Krajská prioritní témata na období 2020 – 2022
Příprava na stárnutí:
Snaha zabezpečit terén dostatečnou kapacitou terénních a ambulantních služeb tak, aby osoby mohly
co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a rodina, která o ně pečuje, současně mohla zůstat
ekonomicky aktivní. Snaha rozšířit cílovou skupinu pečovatelské služby nejen pro seniory, osoby se ZP
ale také o rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci.
Záměrem kraje je v rámci tohoto tématu podpořit:
•

Rozšíření kapacit pečovatelské služby tak, aby dokázala reagovat na potřeby daného území, a
to pro cílovou skupinu seniorů, osob se zdravotním postižením a rodin s dětmi, které jsou
v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou vyřešit bez pomoci jiné osoby. Cílem je, aby
sociální služby byly dostupné nejen v denních, ale i ve večerních hodinách, o víkendech a
svátcích. Cílem je, aby provozní doba služeb byla zajištěna v průběhu celého týdne včetně
víkendů a svátků v rozsahu minimálně od 6 do 22 hodin.

• Rozšíření kapacit osobní asistence a rozšíření cílových skupin pro možnost využití této služby
pro co nejširší skupiny osob. Cílem je, aby služby informovaly a nabízely možnost využití služby
uživatelům dle jejich potřeb, a to bez časového omezení.
•

Rozšíření kapacit ambulantních služeb, a to denních stacionářů, center denních služeb. Cílem
je, aby tyto sociální služby byly dostupné a rodina, které se na péči podílí, mohla zůstat
ekonomicky aktivní. Cílem, je, aby provozní doba těchto služeb byla zajištěna v pracovní dny v
rozsahu minimálně 10 hodin denně zpravidla od 7 do 17 hodin tak, aby pečující osoby měly
možnost účastnit se ekonomické činnosti (mohly docházet do zaměstnání), měli zachovaný
prostor pro vlastní aktivity a mohla být udržena péče ze strany osob blízkých.

•

Odlehčovací služby ve všech formách poskytování pro co nejširší cílovou skupinu osob. Tyto
služby jsou poskytovány na přechodnou dobu. Časově omezenou péčí se rozumí péče trvající
zpravidla do 3 měsíců.

Proces transformace:
Dokončení procesu transformace jako změny pobytové služby s ústavním charakterem pro osoby s
postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí.
Záměrem kraje je v rámci tohoto tématu podpořit:
•

Vznik nových kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením více odpovídající
běžnému způsobu života, a to za předpokladu snížení kapacity pobytové ústavní služby.

•

Vznik nových kapacit návazných služeb ambulantní nebo terénní formy (sociální rehabilitace,
sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného
bydlení), a to pro klienty opouštějící ústavní pobytové zařízení.

