
Priorita VII. - Podpora pobytových služeb 
 

 

 

Opatření  VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. 

 

Popis a zdůvodnění 

Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, 

které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti, stařecké 

demenci a věku, potřebují pomoc, kterou jim již nemůže poskytnout rodina, blízcí ani 

jiní poskytovatelé služeb. V zařízení jsou poskytovány sociální, zdravotní a rehabilitační 

služby kvalifikovaným personálem ve třísměnném provozu. Je zde zajišťováno 

ubytování, celodenní strava, praní prádla úklid a drobné nákupy, je možné využívat 

společenské, zájmové a aktivizační programy, také pomoc při vyřizování některých 

úředních úkonů a služeb zajišťovaných v zařízení cizími subjekty.     

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), kapacita zařízení je  82 míst a  je trvale nedostačující ( v pořadníku 

čekatelů na umístění v tomto zařízení je dlouhodobě  kolem 300 zájemců, z toho 180  

akutních ),  je nutné podporovat udržení kapacity domova pro seniory, ale  také tyto 

omezené kapacity řešit.    

Klíčové plánované aktivity 

 

• Udržení stávající kapacity domova pro seniory 

• Na úrovni Středočeského kraje konzultovat dostupnost kapacit služby domova 
pro seniory (krajský koordinátor plánování sociálních služeb) 

 

Cílová skupina 
Senioři, kteří potřebují zajištění pobytové služby (péči o ně již nelze zajistit jinou 
službou)  

Výstup = co bude výsledkem 
 

• Udržení současné kapacity domova pro seniory  

• Zápis z jednání s krajským koordinátorem plánování sociálních služeb  

Dopad na cílovou skupinu  
Dostupnost pobytové služby pro občany území.  

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Dům seniorů Mladá Boleslav, 

Partneři Statutární město Mladá Boleslav, spádové obce 

Harmonogram Do konce roku 2014  

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s udržením současné kapacity a náklady spojené s komunikací se SK 

Možné zdroje financování 

Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav, a spádových obcí, MPSV ČR, úhrady od 

klientů, Středočeský KÚ 



Priorita VII. -  Podpora pobytových služeb 

 

 

 

 

 
Opatření VII. 2.: Udržení a rozvoj pobytových odlehčovacích služeb 

 

Popis a zdůvodnění 

Pobytové služby jsou nedílnou součástí péče o občany. Je důležité pokračovat v jejich 
podpoře a v rozšiřování jejich nabídky na základě skutečných potřeb občanů. Dle 
analýzy poskytovatelů sociálních služeb ve městě je zájem o zvýšení kapacity 
pobytových zařízení sociálních služeb, a o celkové udržení kvality bydlení a úrovně 
poskytování služeb v těchto zařízeních. Odlehčovací služba je určena pro přechodný 
pobyt osob se zdravotním postižením a seniorů, o které zpravidla pečují rodinní 
příslušníci. OS zajišťuje péči o zdravotně postižené nebo seniora po dobu, kdy rodina 
nemůže péči zajistit (např. plánovaná hospitalizace, dovolená, atd.)  
V Mladé Boleslavi zajišťují pobytové odlehčovací služby tyto organizace: 
- Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb (rok 2012: 5 lůžek/41 osob) 
- Pečovatelská služba města Mladá Boleslav (rok 2012: 6 osob) 
- Oblastní nemocnice  
Dále odlehčovací služby nabízejí tyto organizace: 
- Spokojený domov o.p.s. (rok 2012: 6 osob/326hodin) 
- Iveta Koudelová - Jistoty domova 
Uživatelé uváděli tuto službu jako velmi užitečnou a vítanou, v některých případech si ji 
ale nemohou dovolit z finančních důvodů. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Informování o dostupnosti a možnosti pobytových odlehčovacích služeb. 
2. Aktuální nastavení kapacity pobytových odlehčovacích služeb s ohledem na 

strukturu a počty žadatelů. 
3. Vyvolat jednání s poskytovateli odlehčovacích služeb, a: 

- vyhledat vhodné prostory a možnosti pro rozšíření kapacity služeb  
 (realizace rekonstrukce, rozšíření) na základě potřebnosti nastavené kapacity 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením, senioři 

Výstup = co bude výsledkem 
 

Udržet odlehčovací služby. 
Přehled kapacit odlehčovacích služeb ve městě. 
Nabídka možných prostor pro rozšíření odlehčovacích služeb. 
Zápis z jednání s poskytovateli. 

