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Činnosti vedoucí k podpoře
osob s PAS
workshop
13. 4. 2017

Podpora plánování sociálních
služeb a sociální práce na území
Olomouckého kraje v návaznosti na
zvyšování jejich dostupnosti
a kvality
(Podpora plánování sociálních služeb
a sociální práce)

Základní údaje projektu
• Realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
• Realizátoři v rámci KÚOK:
– odd. plánování SS (OSV)
– odd. sociální pomoci (OSV )
– odd. projektového řízení (OSR)

• Celkový rozpočet: 18 384 011 Kč

Základní údaje projektu
• Projekt řeší problematické oblasti v
plánování a koordinaci sociálních služeb,
oblasti, v nichž je potřeba nabídnout
systematickou podporu, koordinaci a
vzdělávání pro zvyšování efektivity a
kvality poskytovaných sociálních služeb

Klíčová aktivita č. 9 PAS
Cílem aktivity je vytvoření platformy pro sdílení informací o řešení
potřeb osob s PAS v Olomouckém kraji v rámci sítě sociálních i
navazujících služeb a zvýšení informovanosti rodin s dětmi s PAS o
možnostech podpory a pomoci při řešení jejich potřeb.
Záměrem je shromáždit informace o požadovaných potřebách
osob s PAS, na tyto potřeby reagovat nabídkou dostupných služeb
a návazných aktivit a tyto údaje dále sdílet se zástupci neziskových
organizací, zástupci obcí, zástupci akademické půdy, psychology a
psychiatry a dalšímu subjekty.
Výstupem této KA bude proškolení minimálně 15 zástupců z řad
sociálních pracovníků obcí III. typu a zástupců kraje (odboru
sociálních věcí) minimálně v rozsahu 40 hod., kteří by měli v budoucnu
fungovat jako poradci při řešení nepříznivých sociálních situací
souvisejících s potřebami osob s PAS v jednotlivých regionech.

Součást KA č. 9 PAS
• 5 workshopů
Souvislý blok workshopů, který bude věnován navázání
spolupráce, zjišťování údajů o počtech a potřebách osob s PAS v
OK, screeningu a diagnostice PAS, metodám využívaným při práci s
těmito osobami, modelování sítě sociálních služeb, zdravotním
otázkám, školskému systému a možnostem návazných
volnočasových aktivit se zmapováním situace a možností v
jednotlivých regionech OK.

• 2 konference
Shrnutí výstupů a koordinace z jednotlivých oblastí poskytnuté
podpory a pomoci souvisejících z potřebami osob s PAS. Příspěvky
dobré praxe. Sdílení zkušeností ze zahraniční služební cesty.

Součást KA č. 9 PAS
• publikace
Průvodce řešením definovaných nepříznivých sociálních situací se
sdílením
předpokládaných možností podpory a pomoci v
jednotlivých regionech OK.
Distribuce na místa nejčastějšího výskytu osob a rodin s dětmi s
PAS.

• videonahrávka
O řešených kazuistikách osob s PAS využívaných při informačních
a vzdělávacích akcích vedoucích k zabezpečení sjednoceného
přístupu při řešení potřeb osob s PAS.

Klíčová aktivita 10
Vícedenní pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením využívajících
služeb rané péče
Vytvoření příležitostí pro vzájemné sdílení a výměnu zkušeností mezi rodinami s dětmi se
zdravotním postižením využívajícím služeb rané péče. Pobyty nabídnou intenzivní vzdělávání
směřované k nácviku dovedností a schopností pečujících osob zabezpečit odpovídající potřeby
dětí s různými druhy zdravotního postižení (mimo jiné i potřeby osob s PAS) v oblasti výchovy,
vzdělávání, psychologie, rehabilitace apod.
Cílem aktivity je vytvořit těmto rodinám prostor pro společné sdílení informací, výměnu
zkušeností a vytvořit možnost intenzivního posílení kompetencí vedoucích k nácviku
potřebných dovedností.

Do aktivity budou zapojeni především rodiče a jejich děti, včetně dětí, které žijí v rodině
společně s dítětem se zdravotním postižením, zaměstnanci registrovaných služeb rané péče
působících na území Olomouckého kraje, dobrovolníci, externí psychologové a terapeuti,
fyzioterapeuti, případně další odborníci řešící konkrétní potřeby dětí se zdravotním postižením.
Realizováno bude min. 6 pobytů, každý cca pro 8 – 10 rodin, v délce až 5 dní (4 noci).
Prostřednictvím pobytů budou účastníci moci využít 40 hodin odborné vzdělávací podpory.

DĚKUJEME ZA POZORNOST

