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Průběh transformačního procesu

2000 – 2006 zámek Hošťálkovy, pobytová sociální služba, 
kapacita 110 klientek. 

 Rok 2000 - humanizace služby – opouštění od zdravotnického modelu 
péče na sociální, vytvoření podmínek a zázemí pro smysluplné trávení času 
klientek, nákup vybavení…

 2002 cílené opouštění zámku a zajišťování sociální služby v malých 
domácnostech (dnes chráněné bydlení). 

 2004 – 2006 probíhala výstavba domu komunitního typu v Krnově pro 
60 klientek. 

 2007 - vystěhování všech klientek ze zámku. Transformačními změnami bylo 
umožněno poskytování pobytových sociálních služeb v malých domácnostech 
ve Městě Albrechticích a v domě „komunitního typu“ v Krnově.



Průběh transformačního procesu, slučování

 V roce 2008 – svěřil zřizovatel, Moravskoslezský kraj, naší organizaci do 
správy další budovu v Krnově. Po rekonstrukci dvou podlaží vzniklo nové 
chráněné bydlení pro 8 žen na Opavské ulici. 
V roce 2009 zde byla zahájena služba chráněné bydlení.

 Od 1. 7. 2009 došlo ke sloučení organizace  Naděje, příspěvková 
organizace, Jindřichov ve Slezsku, s organizací Harmonie, která 
se stala nástupnickou organizací. V souladu s Koncepcí kvality sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji, schválenou zastupitelstvem Kraje a 
usnesením č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008, byla zahájena „I. etapa 
transformace zámku v Jindřichově ve Slezsku“.

 Transformace zařízení byla zařazena do Integrovaného operačního 
programu, oblast intervence 3.1.



Průběh transformačního procesu

Dílčí projekty:

 Novostavba chráněného bydlení v Osoblaze pro 12 klientů.

 Výstavba objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně 
pod Pradědem pro 18 klientů.

 Rekonstrukce objektu bývalé mateřské školy v Rýmařově pro službu 
chráněné bydlení pro 15 klientů.

Realizace transformačního plánu probíhala v letech 2009 – 2015.

2015 – registrace a zahájení činnosti v nových pobytových sociálních službách, 
vzešlých z transformačního procesu jindřichovského zámku.



Průběh transformačního procesu 

 Provozovatelem Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod 
Pradědem a Chráněné bydlení v Rýmařově se stala organizace Sagapo, p.o. 
se sídlem v Bruntále.

 Pobytovou sociální službu Chráněné bydlení v Osoblaze poskytuje 
Harmonie, p.o. se sídlem v Krnově.



Průběh transformačního procesu, slučování 

 Od 1. 1. 2010 došlo ke sloučení organizace Krajánek, p. o., ve  Městě 
Albrechticích, s organizací Harmonie, která se stala nástupnickou organizací. 
Transformace Krajánku probíhala dle schváleného transformačního plánu, 
v rámci programu IOP.

 V roce 2010 vzniklo Chráněné bydlení na ulici Krnovská ve Městě 
Albrechticích v rekonstruované vilce o dvou bytových jednotkách pro celkem 
11 klientů. 

 V roce 2013 vzniklo Chráněné bydlení na ulici B. Smetany ve Městě 
Albrechticích, rekonstrukcí bývalého objektu Domova pro osoby se zdravotním 
postižením, vznikly čtyři byty pro celkem 16 klientů.



Průběh transformačního procesu 

 Součástí transformačního plánu bylo vytvoření zázemí pro Sociálně 
terapeutickou dílnu v rekonstruovaném objektu na ulici B. Smetany 
ve Městě Albrechticích, s kapacitou 30 osob/den.

 Provoz dílny byl zahájen v roce 2013.

 Proces transformace není dosud ukončen, právě proto, že nebylo možné 
předpokládat míru dovedností, které mohou lidé, kteří žili velkou část svého 
života v ústavním prostředí, získat. 

 Změna způsobu poskytování podpory těmto lidem (samostatné byty v běžné 
zástavbě), nás vede k potřebě pokračovat v dalších protransformačních 
krocích.



