
Návrh koncepce Centra Zdislavy (CZ) a Novoměstských sociálních služeb ~NSS)
(základní teze)

L část

V~chozí dokumenty:

J ~ nzstrateoierozioesoc,aÍmehsh‘~ebna~
Klíčové zásady: Zachovávat přirozené sociální vazby podporou seniorů žijících ve vlastním prostředí.
koncepce sociálních služeb má směřovat K v‘~váření celoživotního domova, pečovatelská služba musí
a hlediska dlouhodobé péče poskytovat ve v‘me7eném čase individualizo~aně služby.

2. Zákon o sociálních službách č. 108ĺ2006 v platném znění a Vrhl. č~ 505/2006 Sb~. Zákon
ozdr‘notimh3Iz‘žbaLhc3 72i2OIIsei~:t~,ě,ii

Klíčo‘é zásady: Maximálně využívat současného modelu financování sociálních služeb za využili
příspěvku na péči. řešit pouze nepříznivou sociální situaci a nevytvářel závj~1ost klienta na službě.
reagovat na aktuální financování zdravotně sociálního pomezí.

3 ZaLou 2 i‘&2000~~b i platnem zněni Zakon O obcwh 128/2000 Sb v píatnem ~něnJ Zalton
Č262/2OO6%bij~jjj ~něnL pu~j~aAouiu:ej~J~dis_-e,,,e,tazak2jz
~

Klíčové zásady: Zřizovací listina, hospodaření organizace, hospodářský pIán. fondy organizace.
pracovní vztahy, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance.

4, S~ředně‘Iob~ plán rozvoje sociálních služeb i‘ Lrafi I ~vsočina 2016 — 2020 a Zásady A~j~

vrrov,závací plath~
Klíčové zásady: Cílová skupina CZ a NSS. efektivnost služby, projekt optimalizace Krajské sítě.
Zvyšuje se index stárnutí.

litik‘Kru‘el“sočiuia
Klíčové zásady: Cílová skupina neformální pečuiíci. podpora pozitivního, aktivního a zdravého
stárnuti, efektivnost služby, roste poptávka po sociálních službách pro senior‘.

6 Dokumenti I L PSI (I ~J‘um,n usia~p~g~e a socialmch ~ěei3
Klíčové informace: S ohledem na demogra~ck‘~ vývoj ‚ dané lokalitě, reagovat na rust požadavkú
kapacitou terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. podporovat vznik
pobytových zařízení. Zohledňovat potřeh~ místní komunity,

7~ Komunitníplán města Nového Města na Moravě
Klíčová informace Reagovat na poptávané potřeby senioru (v DPS i terénu) a osoby se zdravotním
postižením, mezigenerační aktivity rodin a seniorů.



8.~
M‘~stě na Mvrurč

KIíčo‘ií informace: 7‘‘ ~uiicí se počet scn~oru. kteří UředmstfaIi str3\ it Ld\~ľ ?i‘ ota ve s‘ é
komunitč za podpor‘ terénrtich slu2eh. odlehčovací slu2h~ nebo kombinaci slu2ch. ~a území No‘~ého
Mčsta na Mor. chvhi pI~“o‘ ~i slu2ha. Roste poptá‘ ka po této ~lužhě. 7‘‘ ~uje ~c počet senioru
postižen~ch demencí.

lá‘~ěr: Uvedené kučo‘ é zásad‘ a informace lze apliko‘ at pro obě organizace následo‘ ně:

hlediska sociálního:

L Rea~to‘at na zv‘šujíci se počet zájenicu o sociální sluŽh‘.

2. Roz~iřit nabídku ~ociá[ních slu2eb pro cílO‘é skupiny

3. l‘~ieniní dostupnost slu2h‘ a s tím související ufa‘ iráni ‚eřejnoprávnich smluv se
samostatii~2mi obcemi pro jejich občan~.

4. Dostupnost ‘zdčld‘ acich. kulturních a akt i‘ izačních programu pro senior‘ a osob‘ se
zdra‘otnim posti2ením.

5, V návaznosti na celospolečenské tmčn‘ v~š2i ‚čk lidí při odchodu do duchodu, náročnost na
z,aniěstnaai oh\‘ atd a uplatňováni principu subsidiarity). ‘yu2it místních reálii pří hledáni
PO‘ ~eh t‘pu slu2eh. Pomoc neldrmálnim pečuj~cmt ‚ péčí o ~vé rodin‘. přátele a soused‘.
podpora i e/igcneračniiv ~ou2ití,

hlediska ekonomického:

1. Vvuží‘ at no‘ ~eh prostředku a modernči~ich technologii, které umožní minimalizovat náklad‘
na zaii~tčni siužh‘ a podpořit ~enior~ a osob‘ se ‚dra‘ornim post iženini ‚ jejich přirozeném
prostředí.

2. \“~žit dostupn~ch únančnich nást roju. které umožni tiskaní dal~íe h dnančníeh zdreju.
K iihradč za po~k‘lo‘ ané služh‘.

3. ‘I erénni a ambulantní sociální slu?h‘ ~5OU / hlediska ekonoinickeho e1éktivnčj~í.

IL část
A.

