Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb

Popis a zdůvodnění

V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu
pro občany tři organizace, a to PS města Mladá Boleslav, Jistoty Domova a Spokojený
domov, o.p.s. Současná kapacita je dle analýz poskytovatelů dostačující.
Vzhledem k tomu, že počet osob starších 65 let se neustále plynule zvyšuje a zvyšovat
bude (dle SDA bylo v roce 2002 65 a více let 5 400 obyvatel, v roce 2012 65 a více let
7 112 obyvatel), je nutné podporovat terénní služby, a to nejen ve městě Mladá
Boleslav, ale také ve spádových obcích v dostatečné kapacitě, ale i v rozšířené nabídce
služeb, která bude pružně reagovat na potřeby klientů v rámci 24 hodin a bude
dostupná i o víkendech a svátcích.
Život v domácím prostředí seniorům zajistí pouze dostatečně rozvinutá a komplexní síť
terénních sociálních služeb.
Stěžejní formou podpory je větší finanční zajištění těchto organizací městem Mladá
Boleslav, spádovými obcemi a dalšími organizacemi.
•
•
•

Klíčové plánované aktivity

•
•

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Udržení stávajících kapacit PS v území a zvyšování kvality peč. služby.
Podporovat časovou a místní flexibilitu PS
Podporovat spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb a návazných služeb
a vzájemnou koordinaci jejich služeb
Propojovat potřebnost služeb s finanční podporou ze strany města, MPSV,
Středočeského kraje.
Podporovat srozumitelnou informovanost o terénních službách u všech cílových
skupin – vazba na opatření I.1.

Občané území s vyšší mírou závislosti z řad seniorů a osob se zdravotním postižením.
•
•
•
•
•

Udržení stávajících kapacit služeb a zvyšování kvality pečovatelské služby
Dostupnost pečovatelské služby ve spádových obcích
Podpora služeb v odpoledních a večerních hodinách, víkendech a svátcích
Pracovní setkání mezi jednotlivými poskytovateli sociálních a návazných služeb
Finanční podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb z rozpočtu
Statutárního města Mladá Boleslav

Prodloužení doby, kdy senior a osoba se zdravotním postižením setrvává v domácím
prostředí, podpora jejich samostatnosti a nezávislosti, zamezení vyčleňování ze
společenského prostředí, zachování sociálních kontaktů a omezení institucionální péče.

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Poskytovatelé sociálních služeb a návazných služeb

Partneři

Statutární město Mladá Boleslav, spádové obce

Harmonogram

Pracovní setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb v druhém pol. 2014

Předpokládané finanční
náklady

Náklady na udržení stávajících kapacit pečovatelských služeb a zvyšování kvality a
dostupnosti služeb
Náklady spojené s realizací pracovního setkání

Možné zdroje financování

MPSV ČR, EU fondy- v rámci dalšího programového období, rozpočet Statutárního
města Mladá Boleslav, rozpočty spádových obcí, příjmy uživatelů

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Opatření V.2.: Udržení současných kapacit chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
postižením a rozvoj chráněného bydlení na základě doložené potřebnosti