Rok 2000 zámek v Hošťálkovech před transformací

 havarijní stav zámku
 bariérové prostory 
 vysoká kapacita klientů, pouze ženy
 mnohalůžkové pokoje  
 nedostatek soukromí a intimity                        
 nevyhovující hygienické podmínky
 společná sociální zařízení
 objekt dispozičně nevhodný 
 pro poskytování sociálních služeb,
 památkově chráněný
 nedostupnost služeb, izolace
 uživatelů od přirozeného prostředí



Památkově chráněný objekt

interiér schodiště kaple



Bydlení v Hošťálkovském zámku



Nedůstojné prostředí pro život i pro práci



Návrh transformačního plánu sociální služby
poskytované v objektu zámku v Hošťálkovech.

 Vizí bylo opuštění dispozičně nevhodného objektu zámku a vytvoření takových 
služeb, které by odpovídaly individuálním potřebám klientů.

 V této době ještě neexistovala Koncepce kvality sociálních služeb v MSK, 
která později zaštítila transformaci pobytových sociálních služeb

 Transformace a humanizace Hošťálkovského zámku probíhala
během let 2000 – 2006.

 Za významné podpory bývalého a současného zřizovatele a města 
Krnova by se transformace neuskutečnila.



Návrh transformačních kroků 
k opuštění objektu zámku 

 Zjišťování poměrů života klientek (bydlení, denní režim, možnost 
trávení volného času)

 Zjišťování a analýza potřeb a schopností klientek

 Konzultace aktuálního stavu s bývalým zřizovatelem Okresním úřadem 
v Bruntále

 Po změně zřizovatele – MSK – pokračování v transformačním procesu

Návrh na transformaci ústavu ve dvou etapách:

I. etapa - vznik chráněného bydlení, rok 2000 – 2002

II. etapa - výstavba domu komunitního typu rok 2006, 
financování z programu ISPROFIN



Výsledek transformačního procesu 
Hošťálkovského ústavu

 Nový domov pro 98 klientek.

 Vzniklo Chráněné bydlení 
ve Městě Albrechticích 
(5 domů pro 38 klientek).

 Byl vystavěn dům komunitního typu 
v Krnově pro 60 klientek

 Tímto byl zámek opuštěn 
a hlavní transformační záměr 
splněn

 Nešlo pouze o přemístění klientek, 
ale o vytvoření zázemí, usazení v 
daném prostředí a místní komunitě

 Naše společné úsilí bylo oceněno 
3. místem Ceny Milana Chába

* Video se přehraje po kliknutí na černou plochu



Průběh, úskalí…

 Obavy pracovníků – jsou 
přirozené, neznámé, budí strach, 
nedůvěru, každá změna je zásah 
do zaběhnutého systému, která 
naruší vybudované stereotypy 
a pohodlí

 Pomohlo vzdělávání pracovníků, 
dostatek informací, supervize a 
hlavně příklady dobré praxe

 Pomohla také podpora 
motivovaných pracovníků ke 
změně.

 Celý proces má však jednu 
podmínku – s vizí a koncepcí 
transformačního procesu 
se musí ztotožnit všichni 
pracovníci

 Musí pracovat s plným nasazením, 
chtít zdolávat překážky, překonat 
pochybnosti a začít pracovat jinak

 Musí se připravit na negativní 
reakce veřejnosti, musí umět 
vysvětlovat, proč je proces 
transformace důležitý a nezbytný.



Dopad změn na klienty

 Běžné využívání veřejných služeb 
jako jsou obchody kadeřník, 
pedikérka, lékař, úřady …

 Pro to všechno začali klienti 
pokládat nové bydlení za svůj 
skutečný domov

 Zmírnění napětí - soužití 
v malé domácnosti přineslo velké 
snížení nežádoucích projevů

 Uvědomění si sebe sama, svých 
práv ale i povinností

 Nedotknutelnost soukromí

 Možnost rozhodování o sobě 
samém

 Pocit, že někam patřím…

 Samostatné hospodaření 
se svými financemi



Chráněné bydlení ve Městě Albrechticích 
rok 2002

Pod Hůrkou Petra Bezruče



Chráněné bydlení Pod Hůrkou



Chráněné bydlení Petra Bezruče



V roce 2002 nahrazovala chybějící návazné služby. 

Svou činností byla zaměřena na posilování pracovních dovedností klientů 
v košíkářské, textilní a keramické dílně. 
Další aktivity v arte dílně: malování na sklo, výroba svíček, aranžování…  

Rehabilitační dílna ve Městě Albrechticích 



Krnov – otevřené město nás přijalo…. 

 S velkým zájmem a snahou pomoci při procesu transformace 
Hošťálkovského zámku přistupovali představitelé města Krnova.

