právy a povinnostmi, které má každý
člověk. Uživatelé jsou podporováni v
udržování a rozvoji schopností, dovedností a
odpovědnosti vedoucí k jejich samostatnosti.
Domácnosti uživatelů jsou umístěny:
a/ v rekonstruovaných prostorách zámecké
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budovy na Žampachu, přičemž rekonstrukce
zajistila
zásadní
změny
ve
vnitřních
dispozicích tak, aby vyhovovaly požadované
kvalitě poskytování sociální pobytové služby v
celkem
5
samostatných
jednotkách
(odděleních - domácnostech), splňujících
náročná kritéria poskytování sociální služby
dané cílové skupině (uživatelé s vyšší a
vysokou
mírou
podpory
především
v seniorském věku).
V současné době není potřeba provádět další
stavební úpravy pro zlepšení ubytovacího
standardu na této budově.
Všechny domácnosti jsou řešeny jako
samostatné funkční celky a jsou vybaveny pro
imobilní uživatele služeb s těžkým stupněm
postižení.
V zámecké budově se také nachází zázemí
pro aktivizační činnosti a zdravotní službu, vč.
fyzioterapie - rehabilitace a vodoléčby. Dále se
zde nachází moderní stravovací provoz,
spisovna, zázemí pro personál – šatny,
sprchy. Součástí budovy je také zámecká
kaple a k ní přilehlá zimní zahrada. V
podkrovních prostorách kaple se nachází
centrum pro muzikoterapii a smyslové vnímání
(snoezelen) a centrum pro individuální
plánování.
b/ v rekonstruovaném objektu Na Výsluní
pro potřeby Specializované služby pro děti a
mladé dospělé s náročným chováním.
Zrekonstruovaný objekt naplňuje kritéria pro
kvalitní zajištění služby (samostatné 1 lůžkové
pokoje s vlastním sociálním zázemím a
možností východu do obytné zahrady,
společný aktivizační prostor s kuchyňkou).
c/ v domcích a bytech v obci Žampach
Čtyři domky rodinného typu jsou umístěny v
běžné komunitě v obci Žampach (byť v lokalitě
v blízkosti zámeckého areálu), každý domek je
vytvořen jako samostatná domácnost s 1-2
lůžkovými pokoji, a vlastním sociálním
zázemím, kuchyní a společenským prostorem.
Ve všech domcích se nachází také
samostatné domácnosti, které jsou řešeny
bezbariérově, určené též pro možnost
párového bydlení.
Byty jsou umístěny v patře hospodářské
budovy domova a v bytovém domě v obci
Žampach. Ve všech případech se jedná o
kompletně vybavené samostatné bytové
jednotky.
d/ v bytech nebo rodinných domech mimo
obec Žampach (Letohrad, Nekoř, Žamberk),
které mají charakter běžného bydlení a
nacházejí se v běžné zástavbě rodinných
nebo bytových domů v obci, městě. Provoz
domácnosti (hospodaření s penězi, úklid,
údržba, stravování, praní prádla atd.) je
zajišťován samotnými uživateli s nezbytnou
podporou pracovníků služby.
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Všechny pobytové služby Domova pod
hradem Žampach jsou využívány osobami
obou pohlaví. Domácnosti pro zletilé uživatele
jsou odděleny od domácností nezletilých
uživatelů. Základní veřejné služby (lékaři,
obchody, kulturní zařízení, veřejné stravování
aj.)
se
nacházejí
buď
v docházkové
vzdálenosti, nebo jsou dostupné veřejnou
dopravou tak, aby všichni uživatelé byli
schopni těchto služeb s potřebnou podporou
využívat. Pokoje uživatelů jsou dostatečně
velké i pro osobní denní činnosti uživatelů
služby a uložení jejich osobních věcí, zajišťují
dostatečný komfort a soukromí – jsou
uzamykatelné zevnitř s neprosklenými dveřmi.
Uživatelé jsou zapojováni do vybavování a
navrhování
interiéru.
Prostory
jsou
přizpůsobené mobilitě uživatelů a tak, aby
mohli
plně
využívat
zdravotnické
a
kompenzační pomůcky dle jejich individuální
potřeby. Prostor pro personál je zřízen pouze
ve skupinových domácnostech, a to odděleně
od prostoru využívaného uživateli a odpovídá
základním potřebám administrativních výkonů
pracovníka a hygienickým požadavkům dle
právních předpisů. Zázemí pro management
není součástí domácností uživatelů.
V domácnostech a bytech žije vždy pouze tolik
uživatelů, aby byla naplněna kritéria pro
pobytové komunitní služby.