Popis a zdůvodnění

Chráněné bydlení je pobytová služba sociální péče poskytována osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního nebo chronického onemocnění (včetně duševního
onemocnění), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. CHB umožňuje lidem se
zdravotním postižením nácvik běžných každodenních činností (např. hospodaření s penězi,
nákupy, vaření).
Na CHB jsou klienti současně podporováni v partnerském životě a svobodném výběru
volnočasových aktivit. U chráněného bydlení, jako u jediné poskytované soc. služby, uvedl
poskytovatel, že nemohl uspokojit zájem klientů o tuto službu z důvodu naplněné kapacity.
Analýza potřeb - v současné době v Mladé Boleslavi zajišťují chráněné bydlení tyto organizace:
Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné (16 míst), Centrum 83, poskytovatel
sociálních služeb (24míst) a Pečovatelská služba Mladá Boleslav (63 míst). V oblasti bydlení měli
naši respondenti pozitivní zkušenosti s chráněným bydlením, zmiňovali však právě její
nedostatečné kapacity. Také se velmi obávají toho, že je pro ně tato služba dočasná, a budou ji
muset po nějaké době opustit. V souvislosti s chráněným bydlením byla také zmíněna potřeba
individuálního nastavení služby tak, aby byla na území města Mladá Boleslav dostupná pro
všechny osoby s různým typem zdravotního postižení v okamžiku, kdy ji potřebují. Podpora má
být směrována ke vzniku chráněného bydlení v běžné zástavbě. Je potřeba zrealizovat jednání o
udržení stávajících kapacit CHB a o jeho případném rozšíření z hlediska možností zajištění služby,
bytů, financování. U cílových skupin, které nelze dopředu identifikovat, je nutné flexibilně
reagovat na individuální potřebu CHB a podporovat iniciativu poskytovatelů v oblasti rozšiřování
služeb CHB ve vazbě ke konkrétní potřebě spádového území. Dále je nutné podporovat
komunikaci a spolupráci poskytovatelů a obcí.

•
•

Klíčové plánované aktivity

•
•
•
•

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Udržení současných kapacit
Projednat možné rozšíření CHB v rámci běžné zástavby (dochází k přirozené
integraci osob se zdravotním postižením do většinové společnosti)
Jednání o možném využití městských bytů v rámci chráněného bydlení
Podporovat chráněné bydlení tréninkového typu na dobu určitou – tzv. na
zkoušku
Každoroční pravidelné aktuální informování o situaci počtu neuspokojených
zájemců o CHB
Propojení s návazností na možnost získat městské bydlení

Osoby se zdravotním postižením, pečující osoby
•
•
•
•

Udržení současných kapacit
Záznam z jednání o udržení stávajících kapacit chráněného bydlení
Zápis z jednání o možném rozšíření a využité městských bytů v rámci CHB
Přehled počtu neuspokojených zájemců o CHB (1xročně)

Osoby s psychiatrickými diagnózami

Finanční a organizační zajištění opatření

Předpokládané finanční
náklady

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Statutární město Mladá Boleslav
Odbor správy majetku města - oddělení bytového hospodářství, Statutární město
Mladá Boleslav
Roky 2014 a 2015 – poskytování služby
2. pol. roku 2014 – realizace jednání o udržení stávajících kapacit
1. pol. roku 2015 – realizace jednání o rozšíření kapacit služby
Náklady na udržení stávajících kapacit
Náklady spojené s realizací jednání

Možné zdroje financování

MPSV, EU fondy, ÚP, příjmy od klientů, sponzorské dary, nadace a další

Realizátoři
Partneři
Harmonogram

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Opatření V. 3.: Udržení, rozvoj a zkvalitnění asistenčních služeb

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují asistenční službu pro
občany 3 organizace, a to PS Města Mladá Boleslav, Jistoty Domova a Spokojený
Domov o.p.s.
Demografické chování v Mladé Boleslavi ukazuje, že počet osob starších 65 let se
plynule zvyšuje a zvyšovat bude (dle SDA bylo v roce 2002 65 a více let
5 400 obyvatel, v roce 2012 65 a více let 7 112 obyvatel). Vzhledem k této skutečnosti
je nutné udržení asistenčních služeb, jejich rozvoj a zkvalitnění v dostatečné kapacitě,
která bude pružně reagovat na potřeby klientů v rámci 24 hodin a bude dostupná i o
víkendech a svátcích. (Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2011 poskytla
26 osobních asistencí, v roce 2012 14 osobních asistencí. Jistoty domova v roce 2011
poskytly 15 osobních asistencí a v roce 2012 poskytli 25 osobních asistencí. Spokojený
domov o.p.s. v roce 2011 poskytl 8 osobních asistencí a v roce 2012 poskytl 6 osobních
asistencí). Je trvalým zájmem pomáhat seniorům a osobám se zdravotním postižením,
aby přes jejich nepříznivou sociální a zdravotní situaci, mohli setrvávat ve svých
domovech, a tak si zachovat vazby na jejich přirozené prostředí, přátelé a blízké,
podporovat jejich soběstačnost a přirozeném prostředí, rozvoj soběstačností, a
zachování životního stylu.
Stěžejní formou podpory je větší finanční zajištění těchto organizací městem Mladá
Boleslav a dalšími organizacemi.