 V době ohrožení II. etapy transformačního plánu nabídlo město Krnov objekt 
školky s pozemkem pro výstavbu domu komunitního typu

 Díky otevřenosti a vstřícnosti města jsme přijali nabídku členství 
v Komunitním plánování města.

 Město Krnov je velmi nakloněno sociálním službám, což dokazuje kvalitní 
komunitní plán a podpora spolupráce nestátních a veřejnosprávních 
subjektů.

 V roce 2006 začala rekonstrukce objektu bývalé školky a její přístavba. 
Vznikl dům komunitního typu pro 60 klientek, v Krnově na Chářovské ulici, 
kam se přestěhovala celá sociální služba z Hošťálkovského zámku.

 Tímto byl opuštěn první zámek v Moravskoslezském kraji, 
kde se poskytovala ústavní péče lidem se zdravotním postižením.



Ze zámku do nového bydlení v Krnově



Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Krnově na Chářovské ulici

 Bezbariérový dvoupodlažní objekt

 7 komunit pro 6 - 10 klientů

 1 komunita – zvýšená ošetřovatelská péče

 Každá komunita – společný obývací pokoj

 Dvoulůžkové pokoje, dva jednolůžkové 
pokoje

 Každý pokoj – své hygienické zázemí

 Využívání návazných služeb: 
o stacionář Benjamín
o Církevní základní a mateřská škola
o Středisko volného času
o divadlo, kostely, supermarkety
o kadeřník, lékaři, sociální rehabilitace…



Náš běžný den



Rehabilitační dílna Harmonie – Krnov, 2008

Tato akce „Komunitní bydlení s programem návazných aktivit jako 
prostředek integrace mentálně postižených osob“ je spolufinancována 

Evropskou unií a Moravskoslezským krajem.

Dílna nahrazuje nedostatečnou kapacitu návazných služeb 
pro aktivizační činnosti klientů.



Rehabilitační dílna v Krnově

Rehabilitační dílna nahrazovala 
chybějící návazné služby.

Posilování pracovních dovedností podle 
individuálních schopností klientů –
výroba svíček, pletení košíků, tkaní 
koberců…

Relaxační místnost – slouží 
k multismyslové relaxaci – vodní lůžko, 
závěsná síť, …



Proces transformace stále pokračuje

Rok 2008 byl pro naše plány úspěšným. 

Podařilo se navázat spolupráci s  některými poskytovali pobytových sociálních 
služeb, nabídli jsme jejich  uživatelům naše služby a umožnili také soužití 
mužů a žen. 

V roce 2008 svěřil zřizovatel naší organizaci do správy další budovu v Krnově.

Po rekonstrukci dvou podlaží vzniklo nové chráněné bydlení dva byty pro 8 osob 
na Opavské ulici v Krnově – v užívání od května 2009





Chráněné bydlení v Krnově, Opavská 40



Naděje, příspěvková organizace
Jindřichov ve Slezsku

Od 1. 7. 2009 byla Naděje,příspěvková 
organizace, Jindřichov ve Slezsku, 
sloučena s organizací Harmonie.

 Harmonie, p. o. se stala nástupnickou 
organizací.

 Pobytová sociální služba je poskytována 
v nevyhovujícím objektu zámku



Transformace služby Naděje , p. o. 
v Jindřichově ve Slezsku

V souladu s Koncepcí kvality sociálních služeb v Moravskoslezském 
kraji, schválenou zastupitelstvem Kraje a usnesením č.24/2122 

ze dne 26. 6. 2008, probíhá transformace služby v objektu zámku 
v Jindřichově ve Slezsku. 

Transformace zařízení je zařazena do Integrovaného operačního programu, 
oblast intervence 3. 1.



Bydlení na zámku v Jindřichově ve Slezsku



Vystěhování služby z Jindřichovského zámku

 Z důvodu nevyhovujících 
podmínek byl 1. 4. 2010 
zámek opuštěn

 Klienti se přestěhovali  
do náhradních prostor v Krnově, 
do objektu bývalých kolejí 
Slezské Univerzity.

 Proces transformace pokračuje 
dle transformačního plánu 
organizace.



Dílčí projekty I. etapy transformace 
sociální pobytové služby 

zámku Jindřichov ve Slezsku

Novostavba Chráněného bydlení v Osoblaze (dva propojené objekty) 

 12 osob

Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně  
od Pradědem

 18 osob

Rekonstrukce objektu bývalé mateřské školy na Chráněné bydlení v Rýmařově

 15 osob



Chráněné bydlení v Osoblaze pro 12 osob



Chráněné bydlení v Rýmařově pro 15 osob



Domov pro osoby se zdravotním postižením 
ve Vrbně pod Pradědem pro 18 osob



Krajánek příspěvková organizace
Město Albrechtice

 Od 1. 1. 2010 byl Krajánek, p. o., 
Město Albrechtice, sloučen s organizací 
Harmonie.

