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O sdružení PROSAZ
1. Vznik

Občanské sdružení PROSAZ bylo založeno roku 1991 jako zájmová
organizace, která sdružovala především zdravotně postižené z celé
republiky se stejnými zájmy a podobným stylem trávení volného
času. Postupem času však organizace získávala na síle a jméně

a stávala se čím dál tím více profesionální. Stále zůstává jako hlavní
oblast péče o zdravotní a zdravotně-sociální stav postižených.
Zde je kladen důraz především na účinnou rehabilitaci.

Jako vhodné se v této oblasti ukázalo pořádání rehabilitačních

a rekondičních pobytů, na kterých jsou využívány efektivní metody
rehabilitace. To má za následek přímý dopad na zdravotní stav

jedince a jeho obranyschopnost proti vnějším nepříznivě působícím
faktorům.

2. Vývoj sdružení, novinky roku 2010
V roce 2001 se činnost sdružení poprvé podstatně rozšířila o oblast
zaměstnávání zdravotně postižených. Pracovníci sdružení se aktivně
snaží vyhledávat nové pracovní pozice, ale i poskytovat zájemcům
kvalifikované a užitečné rady.

Druhé zásadní rozšíření činnosti bylo ve IV.Q roku 2001, kdy bylo
zřízeno Centrum denních služeb, které pomáhá řešit problémy
nejen zdravotně postiženým. S centrem začíná působit také

asistenční služba. Každý, kdo do centra zavítá, zde najde pochopení

a pomoc. Své problémy může konzultovat se sociálním pracovníkem,
či právníkem. Může se zde dozvědět řadu užitečných informací, rad .
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O sdružení PROSAZ
Zároveň s centrem se podařilo získat prostory pro rehabilitaci
v přízemí domu v Kodymově ulici. Začátkem roku 2003 zde

začala vykonávat činnost domácí péče a v září roku 2003 také
rehabilitace. Především díky vstřícnosti firem se podařilo

vybavit tyto prostory masážními stoly, vertikalizačním stolem,

přístroji na elektroléčbu a dalšími rehabilitačními pomůckami.
Na domácí péči, rehabilitaci a centrum denních služeb úzce
navázala v roce 2003 zřízená tísňová linka.

Na konci roku 2004 byla zavedena asistenční služba také

v bezbariérovém domě v ulici kpt. Stránského na Černém

Mostě. Obyvatelé tohoto domu zůstali bez pomoci z důvodů

skončení civilní služby ke konci roku 2004.

V průběhu roku 2005 byla vedena jednání o poskytování

služeb také v bezbariérovém domě v ulici Hornomlýská,

kde projevili obyvatelé o nabízené asistenční a sociální služby
zájem. Proto v posledním čtvrtletí tohoto roku zde byla

zavedena z vlastních prostředků asistenční služba.
V roce 2006 byl skutečně provoz rozšířen i na obyvatele
domu v Hornorýnské ulici a na externí klienty. Na Praze 4

Kunraticích byla také zahájena jednání s místní samosprávou
o možném rozšíření péče i na další obyvatele i v odlehlejších
lokalitách této městské části.
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O sdružení PROSAZ
Rok 2006 se ale také nesl v duchu přípravy zákona o sociálních
službách, který výrazně mění dosavadní systém poskytování

sociálních služeb a především pak jejich financování. Součástí celého

systému jsou i standardy kvality poskytování sociálních služeb, jejich
příprava a tvorba byla v roce 2006 naplno zahájena.

V roce 2007 se dále stabilizovala jednotlivá činnost v oblastech,
které budou i nadále rozvíjeny. Oblasti působení sdružení byly

koncipovány již v duchu připravovaného zákona, tak aby nebylo

nutné je v dalších letech měnit. Jednotlivé oblasti pak korespondují
s žádostmi o dotace a příspěvky na činnost pro rok 2007. Jednou
z hlavní novinek roku 2007 bylo uvedení do provozu telefonické

krizové linky, která vznikla díky podpořenému blokovému grantu
v rámci finančních mechanismů EHP a Norska a díky podpoře

Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Další velice významnou
skutečností bylo získání registrace dle zákona o sociálních službách.
V roce 2009 dochází k rozhodnutí připravit podmínky pro
registraci sociální služby pečovatelské služba.