•
•
•
•

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Udržení stávající kapacity asistenční služby, její rozvíjení a zkvalitnění
Podporovat časovou a místní flexibilitu asistenční služby
Reagovat na konkrétní potřebnost služby a propojovat ji s finanční podporou ze
strany města, MPSV, Středočeského kraje.
Podporovat srozumitelnou informovanost o terénních službách všech cílových
skupin- vazba na opatření I.1 až I.5.

Občané území s vyšší mírou závislosti z řad seniorů, osoby se zdravotním postižením,
osoby poskytující péči.

•
•

Udržení stávající kapacity služby
Podpora asistenční služby v odpoledních a večerních hodinách, víkendech a
svátcích

Prodloužení doby, kdy občané s vyšší mírou závislosti z řad seniorů a osob se
zdravotním postižením si udrží a zlepší kvalitu života v přirozeném prostředí.

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Poskytovatelé sociálních služeb

Partneři

Statutární město Mladá Boleslav a spádové obce

Harmonogram

Poskytování asistenční služby v roce 2014 a 2015

Předpokládané finanční
náklady

Náklady spojené s poskytováním služby
Náklady spojené s navýšením kapacity ve vazbě k potřebnosti

Možné zdroje financování

MPSV ČR, EU fondy – v rámci dalšího programového období, rozpočet Statutárního
města Mladá Boleslav, příjmy uživatelů

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Opatření V. 4.: Udržení současných kapacit tísňové péče

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Tísňovou péčí se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace
s osobami vystavenými vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého
zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. To umožňuje přijmout okamžitá
opatření, která zajistí okamžitou pomoc nebo její zprostředkování. Tato služba je
poskytována PS města Mladá Boleslav. Kapacita tísňové péče v roce 2009 byla 20
klientů, v roce 2012 24 klientů.
Vzhledem k tomu, že počet osob starších 65 let se neustále plynule zvyšuje a zvyšovat
bude (dle SDA bylo v roce 2002 65 a více let 5 400 obyvatel, v roce 65 let a více 7 112
obyvatel), je třeba službu udržovat a pružně reagovat na případné navýšení poptávky
na tuto službu.
Stěžejní formou podpory je větší finanční zajištění poskytující organizaci městem
Mladá Boleslav, spádovými obcemi a dalšími organizacemi.

•
•

Udržení stávající kapacity tísňové péče.
Propojovat potřebnost služby s finanční podporou ze strany města, MPSV ČR,
Středočeského kraje.

Občané území s vyšší mírou potřeby závislosti na druhé osobě, zejména z řad seniorů a
osob se zdravotním postižením.

•

Udržení stávající kapacity služby ve městě pro 24 klientů

Zajištění poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci života lidí ve vysokém
věku, a lidí se zdravotním postižení v jejich vlastním soc. prostředí.

Finanční a organizační zajištění opatření

Realizátoři

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav

Partneři

Statutární město Mladá Boleslav, spádové obce

Harmonogram

Poskytování služby v roce 2014 a 2015

Předpokládané finanční
náklady

Náklady spojené s udržením současné kapacity služby

Možné zdroje financování

MPSV ČR, EU fondy, rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav, příjmy uživatelů

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Opatření V. 5.: Udržení kapacit denních stacionářů

