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Den otevfien˘ch dvefií v domovû Paprsek
DÛm sociálních sluÏeb ve Velk˘ch Opatovicích byl postaven v roce 2000. Byli sem pfiemístûní klienti z objek-
tu v Borotínû, kter˘ byl vrácen pÛvodním majitelÛm v restituci. Zfiizovatelem domova je Jihomoravsk˘ kraj,
provoz zaji‰Èuje pfiíspûvková organizace Paprsek. V fiíjnu, v rámci Dne otevfien˘ch dvefií, nav‰tívilo toto soci-
ální zafiízení témûfi 200 hostÛ, ktefií se pfiesvûdãili o vysoké úrovni poskytovan˘ch sluÏeb.

Od ãervence leto‰ního roku je no-
vou fieditelkou Paprsku Bc. Marie
Wetterová, které jsem se zeptal:

Paní fieditelko, vedete pomûrnû
velk˘ ústav, kolik zde máte zamûst-
nancÛ a kolik klientÛ? 

Ná‰ domov je urãen pro dospûlé
klienty se zdravotním a mentálním
postiÏením. Témûfi 90 zamûstnancÛ
poskytuje potfiebné sluÏby klientÛm,
kter˘ch je v souãasné dobû 108.
Kromû hlavní budovy s moderním zá-
zemím máme k dispozici také chránû-
né bydlení pro ty klienty, ktefií jsou
schopni si sami zajistit provoz domác-
nosti a vystaãí jen s dohledem na‰ich
pracovníkÛ. Jedná se o bûÏn˘ byt
v mûstské zástavbû, kde nyní bydlí
ãtyfii klienti, od zaãátku pfií‰tího roku
získáme dal‰í chránûn˘ byt, takÏe jiÏ
8 klientÛ bude umístûno v tomto pfiíz-
nivém prostfiedí.

Hosté Dne otevfien˘ch dvefií chvá-
lili péãi, kterou domov Paprsek po-
skytuje. Jste spokojena, jako nová
fieditelka, se stavem, ve kterém jste
zafiízení pfievzala?

V m˘ch pfiedchozích zamûstnáních

se vÏdy jednalo a manaÏerskou ãin-
nost; sociální problematice jsem se
vûnovala spí‰ ve svém volném ãase,
v Kun‰tátû. Na tuto souãasnou pozici
jsme nastoupila po úspû‰ném v˘bûro-
vém fiízení a jsem ráda, Ïe mohu vyu-
Ïít své dosavadní zku‰enosti.

Abych odpovûdûla na otázku, ano,
domov Paprsek zaji‰Èuje velmi kvalit-
ní sluÏby a doufám, Ïe tomu bude tak
i nadále. Ostatnû v˘teãnou úroveÀ
sluÏeb potvrdila i inspekce, která 
pravidelnû kontroluje kvalitu posky-

tované péãe. V dobû, kdy jsem na-
stoupila, probíhal jiÏ projekt MPSV
s názvem Transformace sociálních
sluÏeb. Úspû‰né pokraãovaní tohoto
transformaãního procesu povaÏuji za
jeden ze sv˘ch stûÏejních úkolÛ.

V ãem tato transformace spoãívá?
Jedná se o vytvofiení vhodn˘ch

podmínek pro udrÏení co moÏná
nejvy‰‰í úrovnû samostatnosti osob
se zdravotním postiÏením, tak, aby
mohly uplatnit v plné mífie své
schopnosti a aby se mohly zapojo-
vat do ‰ir‰ích oblastí Ïivota spoleã-
nosti. Domov Paprsek je moderní
zafiízení, bohuÏel v‰ak pochází z
doby, kdy se je‰tû preferovaly vel-
kokapacitní zafiízení s ústavní péãi.
Transformací pfiesouváme ty kli-
enty, ktefií jsou ve vût‰í mífie 
samostatní, do chránûného bydlení,
jehoÏ kapacitu budeme roz‰ifiovat.
Naopak sníÏíme kapacitu hlavní bu-
dovy, kde vytvofiíme podmínky pro
více komunitní zpÛsob Ïivota.
Chceme zfiídit men‰í jídelny místo
jedné velké centrální, zru‰it spoleã-
né koupelny a pfiestavût pokoje na
men‰í, jedno a dvoulÛÏkové. Od
ledna budeme mít jiÏ dva byty pro

chránûné bydlení zde v Opatovicích
a plánujeme v˘stavbu dvou domkÛ
ve Svitávce s kapacitou 12 osob.
Tento proces je nároãn˘ nejen na
hmotné zabezpeãení, ale také na 
pfiípravu klientÛ pro umístûní v chrá-
nûn˘ch bytech. V domovû máme
takzvan˘ tréninkov˘ byt, ve kterém
se klienti pfiipravují na zvládnutí po-
vinností, které je po pfiesunu ãekají.

Máte nûjaké aktuální problémy?
Problémy fie‰íme neustále, takfiíka-

jíc za pochodu. Já bych si pfiála, aby
se rychleji mûnil postoj vefiejnosti
k na‰im klientÛm. Ne vÏdy se totiÏ na
na‰ich v˘letech a cestách setkáváme
s pochopením. Je dobré poznat, Ïe na-
‰i klienti jsou stejní jako my ostatní,
mají kromû sv˘ch hendikepÛ stejné 
emoce, radosti i strasti. Proto bych
chtûla vefiejnost pozvat k ãastûj‰í ná-
v‰tûvû na‰eho domova, aby se lidé
mohli seznámit s na‰imi klienty a pro-
stfiedím, kde Ïijí. Budu ráda, kdyÏ den
otevfien˘ch dvefií bude v na‰em domo-
vû Paprsek kaÏd˘ den v roce.

Paní fieditelko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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AÈ pod Va‰imi 
stromky nechybí 

dárky od nás.

Pfiejeme krásné 
pokojné Vánoce.

❆ Dárkové sady kosmetiky Eucerin, Vichy, Bioderma.
❆ Vánoãní balení vitamínÛ a potravinov˘ch doplÀkÛ.
❆ Dárkové kazety ãajÛ.
❆ ·irok˘ sortiment dûtské v˘Ïivy. 

¤editelka Bc. Marie Wetterová. 