IV. / Vize dalších transformačních změn – období 2022 - 2028:
1) Humanizace stávajících služeb v areálu DPH Žampach:
a) Zkvalitnění podmínek pro soukromí a domácí charakter oddělení (běžné domácnosti)
Ve všech domácnostech DPH Žampach bude postupně navyšován přímý podíl uživatelů na zajištění chodu
své domácnosti, zejména v oblastech:
• stravování (příprava jednoduchých jídel, nakupování, …)
• péče o domácnost (úklid)
• péče o prádlo (praní, žehlení)
Tohoto cíle bude dosaženo:
• snížením počtu obyvatel domácností na cca max. 4 - 6 kl. / odd. (týká se zámecké budovy)
• zajištěním optimálního personálního obsazení (vč. využití dobrovolníků)
• materiálně technické vybavení domácností (pračky, sporáky, …)

Přehled kapacit domácností Zámecké budovy
objekt

Zámecká
budova

oddělení

Počet uživatelů
(1. 1. 2022)

Vize
(31. 12. 2028)

Podkroví

12

6

Habry

7

6

U Patrika

4

4

Javorka

6

6

Východní

6

6

35

28

celkem
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b) Navyšování nabídky aktivit uživatelů mimo areál Žampach v běžné komunitě
Posílení nástrojů pro aktivní vyhledávání a účast uživatelů služeb domova na aktivitách v běžné komunitě tak,
aby bylo uživatelům umožněno v maximálním rozsahu pobývat v podnětném prostředí a bylo jim tak inspirací
pro jejich další rozvoj.
Jedná se zejména o tyto oblasti:
• využívání běžných vzdělávacích institucí v blízkém okolí (MŠ, základní a speciální školství, …)
• zájmová činnost a volnočasové aktivity (zájmové kroužky, sportovní kluby, …)
• služby (holič / kadeřník, lékař a rehabilitace, …)
c) Ponižování maximálního počtu uživatelů na odd. (domácnosti) a počtu uživatelů na 1 zaměstnance
během dne
Cílem transformačního procesu je snížení počtu uživatelů jednotlivých domácností na optimální počet (4 – 6)
dle míry a stupně postižení a rozsahu poskytované péče. Cílová hodnota nám zajistí:
• individuální přístup k řešení potřeb uživatelů
• maximální účast uživatelů na zajištění péče o domácnost
• eliminace konfliktních situací vznikajících při vyšším počtu uživatelů v domácnostech
• využívání služeb v běžné komunitě
d) Navyšování rozsahu poskytované odborné a specializované péče (zej. spec. pedagogická a
terapeutická)
V uvedeném období dojde k dalšímu rozšíření podílu specializované odborné péče:
• navýšením počtu pracovníků center zejména v oblasti rozvoje schopností a dovedností uživatelů
služeb
• využitím nově vzniklých prostor v rekonstruovaném objektu U Šimona
• využíváním nabídky externích služeb speciálně – pedagogických, terapeutických a dalších odborníků
e) Navyšování rozsahu podílu dobrovolnické činnosti v organizaci
• kampaň na podporu dobrovolnické činnosti
• vzdělávání stávajících pracovníků v dané oblasti
• kooperace s jinými dobrovolnickými organizacemi
Podíl účasti dobrovolníků na zajištění péče u uživatelů služeb je nezbytný pro:
• humanizaci a zvyšování kvality pobytových služeb v DPH Žampach
• supervizi stávající péče
• další propojení uživatelů služeb s běžnou komunitou
2/ Pokračování transformačních změn:
a) transformace pobytových sociálních služeb – dospělí
V tomto období by mělo dojít k dalšímu navýšení počtu uživatelů pobytových služeb domova v běžné
komunitě, a to zejména:
• navyšování kapacity služby CHB dle poptávky
• navyšování kapacity služby DOZP v běžné komunit určené pro uživatele s vysokou mírou podpory,
pro které by právě bydlení a poskytování péče v běžném společenském prostředí bylo přínosem.
• přechod uživatelů pobytových služeb DPH Žampach do terénní služby domova (PSB) nebo
adekvátních služeb jiných poskytovatelů
b) Transformace pobytových sociálních služeb – děti
V závislosti na reálném vývoji poptávky po službě pro děti (a s ohledem na rozsah a stupeň postižení a potřeb
těchto dětí) DPH Žampach budou řešeny poměry a kapacita služby DOZP a OS v samostatné komunitní
domácnosti ve městě nebo v blízkosti města mimo obec Žampach.
c) Transformace a specializovaná služba pro děti a mladé dospělé s náročným chováním - PAS
Pro cílovou skupinu uživatelů této služby musí být zajišťovány zcela specifické materiálně technické a
personální podmínky. Možný komunitní charakter této služby vyžaduje vytváření specifických vazeb s okolním
společenským prostředím za účelem akceptace projevů náročného chování uživatelů služby. Tohoto cíle
chceme v budoucnu dosáhnout pomocí:
• osvětová činnost
- přednášky pro školy a veřejnost zaměřené na specifika lidí s projevy náročného chování
- filmová tvorba (dokumentární, vzdělávací)
- školní praxe a spolupráce se vzdělávacími institucemi
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vzdělávání a zájmová činnost uživatelů služby
- vzdělávání v běžných vzdělávacích institucích v komunitním prostředí
- využívání běžných společenských a zájmových aktivit
• poradenská činnost
- odborné poradenství rodinám, školám, institucím, které se setkávají s problematikou lidí s náročným
chováním
• organizace specializovaných pobytů pro lidi s náročným chováním
- formou odlehčovacího pobytu pro pečující rodinu
- formou účasti rodinných příslušníků a osob blízkých (společné setkávání, sdílení zkušeností, řešení
problémů)
• spolupráce s dalšími externími odborníky na danou problematiku a terapeutická činnost pro uživatele
služby
S dalším navyšováním kapacity specializované služby DOZP v areálu DPH Žampach se již nepočítá. Bude
však nadále řešeno zajištění vhodné služby u uživatelů specializované služby po dosažení horní věkové
hranice 26 let s preferencí přechodu do služby DOZP DPH Žampach.
•