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

V současné době zajišťují provoz denního stacionáře pro město Mladá Boleslav a
přilehlé obce 3 organizace: PS města Mladá Boleslav, Centrum 83, poskytovatel
sociálních služeb a Jistoty Domova.
Vzhledem k doložené potřebnosti je nutné udržení kapacity denních stacionářů tak,
aby bylo možné pružně reagovat na potřeby klientů a zajistit pomoc rodinným
příslušníkům v péči o jejich blízké v době, kdy jsou v zaměstnání, sami si potřebují
zajistit nákupy, lékaře, pochůzky atd. Denní stacionáře tak, napomohou k tomu, že
občané v vyšší mírou závislosti z řad seniorů a osob se zdravotním postižením se
mohou zapojit do programu, který je zaměřen na fyzické a psychické potřeby každého
člověka, rozvíjí jeho dovednosti a zároveň podporují setrvání v jeho přirozeném
rodinném zázemí. Nelze však opomenout, že jde i o pomoc osobám pečujícím, které se
rozhodnou pečovat o blízkého 24 hod. a jsou ohroženy syndromem vyhoření, jako
ostatní profese v sociálních službách. Stěžejní formou podpory je stabilnější finanční
zajištění organizací, které zajišťují denní stacionáře, městem Mladá Boleslav a dalšími
organizacemi.

•

Udržení stávající kapacity denních stacionářů.

Osoby od 3 let se zdravotním postižením a vyšší mírou závislosti až po věk seniorský,
osoby pečující. V Centru 83 – od 6 let.

•

udržení stávající služby

Podpora a udržení kvalitního života osob se zdravotním postižením a seniorů, podpora
pečujících osob.

Finanční a organizační zajištění opatření

Realizátoři

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Partneři

Statutární město Mladá Boleslav

Harmonogram

Poskytování služby v roce 2014 a 2015

Předpokládané finanční
náklady

Náklady spojené s udržením současné kapacity služby

Možné zdroje financování

MPSV ČR, EU fondy – v rámci dalšího programového období, rozpočet Statutárního
města Mladá Boleslav, příjmy uživatelů

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Opatření V. 6.: Udržení a rozvoj terénních služeb

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují terénní služby tyto
organizace: PS města Mladá Boleslav, Fokus Mladá Boleslav, Jistoty Domova,
Spokojený domov, o.p.s., Diecézní charita Litoměřice.
Je nutné podporovat udržení a rozvoj terénních služeb, a to nejen ve statutárním
městě Mladá Boleslav, ale také ve spádových obcích v dostatečné kapacitě, ale i
v rozšířené nabídce služeb, která bude pružně reagovat na potřeby klientů v rámci 24
hodin a bude dostupná i o víkendech a svátcích.
Život v domácím prostředí seniorům a zdravotně postižným zajistí pouze dostatečně
rozvinutá komplexní síť terénních služeb.
Stěžejní formou podpory je větší finanční zajištění těchto organizací městem Mladá
Boleslav a dalšími organizacemi.

•
•
•

Udržení stávajících kapacit terénních služeb.
Podporovat časovou a místní flexibilitu (24hod)
Propojovat potřebnost služeb s finanční podporou ze strany města, MPSV ČR,
Středočeského kraje

Občané území s vyšší mírou závislosti z řad seniorů a osob se zdravotním postižením.
V Centru 83 od 6 let.

•
•

Udržení stávajících kapacit služeb
Dostupnost služeb v odpoledních a večerních hodinách, víkendech a svátcích

Podpora setrvání občanů z řad seniorů a osob se zdravotním postižením v přirozeném
domácím prostředí s možností vykonávat běžné aktivity a zvyklosti, a tím si zajistit
prevenci vyloučení ze společenského života.

Finanční a organizační zajištění opatření

Realizátoři

Poskytovatelé sociálních služeb

Partneři

Statutární město Mladá Boleslav

Harmonogram

Poskytování sociální služby v roce 2014 a 2015

Předpokládané finanční
náklady

Náklady spojené s udržením současné kapacity služby a její dostupností v odpoledních
a večerních hodinách

Možné zdroje financování

MPSV ČR, EU fondy – v rámci dalšího programového období, rozpočet Statutárního
města Mladá Boleslav, příjmy uživatelů

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Opatření V. 7.: Udržení současných kapacit sociální rehabilitace pro duševně nemocné