 Harmonie, p .o. se stala nástupnickou 
organizací.

 Proces transformace zařízení Krajánek 
probíhal, Harmonie převzala již 
započaté aktivity a celý proces dovedla 
do finální podoby.



Transformace pobytové sociální služby 
v zařízení Krajánek ve Městě Albrechticích

2008 - 2010 První etapa transformace 
vznik Chráněného bydlení Vila Krajánek

Investiční projekt  spolufinancovaný  z prostředků EU – Regionálního operačního
programu, v rámci probíhajícího  procesu transformace pobytových sociálních
služeb příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje.

Rekonstrukce objektu vily byla zahájena v roce 2008, před sloučením
s organizací Harmonie, p. o.

Registrace služby Chráněné bydlení a zahájení provozu v roce 2010 již bylo 
pod organizací Harmonie, p. o.

Služba byla určena 11 osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

Klienti mají k dispozici dvě bytové jednotky.



Transformace pobytové sociální služby v zařízení 
Krajánek v Městě Albrechticích

2011 - 2013 Druhá etapa

rekonstrukce stávajícího objektu na Chráněné bydlení

 Vznikly čtyři bytové jednotky  pro 16 osob.

 Doba realizace od roku 2011 do roku 2013.

 V rámci objektu vzniklo nové zázemí pro sociálně terapeutickou dílnu.



Transformace pobytové sociální služby 
v zařízení Krajánek ve Městě Albrechticích

I. etapa transformace zařízení Krajánek

vzniklo bydlení pro 11 klientů

ve dvou bytech

na ul. Krnovská 1

Město Albrechtice



Chráněné bydlení Krajánek 
ve Městě Albrechticích

II. etapa transformace zařízení Krajánek ve Městě Albrechticích

Vzniklo bydlení v rekonstruovaném objektu původní sociální služby DOZP, 

 4 byty pro 16 klientů

 zázemí pro sociálně terapeutickou dílnu 

s kapacitou 30 osob/den

ul. B. Smetany 35

Město Albrechtice



Nové bydlení ve čtyřech bytech, v každém bytě jsou 

 dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj

 obývací pokoj s kuchyňským koutem 

 dvě koupelny



Sociálně terapeutická dílna ve Městě Albrechticích

Od 1. 3. 2010 byl zahájen provoz 
nové registrované sociální 
služby STD, která vznikla v rámci 
realizace projektu „Podpora a 
rozvoj služeb sociální prevence 
MSK“. 

Dílna se nachází na ul. B. Smetany 
ve středu obce Město Albrechtice.

Registrovaná služba nahradila 
Rehabilitační dílnu, která zde byla 
provozována od roku 2002 jako 
náhrada za chybějící návazné služby.



Sociálně terapeutická dílna má nové zázemí



Ukončení I. etapy transformace sociální služby 
zámku v Jindřichově ve Slezsku v roce 2015

Předání pracoviště Za Drahou v Krnově
organizaci Sagapo, p. o. se sídlem 
v Bruntále k 1. 1. 2015.

Sagapo bude provozovatelem dvou nových 
služeb, které vzniknou z procesu transformace 
Jindřichovského zámku (Vrbno pod Pradědem, 
Rýmařov).

Službu Chráněné bydlení v Osoblaze bude 
poskytovat Harmonie.

Dokončení výstavby objektů ve Vrbně p. Pradědem a Osoblaze a rekonstrukce v Rýmařově. 

Registrace  a zahájení poskytování pobytových sociálních služeb.



Nové bydlení v Rýmařově, 
Vrbně pod Pradědem, Osoblaze



Chráněné bydlení v Osoblaze pro 12 klientů 
zahájení provozu 1. 10. 2015



Transformační proces neskončil…

Transformační proces Harmonie, p. o. pokračuje schválením 
TP Harmonie, p. o. na léta 2016 – 2020, 

který rada kraje schválila dne 26. 6. 2016

Vize 

 Vytvoření bydlení komunitního typu pro osoby se specifickými potřebami

 Poskytování služby chráněné bydlení v individuálních domácnostech

 Zajištění poskytování sociálně aktivizačních činností pro klienty DOZP 
mimo objekt bydlení, včetně zajištění bezbariérovosti objektu a vytvoření 
zázemí pro pracovníky administrativy



Naplňování vizí TP Harmonie, p. o.

