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Integrace osob s psychiatrickými poruchami a/nebo mentálním handicapem
v plzeňském regionu
a
Zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím služby podporovaného
zaměstnávání v Plzni a Rokycanech
konaná v Plzni dne 27.9.2007
tisková zpráva

Sdružení Ledovec v těchto dnech končí dva dvouleté „evropské“ projekty, projekt Integrace
osob s psychiatrickými poruchami a/nebo mentálním handicapem v plzeňském regionu,
který byl spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného
regionálního operačního programu – grantové schéma „3.2.Podpora sociální integrace
v Plzeňském kraji“ a projekt Zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti
prostřednictvím služby podporovaného zaměstnávání v Plzni a Rokycanech, který byl
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Chceme zde stručně informovat o tom, k čemu byly tyto projekty dobré a co se nám v jejich
rámci podařilo a případně co ne.
Projekt Integrace osob s psychiatrickými poruchami a/nebo mentálním handicapem
v plzeňském regionu byl koncipován jako projekt, který měl rozšířit některé služby, které
jsme do té doby poskytovali ve středisku Ledovce v Ledcích a nabídnout je přímo v Plzni.
V rámci projektu vzniklo Poradenské centrum Ledovec nejdříve v ul. Z. Wintra 21 a později
ve větších prostorách v Mozartově 1, ve kterém tým pěti terapeutů lidem s duševním
onemocněním a/nebo mentálním handicapem nabízel poradenství, dlouhodobé doprovázení
(včetně asistence a telefonické krizové intervence), aktivizační a sociálně-profesní kurzy
a podporu zaměstnávání a vzdělávání.
V rámci projektu bylo:
• poskytnuto 626 poradenských intervencí
• v režimu vyjednávání o dlouhodobém doprovázení bylo 102 osob
• dlouhodobé doprovázení bylo poskytováno 65 osobám (průměrná délka poskytování
služby byla 11 měsíců)
V rámci dlouhodobého doprovázení (nebo vyjednávání o něm) bylo poskytnuto 3250 výkonů
102 osobám. Podpora v oblasti zaměstnávání byla v rámci projektu poskytnuta 52 osobám,
podpora vzdělávání 19 osobám.
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Většina uživatelů služeb projektu byla tvořena osobami s duševním onemocněním, celých 40
procent bylo osob s onemocněním z okruhu schizofrenie, 20 procent poruchy osobnosti a přes
10 procent poruchy nálady. Osob s mentálním handicapem bylo asi 15 procent.
Na základě poptávky uživatelů a vzhledem k celkové situaci v Plzni se Poradenské centrum
postupně profilovalo jako subjekt, který poskytuje služby především lidem s duševním
onemocněním, což se projevilo i při registraci sociálních služeb v červnu 2007 (Poradenské
centrum poskytuje registrovaně odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci a chráněné
bydlení lidem s duševním onemocněním).
Projekt Zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím služby
podporovaného zaměstnávání v Plzni a Rokycanech navazoval na činnost naší Agentury
podporovaného zaměstnávání Ledovec v Plzni. Cílem projektu bylo poskytováním služby
podporovaného zaměstnávání v Rokycanech a doplněním služby podporovaného
zaměstnávání v Plzni o pracovní asistenci podpořit zaměstnávání lidí ohrožených sociálním
vyloučením (ze zdravotních či sociálních důvodů) v obou těchto regionech.
V rámci projektu s agenturami dlouhodobě spolupracovalo 43 původně (většinou
dlouhodobě) nezaměstnaných osob (25 v Rokycanech, 18 v Plzni), z nichž 27 k dnešnímu dni
pracuje (12 z rokycanské a 15 z plzeňské agentury). Agentury dlouhodobě spolupracovaly asi
s dvacítkou zaměstnavatelů.
Nepříjemnou skutečností je, že Agentury podporovaného zaměstnávání Ledovec v Plzni
i v Rokycanech, které jako jediné podporované zaměstnávání v regionu poskytovaly, končí
k 30. září 2007 svoji činnost. Služba podporovaného zaměstnávání se v ČR dostala do
situace, kdy pro její financování nebyly nalezeny finanční nástroje ani v oblasti zaměstnanosti
(spoléhalo se zejména na nový institut pracovní rehabilitace v zákoně o zaměstnanosti), ani
v oblasti sociálních služeb (podporované zaměstnávání nebylo mezi sociální služby
zařazeno). Zároveň zpoždění ve schvalování operačních programů rozpočtového období
2007-13 dává naději na financování z těchto zdrojů nejdříve od léta 2008. Do té doby však
nejsme schopni agentury z vlastních zdrojů financovat.
Nicméně nemáme v úmyslu tuto užitečnou oblast zcela opustit. V omezeném měřítku
můžeme poskytovat jistou míru podpory některým klientům v rámci našich registrovaných
sociálních služeb. Dále již dva roky úspěšně pracuje Ledovcem iniciovaná a podporovaná
sociální firma Pracovní Sobota (http://pracovni.sobota.sweb.cz/), která nyní zaměstnává
5 našich bývalých i současných klientů. Konečně Ledovec stál u zrodu nové neziskové
organizace PRATETA o.s. (www.prateta.cz), která se chce podpoře zaměstnávání lidí se
zdravotním postižením věnovat systematicky.
Domníváme se, že jsme oba dva projekty realizovali zdařile a že jsme splnili všechno, co
jsme plánovali, nicméně je zřejmé, že pro integraci lidí se zdravotním postižením zbývá
v regionu ještě leccos udělat. Krátce řečeno: výzev integrace vidíme před námi snad ještě
více, než jsme viděli před dvěma roky.
Martin Fojtíček
27. září 2007
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