Poznali jsme plnohodnotný život lidí se zdravotním
postižením u našich bavorských partnerů
v Deggendorfu
Exkurze do Bavorska – Charitas a Lebenshilfe Deggendorf

Dne 19. - 20. května 2014 uspořádala MAS Rozkvět zahrady jižních
Čech spolu s partnery projektu „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“
exkurzi do bavorského města Deggendorf, a to konkrétně do organizací
Charitas Deggendorf a Lebenshilfe Deggendorf.
Cílem projektu „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“ je rozvoj místního
partnerství a spolupráce mezi subjekty z různých oblastí za účelem skloubení rodinného a
pracovního života obyvatel regionu, sociálních politik a zaměstnanosti a vytvoření podmínek
pro zlepšování situace v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v regionu
spolupráce i v sousedících regionech Jižních Čech a Bavorska.
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Tato exkurze byla zaměřena převážně pro odborníky a organizace působící
v oblasti sociálních služeb. Cílem exkurze bylo formou dobré praxe se blíže
seznámit s organizacemi pečující o osoby s omezeními a s konkrétními provozy
jednotlivých zařízení - pečovatelského domu, chráněné dílny v Mettenu, ubytovacího
zařízení a dalšími. Program exkurze navazoval na pracovní cestu expertní skupiny MAS
Rozkvět v roce 2012 a na exkurzi v červnu 2013, kdy jsme se seznámili s provozy
chráněných dílen v Mettenu a Deggendorfu, ubytovacími zařízeními a měli jsme možnost
diskutovat s pracovníky těchto středisek.
Osobní seznámení s provozem sociálních služeb poskytovaných osobám
s omezeními v Bavorsku započalo v pondělí 19. 5. 2014 v oblastní Charitě okresu
Deggendorf, kde nás s jejím provozem osobně seznámil ředitel organizace, pan
Hans Jurgen Weißenborn.
Před padesáti lety začínalo jedno zařízení (poradeství rodinám s dětmi), dnes „Svaz
charita“ v zemském okrese Deggendorf se 140 tisíci obyvateli má 100 lidí na trvalý pracovní
úvazek, 100 dobrovolníků, 100 pracovníků pro lidi s demencí, kteří se starají o 160 lidí
potřebujících ambulantní domácí péči, 160 lidí pečovatelství a 16 míst je v Charitním domě.
Oblastní Charita Deggendorf se převážně věnuje péči o nemocné a staré osoby
(ambulantní i terénní služby), poskytuje sociální poradenství v oblasti nouzových a krizových
životních situacích, pomoc při oddlužování a insolvenci, pomoc trestaným osobám, také
funguje ambulance pro osoby se závislostí, dále Azylový dům pro ženy a děti, poskytuje
poradenství při výchově dětí a mládeže, poradenství v otázkách partnerství a rodinného
života, těhotenskou poradnu, rehabilitace pro matky a také pomoc migrantům a jejich
rodinám při integraci do společnosti.
Zajímavé byly též předané zkušenosti s motivací dobrovolnické činnosti a také běžné
využívání flexibilních forem zaměstnání, podpora rovných šancí a opatření příznivých pro
rodinu.
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Další den, 20. 5. 2014, jsme navštívili neziskovou organizaci Lebenshilfe,
která zastupuje lidi s duševním postižením a jejich rodiny v regionu a které je
založeno s cílem pomoci těmto lidem žít plnohodnotný život.
Původní myšlenka založit takovýto spolek vznikla již v roce 1958 a od roku 1971 vnikl
z řad rodičů dětí s postižením, úřadů a církve první spolek. Touha vytvořit v Deggendorfu
celistvou svépomocou organizaci pro lidi s handicapy vykrystalizovala v konkrétní podobu a
od r. 1972 začala fungovat první chráněná dílna.
Celý proces vzniku byl náročný, stál hodně času, úsilí, příprav a především finančních
nedostatků, neboť žil především z příspěvků a darů lidí. Dvě skupiny školáků ze zvláštní školy
vytvořily základní uživatele docházející do této chráněné dílny, rada města poskytla prostory,
kam mohli tito uživatelé docházet jako do denního stacionáře. Rodiče za pomoci odborníků
dokázali, jako reakci na odmítání jejich dětí ve společnosti v těchto spolcích Lebenshilfe,
společně zapojit své děti do pracovního života s cílem rovnoprávného postavení ve
společnosti a zasazování se o bezbariérovost ve všech oblastech života. Jednou z hlavních
myšlenek bylo, že i člověk se zdravotním postižením se může sám angažovat a převzít
zodpovědnost.
Toto opravdové zapojení, dodnes za pomoci darů od lidí a státních institucí,
vykrystalizovalo ve vznik rozšířené podoby organizace Lebenshilfe v celou síť:
Deggendorfské chráněné dílny, Obchod a kavárna, Škola sv. Notkera, Internát pro žáky,
Denní léčebný stacionář. Celá organizace pracuje na principech solidarity s kompletními
poradenskými a podpůrnými nabídkami služeb s rozdílnými zařízeními podle stupně postižení.
Služby v organizaci Lebenshilfe poskytují přibližně 60 000 zaměstnanců na plný úvazek a asi
15 000 dobrovolníků, služby využívá 1 200 lidí se zdravotním postižením z okresu
Deggendorf. Organizace Lebenshilfe se angažuje i mezinárodně (http://www.lebenshilfedeggendorf.de).

Naši jihočeskou skupinu lidí zabývající se sociálním oborem přivítal osobně
p. Volker Kuppler, ředitel organizace Lebenshilfe v Deggendorfu a tento druhý
den exkurze jsme měli možnost shlédnout provoz pečovatelského domu,
dvousměnný provoz chráněných dílen v Mettenu, který se zabývá kovovýrobou,
navštívili jsme denní stacionář pro osoby se zvláště těžkým postižením a také
jsme měli možnost o mnohém diskutovat s pracovníky vedení tohoto střediska při
společném obědě.
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Velmi inspirativní byla rozprava s panem Schellerem, který vytvořil pod svým vedením
koncepční program pro individuální přístup v domově s trvalou péčí o osoby se zvláště
těžkým postižením. Celou exkurzi v jednotlivých zařízení s námi také absolvovala členka
podnikové i správní rady organizace Lebenshilfe, uživatelka pečovatelského domu
v Deggendorfu.
Více o aktivitách organizace Lebenshilfe je možné získat na webových stránkách
http://www.lebenshilfe-deggendorf.de.
Exkurzi provázela v rámci projektu „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“,
CZ.1.04/5.1.01/77.00132 (v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost –
www.portalprace-jiznicechy.cz) za MAS Rozkvět zahrady jižních Čech (www.masrozkvet.cz) a
spolupartnera projektu Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. (www.linhart-chelcice.cz)
Mgr. Klára Kavanová Mušková. Exkurze se zúčastnilo 22 žen a 1 muž z řad sociálních
neziskových organizací, Úřadu práce ČR, státní správy i samosprávy obcí na území realizátora
i partnerů projektu. V průběhu exkurze bylo také zajištěno odborné tlumočení Ing. Ivanou
Bošinovou.
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