Vytvoření bydlení komunitního typu pro osoby se specifickými potřebami:

 Vznik nové sociální pobytové služby pro 12 osob

 Vytipování a odsouhlasení vhodné lokality pro výstavbu 3 rodinných domů na 
ul. Dobrovského v Krnově, zadání zpracování studie (2016)

 Zpracování projektové dokumentace, reflektující cílovou skupinu osob s duševním 
onemocněním (2018)

 Projekt byl předložen do výzvy MPSV, program 013310 – Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb 2016 - 2022, cíl: Zvyšování kapacit pobytových 
sociálních služeb (2019)

 Tento projekt byl projednán Dotační komisí s výsledkem – podpořen

(březen 2020¨)

Investorem je zřizovatel, dne 1. 11. 2021 došlo k předání stavby 
firmě TECHARTSTAV, realizace stavby potrvá 15 měsíců. 



Naplňování vizí TP Harmonie, p. o.

Poskytování služby Chráněné bydlení v individuálních domácnostech:

 K naplnění této vize došlo nákupem 4 bytů pro 8 klientů

 Byty se nachází na Sídlišti Pod Cvilínem v Krnově, v běžné zástavbě města 
(2017)

 Zpracování studie proveditelnosti a žádosti do Výzvy IROP č. 82 (2018) -
žádost byla podpořena

 Výběr firmy na rekonstrukci bytů a zahájení stavebních úprav, ve spolupráci 
se zřizovatelem (2019)

 Nastěhování 8 klientů do rekonstruovaných bytů a zahájení poskytování 
pobytové sociální služby v režimu chráněné bydlení



Byty na sídlišti Pod Cvilínem v Krnově



Slavnostní předání klíčů od bytů na SPC v Krnově



Zkvalitňování života klientů pokračuje…

 Chráněné bydlení je poskytováno v individuálních domácnostech ve 4 bytech 
na Sídlišti pod Cvilínem v Krnově, z toho dva byty jsou jednolůžkové, dva 
byty dvoulůžkové

 V běžné zástavbě zde bydlí 4 ženy a 4 muži, z toho 2 páry v partnerském 
vztahu

Charakteristika poskytované služby

 Chráněné bydlení je nabízeno lidem s větší mírou samostatnosti, kteří 
umí využívat široké nabídky města, s předpokladem přechodu do služby 
podpora samostatného bydlení.

 Obyvatelé Chráněného bydlení jsou vedeni k využívání běžných služeb, 
které jim město Krnov nabízí. Jsou podporováni k soběstačnosti a 
co nejmenší závislosti na službě.



Poskytování sociálně aktivizačních činností, 
Opavská 40, Krnov

 K naplnění vize bylo potřeba nachystat prostory v objektu na Opavské 40 
v Krnově pro denní aktivity klientů DOZP.

 Zadání zpracování projektové dokumentace pro instalaci zdviže 
a rekonstrukci vnitřních prostor (2018)

 Výběr stavební firmy a provedení díla (2019 - 2020)

 Zahájení sociálně aktivizačních činností v březnu 2021



Poskytování sociálně aktivizačních činností 
DOZP Opavská 40, Krnov

• relaxační dílna, aktivizační místnosti, snoezelen





… nekončíme, jedeme dál…



Dokumenty vztahující se k transformačního procesu

• http://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/dokumenty-ve-vztahu-k-
transformacnimu-procesu-42913/

• http://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/individualni-projekty-ve-vztahu-k-
transformacnimu-procesu-a-jejich-vystupy-42925/

• Souhrnná zpráva o procesu transformace v Moravskoslezském kraji 
(formát PDF, velikost 5843 kB)

• Můj život - brožura zachycující 15 životních příběhů lidí s postižením, 
kteří odešli z ústavních pobytových služeb 
(formát PDF, velikost 9674 kB)

http://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/dokumenty-ve-vztahu-k-transformacnimu-procesu-42913/
http://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/individualni-projekty-ve-vztahu-k-transformacnimu-procesu-a-jejich-vystupy-42925/
http://www.msk.cz/assets/socialni_oblast/souhrnna_zprava_o_procesu_transformace_msk.pdf
http://www.msk.cz/assets/socialni_oblast/brozura_muj_zivot.pdf

