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Tisková zpráva ze dne 3.3.2009

Pacifik II: stav po první třetině
V červenci 2008 zahájil Rytmus Benešov, o.p.s.
realizaci projektu Pacifik II, který je

podpořen

grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního
mechanismu

prostřednictvím

Nadace

rozvoje

občanské společnosti. Projekt navazuje na konkrétní
výsledky projektu Pacifik,

jehož realizace byla

ukončena v červnu 2008. Klade si za cíl změnit
situaci lidí převážně s mentálním postižením, kteří
žijí dlouhodobě v ústavní péči a u nichž je možné
doložit mnohostrannou diskriminaci při využívání
běžných zdrojů společnosti.
Realizace projektu Pacifik II je vymezena 24 měsíci a 4 konkrétními cíli, na jejichž
dosažení se podílí tým 9 pracovníků organizace. Prvním a nejobsáhlejším cílem projektu je
systematické řešení situací jednotlivých obyvatel domovů pro osoby se zdravotním
postižením, kteří chtějí uplatnit svá základní práva, zejména pracovat na běžném
pracovišti, nikoliv tedy v chráněných dílnách. Pro dosažení tohoto cíle je využívána služba
sociální

rehabilitace,

která

je

v organizaci

poskytována

metodou

podporované

zaměstnávání. V rámci dosavadní realizace projektu se podařilo rozšířit spolupráci
s Úřadem práce v Kutné Hoře a ve spolupráci s ním vytvořit nové pracoviště v Kutné Hoře.
Nově vzniklá agentura pro podporované zaměstnávání nabídla službu sociální rehabilitace
v prvé řadě těm zájemců z řad obyvatel domovů pro osoby se zdravotním postižením, kteří o
ni projevili zájem již v průběhu realizace předchozího projektu Pacifik. Současně bylo
personálně posíleno stávající pracoviště v Benešově. Služba sociální rehabilitace je
v současné době poskytována 30 uživatelům, žijícím převážně v domovech pro osoby se
zdravotním postižením na Benešovsku a Kutnohorsku. V rámci průběhu služby jsou také
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realizovány kursy pro zvyšování kompetencí ve využívání běžných zdrojů.

Zahájen byl

1.běh kursu Základní obsluha PC a již 2.běh kursu Hospodaření s penězi.
Druhým

konkrétním

cílem

projektu

je

posílení právního a občanského vědomí
obyvatel

domovů

zdravotním
vytvoření

pro

postižením
tzv.

skupin

osoby
za

se

pomoci

Sebeobhájců.

Skupinu Sebeobhájců představují převážně
lidé s mentálním postižením, kteří se ve
skupině učí mluvit sami za sebe, orientovat
se ve svých právech a povinnostech a hájit
svá základní práva. V rámci realizace projektu byly vytvořeny 2 skupiny Sebeobhájců –
v Benešově a v Kutné Hoře. Sebeobhájci se schází pravidelně 1krát v měsíci již od konce
září 2008. Doposud proběhlo 5 setkání s průměrnou účastí 9 osob. Za pomoci odborného
pracovníka společně řešili zejména otázku samostatného cestování a průkazů ZTP a otázku
chráněného bydlení.
Třetí konkrétní cíl je zaměřen na dosahování systémových změn v oblastech
diskriminace cílové skupiny, zejména v přístupu k pracovnímu uplatnění. Byl vytvořen
popis oblastí, ve kterých může docházet k diskriminaci těchto osob a formulář pro
systematické sledování míry porušování práv. Velkým přínosem projektu byly výsledky
jednání se zástupci Lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení
(ČSSZ),

které

jsou reprezentovány především

Stanoviskem

ČSSZ k problematice

pracovního uplatnění osob s těžším zdravotním postižením. Zveřejnění Stanoviska ČSSZ
přispěje k jednoznačnému a jednotnému výkladu

možnosti pracovního uplatnění osob

s těžším zdravotním postižením (poživatelů plného invalidního důchodu) zejména odbornou
veřejností.
Aktivity směřující ke čtvrtému cíli projektu, zvýšení informovanosti odborné i široké
veřejnosti v oblasti uplatňování práv obyvatel domovů pro osoby se zdravotním postižením,
nejsou v současné době aktuální, neboť budou realizovány až v roce 2010.
Více informací a veškeré dosavadní výstupy projektu naleznete na webových
stránkách organizace, na www.benesov.rytmus.org.
Bc.Lucie Králová, koordinátor projektu

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