Dopad na cílovou skupinu  

Umožnit klientům co nejdelší pobyt v přirozeném – domácím prostředí s podporou 
odlehčovacích služeb. 
Umožnit rodinám pečujícím o své blízké zajištění jejich péče v případě jejich vlastní 
hospitalizace či potřeby krátkodobého oddechu od poskytování služby. 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři Poskytovatelé odlehčovacích služeb   

Partneři Statutární město Mladá Boleslav a jeho příslušné odbory 

Harmonogram Jednání s poskytovateli – 2pol 2014 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s udržením současných kapacit, spojené s koordinací jednání a 
zpracováním aktuální potřebnosti  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav a spádových obcí, MPSV ČR, úhrady od 
klientů, Středočeský KÚ 



Priorita VII. - Podpora pobytových služeb 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opatření VII. 3.:  Řešení pobytových služeb se zvláštním režimem 

 

Popis a zdůvodnění 

V domech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti  
na  návykových látkách a osobám se stařeckou  demencí a ostatními typy demencí, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Potřeba domovů se 
zvláštním režimem nevyplynula z jednání se seniory, ale byla zmíněna z řad expertů. V 
současné době je péče o tyto občany zajišťována Domovem důchodců v Mladé 
Boleslavi a PN v Kosmonosech.  
Vzhledem k tomu, že počet osob starších 65let se neustále plynule zvyšuje a zvyšovat 
bude (dle SDA bylo v roce 2002 65 a víc e let 5 400 obyvatel, v roce 2012 65 a více let 
7112 obyvatel) a např. Alzheimerovou chorobou trpí každý 20. člověk ve věku nad 65 
ket a ve věkové skupině nad 85 let přibližně každý pátý, je třeba v budoucnu umět 
pružně reagovat na zvýšený počet žadatelů o takovouto pobytovou službu a zajistit 
odbornou péči. 
Potřeba zařízení typu DZR j etaké pro OZP – lidé s poruchou autistického spektra (PAS), 
lidé s problémovým chováním (agresivita, sebepoškozování, destrukce). Počet lidí 
s PAS v populaci se zvyšuje, což se projevuje také ve skupině uživatelů těchto služeb. 
V současné době pozorujeme nárust žadatelů s PAS o pobytovou službu. V ZŠ speciální 
jsou od září 2014 již dvě třídy pro děti s PAS + 4 děti s PAS v ostatních třídách. Na 
školní rok 2015 se do školy hlásí 3 děti s PAS. 

Klíčové plánované aktivity 

• Zaměřit se na kvalifikovaný odhad potřeb pobytových  služeb se zvláštním 
režimem pro osoby staré a zdravotně postižené ve městě Mladá Boleslav.  

• Zahájit jednání s  koordinátorkou KPSS o možném vzniku domu se zvláštním 
režimem (místo, prostory, personál, finance aj.). 

• Vyhodnotit jak dál postupovat. 

Cílová skupina Senioři, osoby se zdravotním postižením 

Výstup = co bude výsledkem 
 

- zápis ze zmapování potřeb pobytových služeb se zvláštním režimem ve městě Mladá 
Boleslav a přilehlých obcích (OSV) 
- zápis z jednání s  koordinátorkou  KPSS o možném zřízení domu se zvláštním režimem 

Dopad na cílovou skupinu   Dostupnost pobytových služeb pro lidi s demencí, chronickým onemocněním apod. 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři  Statutární město Mladá Boleslav, odbor sociálních věcí   

Partneři  KÚ 

Harmonogram V roce 2015  

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s koordinací jednání, mapováním potřeb a jejich vyhodnocením  

Možné zdroje financování Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav  



Priorita VII. - Podpora pobytových služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opatření VII. 4.: Podpora hospicových služeb 

 

