Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Libereckého kraje
za období : 1. 12. – 31. 12. 2012
ČÍSLO CESTY
119/2012

TERMÍN
CESTY
12. – 15. 12. 2012

ÚČASTNÍCI
Bc. Martina
Teplá

MÍSTO POBYTU

NÁKLADY
LK
(v Kč)

Holandsko, Middelburg

3 522,- Kč

Přínos ZPC
Účelem zahraniční pracovní cesty byla
návštěva organizace Arduin v Middelburgu.
Jedná se o organizaci, která úspěšně prošla
procesem transformace pobytových služeb.
Zahraniční pracovní cesta byla realizována v
rámci
projektu
MPSV
ČR
Podpora
transformace sociálních služeb. Liberecký kraj
se k realizaci tohoto projektu přihlásil již v roce
2007
a
to
zapojením
dvou
svých
příspěvkových organizací Domova Sluneční
dvůr, příspěvková organizace a Domova pro
osoby se zdravotním postižením Mařenice,
příspěvková organizace. Na počátku letošního
roku byl do tohoto projektu zapojen i Domov a
Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace. V rámci návštěvy byli
účastníci seznámeni s historií a se
současností organizace Arduin. V minulosti byl
Arduin ústavem pro osoby se zdravotním
(převážně mentálním) postižením s kapacitou
360 klientů a 56 vedoucími pracovníky. Před
15 lety v organizaci započali s procesem
transformace, došlo ke zrušení ústavu a klienti
byli přestěhování do běžných bytů či domů v
rámci celého regionu. V současné době má
organizace 530 klientů, 1200 zaměstnanců z
toho 6 manažerů, tedy vedoucích pracovníků.
Hlavní myšlenka Arduinu a v podstatě motto
celé organizace je kvalita života. Účastníci
zahraniční pracovní cesty měli možnost
navštívit
bydlení
klientů
Arduinu
(v
samostatných bytech či domech) a seznámit
se s denními aktivitami, kterými de klienti
zabývají. V rámci Arduinu jsou zajišťovány tyto
aktivity:
pekárna
galerie (obrazy, keramika)

výroba dřevěných hraček
půjčovna kol
hraní divadla
restaurace (zde pracují klienti s
poruchami chování)
práce na farmě (zde je ustájeno cca
20 koní)
obchod s dárkovými předměty, které
sami vyrábí.

118/2012

7. 12. 2012

Ing. Iveta
Moravcová

Německo, Zittau

454,- Kč

121 / 2012

18. 12. 2012

Německo, Zittau

0,00

122/2012

17. – 19. 12. 2012

Ing. Iveta
Moravcová
Mgr. Jiránková

Polsko, Wroclav

5 277,- Kč

Účastníci byli také seznámení se systémem
financování organizace Arduin. V rámci
diskuze dospěli účastníci k závěru, že systém
financování ve smyslu příspěvku státu osobám
se zdravotním postižením je podobný jako v
ČR a že dobrá praxe realizovaná v Arduinu
může být využita v rámci transformace
pobytových služeb realizované ČR. .
Cílem této pracovní cesty bylo projednání
možnosti realizace projektu z FMP CZ/D k
tématu cyklotrasy Odra Nisa.
Česká strana, zastoupená Ivetou Moravcovou
a Tomášem Hamplem, navrhla témata
možného projektu německé straně, jež
zastupovali pracovníci Landkreis Görlitz Hans
Joachim Eitner a turistických oblastí : TTG –
Maja Daniel Bublack, NZG Sandra Adolf.
Česká strana bude leaderem projektu. I
německá strana navrhla témata projektu a své
představy.
Obě strany si potvrdili, že mají společná
přeshraniční témata a že si připraví na
18.12.2012 konkrétní představu projektu vč.
finančního nacenění jednotlivých aktivit.
zrušeno
•
občané mohou pokládat dotazy
ohledně EU
•
informování o EU
•
pokud občané chtějí podat stížnost
do orgánů EU
•
organizování vyučovacích hodin o
Evropské unii pro základní a střední školy
•
doučování učitelů, co by měli říkat
dětem o EU
•
funguje rok a půl (otevřeno 1. 7.
2011)
•
podporují činnost Zastupitelství

Evropské komise
•
zastupují v regionu Evropskou
komisi a Evropský parlament
•
komunikace s institucemi, médii,
organizacemi, pomáhají zajistit návštěvy
komisařů
•
organizace stáží seniorů
•
organizace konferencí, seminářů
•
vysílají zprávy do Evropské komise,
aby věděli, co se na území Dolnoslezského
vojvodství děje
přínos pro stážistu / vysílací organizaci
získání podrobných informací ohledně
fungování samosprávy Dolnoslezského
vojvodství a státní správy – úřad vojvody,
maršálkovský úřad. Stážista je po absolvování
stáže schopen efektivní komunikace s
polským protějškem
identifikované rozdíly v procesech/ pravidlech/
přístupech
Systém zastupování vlády na regionální úrovni
je jiný než v ČR. Úřad Vojvody představuje
prvek nezvyklý u nás. S tímto rozdílem je třeba
počítat do budoucna, Agilita je rysem chování.