\a‘rh na prlont‘ koncepce dalšiho roz‘ oje Centra Zd~la~
odroku 2020 a následující léta

a) Provozování stávajíci služby denního stacionáře
ĺucho‘ at současn~ rozsah a pusohnost pro i~távajíeí klieni~. pro no‘ é zájemce o službu ‚‘ á2il zmčnu
územní pusohnosti. Spolupraco‘at s chránčným h~dlením a domo‘em pro osoby se zdra‘otním
postiženínl. které hude provozu‘ at Domo‘ Kamélie KŤižanov. v ~o‘ém Nlčstč na Mora‘č.



b)~
která jim umožní najít si odpovídající zaměstnáni a zapojit se do života, který je hěžn‘~ pro jejich
vrswvniky v komunitě Yového Města na Moravě.
Jde o novou službu. která by reaaovala na potřeby dospěN~ch klientů CZ. V souladu se Zákonem o
sociálních službách se jedná o Sociální rehabilitaci ~ 70 ambulantní forma služby. Jednalo by se o
navazující službu. Jednat s místními podnikateli a organizacemi o vhodných pracovních pozicích.

Sociální rehabilitace nová služba pro klienti CZ. Jde o soubor specifických činnosti směřujících
k dosaženi samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob. a to rozvojem jejich specifických
schopnosti a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných. pro samostatný život
nezbytných činnosti alternativním zpusohem využívajícím zachovaných schopností. potenc iáh.t a
kompetenci. Sociální rehabilitace by se poskytovala formou ambulantní služby.

Ekonomické zajištění služby: využit stávající sdílené úvazky CZ a materiálně technickou základnu
služby. Po zařazení do Krajské sítě sociálních služeb h~ byla i tato služba financována vvrovnávac
platbou.

c) Zajištění zázemí pro klienrv
vyhudováni nových šaten (pro muže a ženy). které v současné době dospělým klientům přestávají

dostačoval.

B.
~a‘rh na pnont‘ koncepce dalšiho raz‘ ote \o‘oměstsk‘h socialnich služeb

od roku 2020 a následující léta

a) Provozování a rozvoj stávajících re2istro‘an~ch služeb.
- pečovatelské služby ambulantní a terénní. na DPS s nepřetržitým provozem.
- reagovat na poptávku. kontakto\ at komerční dodavatele stravy

- odlehčovací sluŽbr pobytová fbrma.
- reagoval na poptávku místní komunity hledat možnosti rozšířeni kapacit‘

- domácí zdravotní péče V současné době je na DPS. s ohledem na strukturu obyvatel, velmi
žádaná kombinace pečovatelské a domácí zdravotní siužh~
- předpokládá se rostoucí poptávka po službě

b) \ ‚budo‘ am stabilniho zazenu pro ~personal a posk‘ to‘ ani terenrn ~i ambulautni služb‘
- modernizace zázemí pro poskytováni hygieny pro klienty
- zkvalitnění zázemí pro personál šatny a denní místnost s PC
- obnova vozového parku

~r~iĹ~íL«ilcioatřeiri:

~ V současné době zachovat domácí zdravotní péči ve stávajícím rozsahu na domě
s pečovatelskou službou a dále usilovat o uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

~ V případě zahájeni provozu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
vyhodnotit potřebnost domácí zdravotní péče a řešit ~Smlouvu o přechodu středního



zdravotnickeho personálu“ kot pletn‘u s tožnou spoluprací se zajištěním terénm
domácí zdm‘ utni péče pro ~ové Město na Moravě.

c) l)um s pečo‘ atelskou shzžhou —~ DPS
DPS není ‚ sou‘~asné době uzpusuhen tak. aby mohl přijímat osoby. které nemají omezenou
pohybu‘ ost a projevují se u nich známk\ demence. ~cmuže nahradit poh\‘o‘é zařízení

•:• V‘užh ltahídk‘ společností. ab‘ vyhudoval a provozovaly v ~t\M pobytové
zahzeni. Pokud se nepodaří:

~ V‘ hodnotit ekonomickou náročnost sta‘ by poh‘~ového zařízení a jeho pro‘ ozu.

El‘ onomicl‘é zajíní:
V‘ užít dotační t huh :

Obnovu materiálně technické základn‘ z MPSV
- Investujeme‘ sociá[nich službách
— Pokud dojde k na‘ ~ šení praco‘ nich úvazku a po‘‘še m~ kapae ii‘ služby. ‘yuží‘ at mavimáln

podpor‘ ‚ MPSV a Kraje V‘ sočím.
h úektivně sdílet ‚‘to pracmní ú\a/k‘ mezi pečo‘a:elskou službou a odlehčo‘aci službou.
případně poh~to\ou službou.

- Sledovat možnosti dalších dotačních programu a rcago‘at na ně.

Cíl zrně;: rozšířeni nahidk‘ pob‘lo‘ ého zařízení. kapacit‘ služb‘, snaha o niinim‘ilni náklady

III. část
\ávrh na společné prioritv koncepce dalšího rozvoje Centra Zdislav‘jCZ) a

Novon‘ěstsk~ch sociálních služeb (~NSS1

ad roku 2020 a následujjcí léta

1. Zprostředkování tísňu‘ é péče
(Yíová %Áupina: senioři. osob‘ se ‚dra‘ koním pos‘íženim starši 1 $ let \ ěku, žijící ‘e s‘ ‘~ch h\tech na
území města a jeho misinich částech. ‚~iména ti občané. kteří žijí osaměle a obtížně h‘ se do‘ olal i
pmv~ci.

(W ~tužhr: poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizo‘ é situaci.

Ekonomické zajištění slu~br;; (7 a .\~SS:
Pro‘ozni náklady by hradil u~i‘ atd a posk‘lo‘atel soe‘dlni služh~ ĺi‘ot 99.

\avrhoraná řešení l‘orespoirdují s ureden mi údaji r L části tohoto dokumentu.

J:1-Praeorala: dne 8. záři 2019