Rok 2010 přinesl ve své první polovině úspěšné absolvování inspekce
kvality sociálních služeb na službu osobní asistence. V polovině června
také proběhla registrace služby pečovatelská služba a také skutečně
začal její výkon.

Všechny poskytované služby i nadále zaštiťuje projekt DOMA je DOMA.

Registrované služby k 31.12.2010
osobní asistence
odborné sociální poradenství
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telefonická krizová pomoc
pečovatelská služba

Sociální služby
Osobní asistence

Pečovatelská služba

Nadále služby osobní asistence a nově i pečovatelské služby poskytují
pomoc při běžných denních úkonech a pracích, na které sám

zdravotně postižený klient nestačí. Bez této pomoci by mnoho klientů
nemohlo setrvat ve svém prostředí domova.
Základní ukazatele za rok 2010:
Vykázané úkony a časy osobní asistence v jednotlivých měsících 2010

Měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Počet úkonů
2125
2041
2480
2408
2529
2215
2102
2088
2237
2292
2394
2179
27090

Počet hodin

1228
1189
1489
1396
1395
1121
1014
1031
1168
1216
1369
1175
14791

Celkový počet klientů

178

z toho: 105 žen,
73 mužů
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Sociální služby
Sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je i nadále součástí projektu

DOMA je DOMA, i když je od roku 2007 samostatnou registrovanou
sociální službou. Zabezpečuje klientům informace, jenž napomohou

k řešení jejich problémů. Sociální poradenství také úzce spolupracuje
s osobní asistencí, které napomáhá řešit vzniklé problematické
situace a formulaci potřeb její klientely.

Telefonická krizová pomoc
Linka krizové pomoci poskytuje klientům pomoc v situacích, které
nejsou sami schopni zvládnout a potřebují akutní pomoc.

Prostřednictvím vyškolených operátorů sociálních pracovníků je
zabezpečen 24 hodinový provoz.

Na linku jsou také napojeni klienti, u nichž je potřeba nepřetržitého
dohledu, a kteří sami v krizových situacích nejsou schopni pomoc
přivolat. Ti jsou na linku napojeni prostřednictvím technického
zařízení nainstalovaného v bytech klienta.

V červnu 2008 bylo ukončeno financování grantem z Islandu,

Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a
Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje
občanské společnosti. V roce 2010 u služby nedochází k výrazným
změnám. Oproti předchozím rokům byla zvýšena kapacita služby
a zaznamenán zvýšený nárůst příchozích hovorů.
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Sociální služby
Údaje o jednotlivých službách
Osobní asistence:

denní kapacita:30 klientů/48 úkonů
cílová skupina: osoby s tělesným postižením

osoby se zdravotním postižením

osoby s chronickým onemocněním

Sociální poradenství:
kapacita : 200 intervencí

cílová skupina: osoby s tělesným postižením

osoby se zdravotním postižením

osoby s chronickým onemocněním

Telefonická krizová pomoc:
kapacita : počet hovorů 5000

cílová skupina: osoby s tělesným postižením

osoby se zdravotním postižením

osoby s chronickým onemocněním
děti a mládež

rodiny s dětmi

Pečovatelská služba:
denní kapacita: počet klientů 4

cílová skupina: osoby s tělesným postižením

osoby se zdravotním postižením

senioři

Volnočasové aktivity
Rehabilitačně-pobytové akce

Na zlepšení zdravotního stavu velice pozitivně působí aktivní účast
na pořádaných rehabilitačních pobytových akcích. Jedná se o spojení
aktivit a rehabilitace do jednoho celku, kdy rehabilitovaný nevnímá,
že jde o rehabilitaci, která je sama o sobě mnohdy vnímána spíše
negativně. Účinek je proto daleko větší a intenzivnější a má
dlouhodobější charakter.

