Tento projekt je spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního
operačního programu – grantové schéma „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“.

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a
Holýšovsku
Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se
zdravotním postižením
15.11. 2007
Program jednání:
1. doplnění a schválení vize
2. stanovení cílů pro období 2009 – 2012 v oblasti sociálních služeb
3. projednání doporučení metodika a navržení opatření
1. Vize rozvoje sociálních
v následující podobě:

služeb

v regionu

byla

schválena

VIZE ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
•

V roce 2012 nabídka kvalifikovaných sociálních služeb na Horšovskotýnsku převyšuje
poptávku. Vzniká tím tlak na snížení jejich cen a zvýšení kvality. Služby jsou dostupné
co nejširšímu okruhu obyvatel. Mají politickou podporu.

•

Související ambulantní a pobytové služby sociální služby na sebe navazují a jsou
soustředěny „pod jednou střechou“.

•

Informovanost obyvatel o službách zvyšuje distribuce katalogu, dostupná média i
bezplatná telefonní linka. Informace jsou poskytovány kvalitně.

•

Služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem. Sociální pracovníci se vzdělávají
celoživotně a jejich vzdělání je srovnatelné (podle jednotných kurzů v celé ČR) a jeho
součástí jsou standardy kvality.

•

Jsou respektovány osobnostní vlastnosti, názory a potřeby uživatelů i poskytovatelů a
chráněna jejich práva. Do poskytování služeb jsou více zapojeni dobrovolníci, kteří
jsou podporováni a jsou pro ně pořádány bezplatné kurzy. Uplatnění nacházejí
především jako asistenti a společníci.
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•

Pro financování služeb jsou plně využívány dotace z Evropské unie, z krajů a
ministerstev a jejich získávání je jednodušší. Existuje stálý (jistý) finanční zdroj ze
státního rozpočtu a všichni k němu mají rovný přístup. Na financování sociálních
služeb se podílejí i sponzoři. Finanční prostředky jsou využívány efektivně. Příspěvek
na péči je využíván na úhradu služeb.

•

Přístupy do veřejných budov jsou bezbariérové.

2., 3. Stanovení cílů a opatření pro období 2009 – 2012 v oblasti sociálních
služeb

CÍLE
– co je potřeba zajistit, změnit, na co je potřeba myslet, co je důležité?
- dosahují nějaké změny, zlepšení situace apod. (př. Zvýšit zaměstnanost osob se ZP,
Umožnit seniorům důstojný život v přirozeném prostředí apod.)
- přispívají k naplnění vize (popisuje žádoucí stav sociálních služeb za 4 roky) – co
se musí udělat, aby byla vize naplněna?
- vychází ze SWOT analýzy (řeší slabé stránky, využívají silné stránky a příležitosti, ...)
- tvrzení, která vyjadřují, o co budete společně (s politiky, s uživateli služeb
atd.) usilovat v letech 2008-2011
- souvisejí (jsou řešitelné) se sociálními službami
- jsou specifikované (co přesně se má stát?), měřitelné (jak poznáme, že se to
stalo?), akceptovatelné (pro realizátora), reálné (ve vztahu ke zdrojům a času),
termínované (do kdy)

CÍL

OPATŘENÍ
OPATŘENÍ

OPATŘENÍ

OPATŘENÍ

– co je potřeba udělat, aby se podařilo cíl splnit?
- konkrétní služby = způsoby řešení, naplnění cíle
- vychází se SWOT analýzy (řeší slabé stránky, využívají silné stránky a
příležitosti, ...)
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Navržené cíle a opatření:

Zvýšit informovanost veřejnosti
o sociálních službách

Distribuce a
aktualizace
katalogu služeb

Krátké a
stručné
informace
o službách v
tisku

Internetové
stránky

TV ZAK

Umožnit seniorům důstojný
život v přirozeném prostředí
Zajištění
pečovatelské
služby a
rozšíření její
časové
dostupnosti
(víkendy, večer)

Zajištění
terénních
odlehčovacích
služeb

Zajištění
denního
stacionáře
(v případě
zájmu)

?

Zvýšit zaměstnanost osob se ZP

Rozšíření
kapacity
chráněné dílny

Apel na krajské
zastupitelstvo za
zlepšení/zdokonalen
í legislativy
(zastupitelstvo)

?

Náměty z diskuse pracovní skupiny o jednotlivých opatřeních (k dalšímu
jednání):
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•
•
•

•
•
•

V souvislosti se zaměstnaností osob se zdravotním postižením byla kritizována
platná legislativa. Existují možnosti Města, jak přispět k jejímu zdokonalení? V čem
přesně by mělo zdokonalení spočívat?
Za jeden z hlavních problémů regionu byla označena neexistence návazné péče pro
obyvatele DPS. Řešením je rozšíření pečovatelské služby o víkendový a večerní
provoz + vybudování denního stacionáře.
Rozšíření časové dostupnosti pečovatelské služby lze provést dvěma způsoby:
1) V rámci městských pečovatelských služeb obnáší rozšíření personálu + zajištění
dofinancování ze strany obcí.
2) Může být (ihned) zajištěno komerční neregistrovanou službou Domácí
ošetřovatelské péče paní Lukáškové. Ceny výkonů však přesahují maximální limity
nekomerčních sociálních služeb.
Co se týče denního stacionáře, zatím nebyla zaznamenána poptávka. Případnému
zajištění služby musí předcházet informační kampaň a zjištění poptávky.
Odlehčovací služby mohou být zajištěny z nedalekého Merklína (Diakonie ČCE –
Středisko Radost). je však potřeba zjistit kapacitu zařízení.
Pečovatelské služby nemají problém s kvalifikovaným personálem, spíše pečovatelky
nemají práci.