3/ Rozvoj OS a nepobytových sociálních služeb:
V tomto období bude zajišťován další rozvoj odlehčovací služby a služeb nepobytových (ambulantní a
terénní), a to zejména:
• navyšování celkové kapacity služby OS (s ohledem na rostoucí poptávku)
• variabilní nabídka ubytování ve službě OS (dle věku, pohlaví, míry postižení, …)
• navýšení kapacity OS pro děti, vč. dětí s PAS na vrub kapacity služby DOZP
• zajišťování podmínek pro přechod uživatelů ze služby CHB do služby PSB
4/ Zvyšování kvality poskytovaných služeb v DPH Žampach
Základním předpokladem pro další navyšování kvality poskytovaných sociálních služeb v Domově pod
hradem Žampach v období do roku 2028 bude zajištění navýšení počtu pracovníků sociálních služeb (PSS).
Hlavní oblasti navyšování kvality:
•

navyšování individuálního přístupu ve všech činnostech poskytovaných služeb

•

navyšování počtu domácností v běžné komunitě

•

zahájení poskytování sociálních služeb pro děti v domácnosti v běžné komunitě

•

navyšování prvků běžné domácnosti ve službách poskytovaných v areálu na Žampachu
zejména: samostatně fungující menší celky (domácnosti - oddělení) nezávislé na centrálních službách
(vlastní vaření, praní, údržba domácností) a s vlastním (samostatným) menším týmem pracovníků

•

eliminace zbývajících ústavních prvků poskytované péče

•

podpora suverenity a odpovědnosti jednotlivých klientů

•

rozvoj nových dovedností klientů

•

rozvoj nových kontaktů s běžnou společností

•

nárůst přirozenějších osobních kontaktů a zkušeností veřejnosti s lidmi se zdravotním postižením

•

navyšování efektivity hospodaření transformovaných domácností a ostatních provozů DPH Žampach
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Počty uživatelů / personální zajištění jen PSS – vize 2028
pobytové služby
objekt

Počet uživatelů
(1. 1. 2022)

Počet pracovníků
(1. 1. 2022)

Počet uživatelů
(31. 12. 2028)

Počet pracovníků
(31. 12. 2028)

Domácnosti v objektech areálu Žampach (DOZP + OS, vč. SSDD)
ZB

38

23

Na Výsluní (SSDD)

6

14

Domky

26

Byt č. p. 8, Garsonky

6

Byt (t. č. děti) I. + II. (SSDD)

6

10

6

10

Centra aktivit

uživ. sl. DOZP (CHB)

5

uživ. sl. DOZP (CHB)

5

CELKEM
na Žampachu

82

66

74

65

14

31

21

6

15

25

14

4

Komunitní domácnosti mimo areál Žampach (DOZP + CHB + OS děti)
Horní domek

6

6

Dolní domek

6

6

Byty Tyršova, Letohrad

6

6

Byt Jilemnického, Letohrad

1

Byty Českých bratří, Žamberk

6

Byty Komenského, Letohrad

5

5

Byt Nekoř

2

2

Byt CHB

3

3

Domek DOZP

0

0

6

Byt CHB

0

0

2

Domek děti DOZP a OS

5

8

5

8

CELKEM
v mimo Žampach

40

19

48

29

122

85

122

94

CELKEM
v pobytových službách

11

1
6

21

Počty uživatelů / personální zajištění jen PSS – vize 2028
nepobytové služby

služba
STD
PSB
CELKEM
v nepobytových službách

CELKEM
DPH ŽAMPACH

Počet uživatelů
(1. 1. 2022)