Používané rehabilitační metody: metodika Kabatova, Vojtova metoda,
reflexní léčebná masáž, klasická masáž, relaxace, "dobrá nálada".

Dětské tábory

Tradičně byly také pořádány tábory pro těžce tělesně postižené
děti a mládež, které se konaly jako loňský rok za podpory
Ministerstva zdravotnictví. Tábory jsou zaměřené na děti či mládež,
která tráví převážnou část svého života doma se svými rodiči bez

větších možností zažít jednou pořádný „tábor“ a zároveň nenásilnou,
pro děti příjemnou, formou her účinně zlepšovat svůj zdravotní stav.
Právě spojení vhodně zvoleného programu s rehabilitací je pro děti

přijatelnější řešení, než pouze prostá rehabilitace, kterou děti vnímají
spíše negativně. Vedle klasické rehabilitace je přínosem pobytových
akcí osvojení základních prvků sebeobsluhy a komunikace s vlastní
prostředím.

Tábory jsou uskutečňovány za podpory Ministerstva zdravotnictví,
které pro rok 2010 poskytlo dotaci ve výši 105 000.
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Kulturně společenská činnost
Jarmark
Jarmark výrobků chráněných dílen zdravotně postižených je

další tradiční akcí, kterou PROSAZ pořádá. V roce 2010 se
opět konal na patě Václavského náměstí.

Konal již po osmé a jako vždy je jeho cílem podpořit výrobu
malých mimopražských chráněných které nemají možnost

sami prodávat své výrobky.

Chráněné dílny
Chráněné dílny
Předchozí roky byly ve znamení jednání s úřadem práce a přípravy ke
získání statutu chráněné dílny. V roce 2010 je již dílna v plném

provozu a vyrábí výrobky, které jsou pak nadále prodávány na akcích

a jarmarcích.

V dílně jsou zaměstnáni výhradně občané se zdravotním postižením.
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Líchovy
Líchovy

V roce 2006 bylo získáno rehabilitační a pobytové středisko v
Líchovech do majetku sdružení.

Rok 2007 byl ve znamení adaptace a drobných úprav, aby středisko
lépe vyhovovalo potřebám pobytů tělesně postižených. V průběhu
roku bylo také započato s přípravami a stavbou vertikální zvedací
plošiny, pro přístup do druhého nadzemního podlaží.

Dochází tak tedy k výraznému zvýšení bezbariérové ubytovací kapacity.
Stavba plošiny byla umožněna díky dotaci ze státního rozpočtu a byla
dokončena ke konci roku 2007.

Celková ubytovací kapacita střediska je v současné době 73 osob,

z toho 35 na chatách a 37 v hlavní budově. Bezbariérová kapacita
je tedy 37 lůžek na hlavní budově a 8 lůžek na chatách 101 a 102.
Na chatách je sociální zařízení a tekoucí studená i teplá voda.

Na hlavní budově je sociální zařízení společné. V přízemí jsou tři plně
bezbariérové koupelny a v patře pak jedna bezbariérová koupelna.

V průběhu roku 2010 byly na chatách 106, 107 a 108 vybudovány
vnitřní sprchy s toaletou.

Samozřejmostí je vlastní kuchyň, která je v provozu po celou sezonu.
Mimo rehabilitačních aktivit je možné využít půjčovny lodiček a šlapadel
nebo využít hřiště či ping pong.
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Hospodaření
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Partneři, sponzoři
Není-li uvedeno jinak, jsou jednotlivé skupiny řazeny abecedně.

Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Praha 13

Městská část Praha Kunratice

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Brabencová Jana
CITIBANK Europe

ČD-Telematika, a.s.
DM NOTE agency s.r.o
EUROBAL, s.r.o

GE Money Bank,a,s,
Ježek software s.r.o.
KB Nadace Jistota

Nadace Taťány Kuchařové - Krása Pomoci
MAAG promotion

MPM - trading s.r.o.
Pragoshow

SkyNet a.s.
Sitenská Květoslava
Valentová Hana

VEBA, textilní závody
a další
Projekt Doma je Doma podporuje:
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Nadace Taťány Kuchařové - Krása Pomoci