Popis a zdůvodnění

Sociální rehabilitace se cíleně zaměřuje na dlouhodobé, pravidelné a systematické
učení, popř. znovuobnovování, procvičování a udržení pracovních a sociálních návyků a
dovedností. Nenásilnou formou se tak posiluje klientova sebedůvěra, zlepšuje se
soustředěnost a pozornost, rozvinou se myšlenkové a paměťové schopnosti, posílí se
jemná a hrubá motorika, zvýší se schopnost učení. Proto je velmi důležité tyto služby
udržet a rozvíjet dle aktuálních potřeb klientů. V Mladé Boleslavi je dle analýzy
poskytovatelů tato služba poskytována zejména osobám s duševním onemocněním
(Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné a Česká společnost pro
duševní zdraví MB: v roce 2012 65osob/893 kontaktů)

•
•

Klíčové plánované aktivity

•
•

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

udržet stávající podporu organizací
setkávat se se subjekty zajišťující sociální rehabilitaci a hledat další řešení při
možném rozvoji služby
zvýšit informovanost a podpořit motivaci lidí o možnostech sociální rehabilitace
– souvisí s opatřením I. 1 a I. 2
popsat potřeby a možnosti osob se ZP pro chráněné zaměstnání

Osoby se zdravotním postižením, pečující

•
•

zápis ze setkání poskytovatelů, OSV a ÚP na téma sociální rehabilitace
popis konkrétních možností uplatnění ZP v sociální rehabilitaci (profese)

Udržení uživatele v jeho přirozeném prostředí, udržení a rozvoj jeho sociálních a
pracovních dovedností, prevence návratu projevů nemoci, udržení a rozvoj sociálních
a pracovních dovedností klientů, udržení a zlepšení kvality života.

Finanční a organizační zajištění opatření

Realizátoři

Poskytovatelé sociální rehabilitace

Partneři

Statutární město Mladá Boleslav, Úřad práce ČR, OSV

Harmonogram

Podpora poskytovatelů zajišťujících chráněné zaměstnání – 1pol.2015
Setkání – 1pol.2015

Předpokládané finanční
náklady

Náklady spojené s udržením současné kapacity služby a popisem potřeb OZP v oblasti
chráněného zaměstnávání

Možné zdroje financování

MPSV, EU fondy, ÚP, příjmy od klientů, sponzorské dary, nadace a další

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Opatření V. 8.: Rozvoj dopravní obslužnosti a možností parkování při zajištění péče o klienty
v domácím prostředí

Popis a zdůvodnění

V zajištění péče o občany je nutné podporovat terénní služby, které umožňují všem
cílovým skupinám zůstat co nejdéle v e svém přirozeném prostředí. Rozvoj dopravní
obslužnosti a možností parkování při zajištění péče o klienty v domácím prostředí, je
podporou pro zajištění takové péče a následně má vliv i na zvýšení kapacity
poskytovaných služeb. Je nutné zajistit lepší možnosti parkování pro pracovníky
v sociálních službách při poskytování terénních služeb.
Cílem by mělo být vydání přenosné parkovací karty pro označený vůz poskytovatele
terénní sociální služby, která by umožnila parkování v blízkosti bydliště příjemce
služby. Zkrátila by se doba přesunu poskytovatele péče mezi příjemci služeb a
ušetřením času by se navýšila kapacita poskytovaných služeb.

•

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Konzultace s příslušným odborem města o možnostech parkování pro
poskytovatele sociálních služeb
Jednání Statutárního města Mladá Boleslav s Městskými parkovacími domy
Mladá Boleslav s.r.o. o případném vydání přenosných parkovacích karet pro
organizace poskytující terénní služby

•

Všechny cílové skupiny – příjemci terénních služeb

•
•

zápis z jednání s příslušným odborem města
zápis z jednání Statutárního města Mladá Boleslav s Městskými parkovacími
domy Mladá Boleslav s.r.o.

Podpora setrvání občanů z řad seniorů a osob se zdravotním postižením v domácím
prostředí

Finanční a organizační zajištění opatření

Realizátoři

Statutární město Mladá Boleslav – příslušný odbor

Partneři

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

Harmonogram

Jednání s příslušným odborem města, 1x 2014
Jednání s Městskými parkovacími domy Mladá Boleslav, s.r.o. , 1x2014

Předpokládané finanční
náklady

Náklady spojené s iniciací jednání

Možné zdroje financování

Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav

