Kdo nás ještě nezná
o pomáháme plánovat
o podporujeme spolupráci
o podporujeme komunikaci
o upozorňujeme na problémy
o snažíme se je společně s Vámi řešit
o pomáháme prosazovat společné plány

Jinak řečeno se věnujeme
o
o
o
o
o
o

vzdělávání
regionálnímu rozvoji
zapojování veřejnosti
komunitnímu plánování
místnímu udržitelnému rozvoji
konzultacím a podpoře při přípravě projektů

Podpora odborných partnerství

Klíčové téma
možnost žít doma, možnost volby

Naše východiska
o Regionální nerovnosti poskytování služeb
seniorům a osobám se zdravotním postižením.
o Dostupnost/nedostupnost služeb.
o Terénní služby, jsou z hlediska financování a
z hlediska úhrad uživatelů znevýhodněny
oproti pobytovým zařízením.
o Někteří uživatelé nevyčerpají příspěvek na
péči, jiným nestačí. Legislativa chrání uživatele
pouze v pobytové službě.

Několik čísel
2012
Výchozí stav

2013

Procentní
nárůst

2025

Procentní
nárůst

2065

Procentní
nárůst
-18,39

Celkový počet

1 291 816

1 302 336

0,81

1 231 986

4,63

Z toho ve věku
65 - 74 let

123 747

130 886

5,77

142 180

14,90

111 356

Z toho ve věku
75 - 84 let

61 839

61 870

0,05

98 443

59,19

128 199

Z toho ve věku
84 a více

18 406

19 141

3,99

25 491

38,49

112 879

1 054 281

- 10,01

107,31

513,27

Dotace na jednoho uživatele a rok v
roce 2011 ve Středočeském kraji:
Pečovatelská služba

4 254,- Kč

Domov pro seniory

51 311,- Kč

Zdroj: ČSÚ, Dotace na sociální služby – MPSV 2011

Co vidíme
o síť sociálních služeb je v kraji rozmístěna nerovnoměrně,
existují místa, ve kterých nemají senioři a osoby se
zdravotním postižením k dispozici pomoc v domácím
prostředí
o existuje rozdíl mezi sítí služeb ve venkovských lokalitách a
mezi urbanizovanými lokalitami
o podpora rozšiřování kapacit celoročních pobytových
zařízení vede k neúměrnému nárůstu nákladů na provoz
sítě

Současný stav u vybraných
sociálních služeb
o Pečovatelské služby

108 registrací

o Osobní asistence

33 registrací

o Odlehčovací služby

49 registrací

o Denní stacionáře

41 registrací

o Týdenní stacionáře

15 registrací

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb k 31.11.2014

Závěry z jednotlivých aktivit
projektu

ZAJISTIT DOSTUPNOST NÁVAZNÝCH
SLUŽEB
OBLAST ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

o
o
o
o

Podpořit terénní práci zdravotnického personálu.
Zlepšit bezbariérovou dopravu v obcích a městech.
Zajistit místní a finančně dostupné rehabilitace a fyzioterapie pro různé skupiny občanů.
Zkvalitnit péči v léčebnách dlouhodobě nemocných a podporovat návrat pacientů do
domácího prostředí.

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ

o Podpořit vzdělávání dětí se zdravotním postižením v místě jejich bydliště.
o Zasadit se o zlepšení místní a časové dostupnosti pedagogicko-psychologických poraden
a jejich zaměření na oblast dětí a mládeže s vážným zdravotním postižením.
OBLAST VOLNÉHO ČASU A PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

o Rozvíjet chráněná pracovní místa a podpořit zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.
o Podpořit aktivní trávení volného času pro děti se zdravotním postižením a seniory v
komunity.
o Zvyšovat kvalitu kurzů pro pečovatelky a zahrnout různá specifika péče o jednotlivé
cílové skupiny.

ZAJISTIT PODPORU PEČUJÍCÍCH OSOB A REALIZACI OSVĚTOVÝCH
AKTIVIT
o Podpořit aktivity vedoucí k zvýšení pracovního uplatnění pečujících osob.
o Podpořit vznik nabídky „chův“ se zkušenostmi s prací s dětmi se
zdravotním postižením.
o Podpořit finanční dostupnost kulturních a veřejných akcí pro rodiny
s dětmi se zdravotním postižením.
o Podpořit služby psychosociální pomoci pro pečující a svépomocné skupiny.
o Podpořit cílené a specializované vzdělávání pečujících.
o Podpořit neformální setkávání s příslušníky cílových skupin.
o Podpořit uznání rodinným pečovatelům.
o Realizovat osvětové projekty zviditelňující téma pečujících osob.
o Nastavit spolupráci s kontaktními pracovišti Úřadu práce ve Středočeském
kraji v hledání možností pro ovlivňování místních zaměstnavatelů, aby
vytvářeli flexibilní formy zaměstnání pro pečující osoby.
o Podporovat vznik pracovních pozic na částečné nebo flexibilní úvazky.