Počet pracovníků
(1. 1. 2022)

Počet uživatelů
(31. 12. 2028)

Počet pracovníků
(31. 12. 2028)

6

0,5

12

2

4

1

8

2

10

1,5

20

4

132

80

142

98

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Strana 34 (celkem 35)

Transformační plán Domova pod hradem Žampach – aktualizace ze dne 1.9. 2018

ZÁVĚR:
Transformační plán DPH Žampach vychází z potřeb uživatelů služeb a zahrnuje realizaci
postupných změn během delšího časového období. Se zřizováním a postupným navyšováním počtu
domácností a uživatelů služeb žijících v běžné komunitě mimo obec Žampach bylo započato již
v roce 2013. Hlavní transformační etapa spojená s výstavbou 2 dvojdomů v Letohradě pro 12
uživatelů služeb ve čtyřech domácnostech bude dokončena v roce 2019. V bývalém ubytovacím
objektu v areálu na Žampachu bude následně zřízeno nové kvalitní zázemí pro nepobytové služby,
pro denní aktivizační činnost a pracovní terapii uživatelů služeb a pro ambulantní službu sociální
prevence - sociálně terapeutické dílny.
V areálu na Žampachu zůstanou vedle nepobytových služeb v budoucnu pouze domácnosti
(oddělení) určené pro uživatele s těžkým stupněm postižení a uživatele v seniorském věku. Dále
zde budou zajišťovány krátkodobé pobyty uživatelů odlehčovací služby, jejichž kapacita bude
postupně navyšována na úkor kapacity služby DOZP.
V areálu na Žampachu budou dále provozovány samostatné domácnosti v oddělených objektech
pro cílovou skupinu děti a mladé dospělé s náročným chováním (PAS), vč. služby odlehčovací pro
tyto osoby.
Půjde o služby pro cílové skupiny, kde registrovaná poptávka dlouhodobě převyšuje kapacitní
možnosti DPH Žampach a pro uživatele, pro které by nebylo přínosem poskytování pobytové služby
v běžné komunitě mimo areál na Žampachu.
Služby zde poskytované budou využívat kvalitní materiálně technické vybavení a dále také
mimořádných předností celkového prostorového zázemí přírodního areálu Domova pod hradem
Žampach. Tyto služby budou poskytovány na vysokém stupni humanizace a v úzké vazbě na okolní
společenské prostředí.
Sociální pobytové služby pro cílovou skupinu dětí bez závažných projevů náročného chování (PAS)
do 19 let budou přesunuty do vhodného samostatného objektu mimo areál Žampach ve městě nebo
jeho blízkého okolí s možností docházky dětí do školského zařízení v místě, vč. služby odlehčovací
pro tyto děti.
Následné transformační změny po roce 2022 budou zpřesňovány formou další aktualizace
schváleného transformačního plánu Domova pod hradem Žampach zřizovatelem. Rozsah a další
postup transformačních změn do roku 2028 bude plánován dle vyhodnocení dopadů proběhlých
změn a vývoje zdrojů pro jejich realizaci.
V Žampachu dne: 1. 9. 2018

Schválil: PaedDr. Luděk Grätz
ředitel Domova pod hradem Žampach
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PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor sociálních věcí

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Fax:

KrÚ 77701/2018/OSV
Ing. Kamila Gregorová
466 026 147
kamila.gregorova@pardubickykraj.cz
466 026 393

Datum:

19. 11. 2018

Domov pod hradem Žampach
Vážený pan ředitel
PaedDr. Luděk Grätz
Žampach 1
564 01 Žamberk

Vážený pane řediteli,
oznamujeme Vám, že Rada Pardubického kraje dne 19. 11. 2018 schválila svým
usnesením R/1538/18 Vámi zpracovanou 1. revizi Transformačního plánu Domova pod
hradem Žampach (aktualizace TP k 1. 9. 2018), předloženou zřizovatelskému odboru dne
14. 10. 2018. O této skutečnosti bude informováno i Zastupitelstvo Pk dne 18. 12. 2018.

S pozdravem

Ing. Helena Zahálková, MBA
vedoucí OSV

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa, 8 – 17 hod.