Dále byla diskutována následující doporučení metodika KPSS Bc. Daniela
Roseckého a závěry jednání řídící skupiny. Diskuse bude pokračovat na příštím
setkání.
Celý text Porovnání stávajících sociálních služeb s uživatelskou potřebností na
Horšovskotýnsku a Holýšovsku naleznete na stránkách http://www.horsovskytyn.cz/ nebo u
Zdeňka Doktora na sociálním odboru v Horšovském Týně.
1. Pracovní skupina by měla řešit možnosti rozšíření nabídky poskytování terénní
pečovatelské služby ve všech obcích území. Současně by bylo vhodné nabízet co
nejširší škálu úkonů pečovatelské služby.
2. Osobní asistence vhodně doplňuje pečovatelskou službu a výrazně zvyšuje možnosti
lidí zůstat v jejich přirozeném prostředí. Pracovní skupina by měla ověřit možnosti
poskytovatelů osobní asistence z Domažlic, nebo nalézt poskytovatele přímo na svém
území. Důležité je též zajistit propagaci této služby. U většiny potenciálních uživatelů
nelze očekávat aktivní vyhledávání pomoci. Příznačné je prohlášení z analýzy potřeb
uživatelů – „zajímám se jen o to, na co mám nárok“ – tedy co mi někdo nabídne.
3. Ačkoliv má domov pro seniory v Černovicích 76 neuspokojených žadatelů, jeho
kapacita je pro řešené území více než dostatečná. Pracovní skupina by měla ověřit
možnosti Plzeňského kraje a hájit zájmy území v rámci krajského plánování rozvoje
sociálních služeb.
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4. Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením lze podporovat zejména tzv.
podporovaným zaměstnáváním a formou chráněných dílen (nejsou sociální
služby). Ve spolupráci s Úřadem práce vytvořit podmínky pro snazší uplatnění osob se
zdravotním postižením na trhu práce.
5. Potřebnost odlehčovací služby souvisí zejména s vysokým podílem lidí, kterým
poskytuje služby osoba blízká. Tato služba však nemusí být nutně poskytována v řešeném
území. Měla by však být pro jeho obyvatele dostupná. Pracovní skupina by měla ověřit
možnosti využití odlehčovací služby v okolních regionech (Centrum sociálních a
rehabilitačních služeb, Domácí ošetřovatelská péče – Miroslava Lukášková, Diakonie ČCE
– středisko Radost Merklín).
6. Zvýšit informovanost veřejnosti, ale i stávajících uživatelů o ostatních sociálních
službách a možnostech, které se nabízejí.
7. Zajistit podporu poskytovatelům sociálních služeb a připravit program seminářů či
konzultací o standardech kvality sociálních služeb.
Náměty k diskusi vzešlé z jednání řídící skupiny komunitního plánování na
Horšovskotýnsku a Holýšovsku:
•

•

•

•

•
•
•

Byla zmíněna problematika využívání příspěvku na péči a vyzdvižen nepoměr
mezi uživateli sociálních služeb a příjemci tohoto příspěvku jak u terénní
pečovatelské služby tak u obyvatel DPS (příspěvek pobírá zhruba pětina obyvatel).
Možností je transformace DPS v zařízení pro seniory s omezenou
soběstačností. Uvažovat lze také o přístavbě nebo o novém objektu pro seniory
s omezenou soběstačností (návazné zařízení). V Holýšově již mají zpracovanou
projektovou dokumentaci.
Metodik projektu doporučuje vzhledem k velkému počtu rodin pečujících o osobu
blízkou věnovat pozornost odlehčovacím službám. Řešením může být rozšíření
nějakého stávajícího zařízení (např. DD Černovice) a nebo využití zařízení
Diakonie Merklín, případně domova pro osoby se ZP ve Stodě.
Pracovní uplatnění osob se ZP – chráněná dílna není schopna uspokojit poptávku
po pracovních místech; místa v chráněné dílně by měla být obsazována zejména
(přednostně) místními uživateli. Zvážit možnost dvojsměnného provozu dílny.
Je dostatečná poptávka po službě denního stacionáře pro seniory?
Slouží speciální škola jako denní stacionář pro děti se zdravotním postižením?
Dietní stravování bude řešeno individuálně.

Příští setkání pracovní skupiny se uskuteční 13. 12. od 14:00.
Zapsal: Aleš Kavalír, 15.11. 2007
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