ZLEPŠIT INFORMOVANOST O NABÍDCE SOCIÁLNCÍH SLUŽEB PRO
OSOBY PEČUJÍCÍ O SVÉ BLÍZKÉ A DOSTUPNOST RŮZNÝCH
FOREM PORADENSTVÍ
o Vypracovat informační materiály pro různé cílové skupiny ve vazbě
k různým životním situacím.
o Podpořit vznik, rozvoj a udržení místních interaktivních elektronických
podob informačních materiálů.
o Zajistit srozumitelné a dostupné informování prostřednictvím existujících
institucí.
o Zdůraznit klíčové role zdravotnických zařízení jako jedné z prvních institucí
pro informování o možnostech pomoci.
o Rozvíjet osvětu jak mezi odborníky, tak laickou veřejnost, že pečovat doma
je normální.

PRACOVAT NA SYSTÉMOVÝCH ZMĚNÁCH V ZAJIŠTĚNÍ PÉČE
o Vytvořit podmínky pro víceleté financování. Snížit administrativní zátěž. Zamezit
politickému rozhodování o rozdělování finančních prostředků
o Zahájit kroky vedoucí k zahrnutí regionálních specifik do postgraduálního
vzdělávání praktických lékařů.
o Navázat spolupráci se zdravotními pojišťovnami o zvýšení nabídky specializované
psychiatrické péče.
o Zajistit finanční prostředky na zajištění základních potřeb v takové výši, která
umožní péči doma.
o Nastavit jasnou základní sít služeb ve vazbě ke specifikům jednotlivých území
(přirozené územní celky – úroveň okresu, obce s rozšířenou působností).
o Jasné definování základní sítě služeb umožňující žít doma.
o Jasně definovat role jednotlivých aktérů péče.
o Nastavit systém průběžného mapování potřeb ve spolupráci s klíčovými aktéry.
o Sjednotit dokládané úkony, zohlednit náročnost poskytování dané služby.
o Podpořit depistážní činnost na obcích a eliminovat přetíženost agendy obcí.
o Zachovat možnost volby uživatele – podpořit více jak jednoho poskytovatele
v území.

PODPOŘIT TAKOVÉ SLUŽBY, KTERÉ NÁM UMOŽNÍ ŽÍT DOMA
o Podpořit terénní formu odlehčovací služby ve vazbě ke specifikům
jednotlivých skupin.
o Podpořit terénní formu pečovatelských a asistenčních služeb
zajišťujících stabilní služby.
o Zajistit dostupnost služeb pro specifická onemocnění.
o Podpořit služby zajišťující flexibilní terénní práci ve smyslu plošné i
časové.
o Podpořit mobilní hospicové služby.
o Rozvíjet odlehčovací služby v terénní i pobytové formě a pro celou
škálu cílových skupin.
o Rozvíjet dostupnost denních a týdenních stacionářů a jejich
schopnost flexibilně reagovat na změny potřeb v území.
o Zajištění dostupnosti odlehčovací služby v rámci okresu.

AKTIVNĚ ROZVÍJET SPOLUPRÁCI V KOMUNITĚ A KOMUNITNÍ
PŘÍSTUP PŘI PRÁCI S KLIENTEM

o Využít potenciál praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost
v koordinaci a spolupráci zdravotních a sociálních služeb a podpoře
neformálních pečujících.
o Podpořit síťování/provázanost sociálních a zdravotních služeb v
oblasti domácí i institucionální péče o pacienty v terminálním stádiu
nemoci.
o Podpořit aktivní spolupráci mezi službami při péči o seniora nebo
osoby se zdravotním postižením.
o Podpořit kooperaci mezi většími městy a okolními vesnicemi
v oblasti zajištění dostupnosti sociálních a návazných služeb a
bezbariérové dopravy.
o Vyhodnotit možnosti podpory vzniku malokapacitních
vícegeneračních komunitních center pro různé cílové skupiny.
o Podpořit komunitní služby.

Kdo s tím může něco udělat?

……………………

Děkujeme za pozornost a těšíme
se někdy příště.

tým CpKP střední Čechy