Popis a zdůvodnění 

V Mladé Boleslavi zajišťuje hospicovou péči Dům péče ČČK, nestátní lůžkové 
zdravotnické zařízení  který poskytuje pro klienty dlouhodobou lůžkovou péči( kapacita 
15 lůžek)  - ošetřovatelskou péči a paliativní péči, která má za cíl zkvalitnit život tam, 
kde už by další radikální léčba nepřinesla prodloužení života. Financování péče klienta 
v Domě péče ČČK je vícezdrojové, pouze část hradí zdravotní pojišťovna. Jako nestátní 
organizace nemají zřizovatele (např. kraj), který by rozpočet dále hradil. Z tohoto 
důvodu se na financování pobytu podílejí klienti z vlastního příjmu a přiznaného 
příspěvku na péči. Výše úhrady je stanovena potřebou péče klienta a současně je 
zohledněna výše jeho příjmu 
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 navýšení  hospicových služeb ( v současné době je 
potřeba celkově 20-30 lůžek , aby byly pokryty všechny požadavky žadatelů na 
umístění).  

Klíčové plánované aktivity 

1. Udržení stávající kapacity hospicových lůžek. 
2. Jednání o možném  rozšíření hospicových lůžek s vedením Statutárního města 

( v současné době 15). 

Cílová skupina 
Senioři a osoby se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav již nedává naději na 
plné uzdravení, kde domácí péče již nezajistí jejich fyzické a psychické strádání. 

Výstup = co bude výsledkem 
 

- udržení 15 lůžek a  a návrh na rozvoj  současné kapacity hospicových lůžek na 20-30 
lůžek 
- zápis z jednání 

Dopad na cílovou skupinu  
Zachování lidské důstojnosti osobám, které již nemají naději na uzdravení, zároveň je 
důležitá pomoc jejich blízkým, kteří mají zvládnout nadměrnou psychickou a fyzickou 
zátěž při intenzivní péči o své blízké   

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři Oblastní spolek Českého červeného kříže – Dům péče ČČK 

Partneři 
Statutární město Mladá Boleslav 

Harmonogram 
 V roce 2014 poskytování služby, v roce 2015 jednání o rozšíření služby 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s udržením současných kapacit a koordinací jednání  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav, Oblastní spolek  ČČK,  MPSV ČR, EU 
fondy, zdravotní pojišťovny   



Priorita VII. -  Podpora pobytových služeb 

 

 

 
 

 
Opatření VII. 5.: Udržení kapacit týdenního stacionáře 

 

Popis a zdůvodnění 

Služba týdenního stacionáře pomáhá uživatelům zachovávat pocit vlastní hodnoty a 
důstojnosti a ulevuje rodinným pečovatelům. V týdenním stacionáři tak odborníci 
poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V 
současné době v Mladé Boleslavi zajišťuje provoz týdenního stacionáře jedna 
organizace, a to Centrum83, poskytovatel sociálních služeb. Kapacity služeb jsou plně 
vytížené, současné době je kapacita 27, počet klientů 26.  Centrum 83 za rok 2012: 4 
neuspokojení klienti, 30 klientů ve stejném roce službu využívalo – což je max. kapacita 
stacionáře. 
Týdenní stacionáře je nutné podporovat, aby pružně reagovaly na potřeby klientů a 
rozšiřovaly nabídku svých služeb. Stěžejní formou podpory je finanční zajištění těchto 
organizací – město Mladá Boleslav, spádové obce a další organizace. 

Klíčové plánované aktivity 

Průběžně ověřovat kapacitu a potřebnost služby. 
Podporovat informovanost o stacionářích u daných cílových skupin občanů. 
Udržení kapacit týdenního stacionáře. 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením a další občané Mladé Boleslavi a spádového území. 

Výstup = co bude výsledkem 
 

- zpráva o aktuální kapacitě týdenních stacionářů (1xročně) 
- informační propagační materiály o dostupnosti TS ve městě 
- udržení současné kapacity 

Dopad na cílovou skupinu  
- uspokojení potřeb klientů a současné poptávky po službě 
- možnost klientů setrvávat déle v domácím prostředí 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních služeb  

Partneři 
Statutární město Mladá Boleslav 
Spádové obce ORP 

Harmonogram 
Roky 2014 - 2015 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s udržením současné kapacity, koordinací průběžného mapování 
potřeb a informovaností  

Možné zdroje financování 

Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav 
Rozpočty spádových obcí 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Středočeský kraj, granty, dotace, sponzoři 


