Komunitní plánování sociálních služeb v
Pardubicích

6 PS „Osoby s duševním onemocněním“
Akční plán pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Opatření:
1. Podpora sociálního podnikání.
2. Centrum duševního zdraví – vyhodnocení pilotního provozu, příprava ostrého provozu od
1. 1. 2021.
Opatření 1: Podpora sociálního podnikání
Popis opatření:

Dopady na cílovou skupinu:

V rámci podpory zaměstnávání osob se zdravotním
postižením se chce pracovní skupina v roce 2020 zaměřit na
vytvoření Katalogu sociálních podniků v Pardubicích přehled, popis činností - oborů podnikání. Další návaznou
aktivitou bude jednání se zástupci MmP na téma možnosti
podpory sociálních podniků ze strany města v rámci
společenské odpovědnosti, podpora účasti sociálních
podniků na veřejných zakázkách. Spolupráce na vyhlášení
tematického grantu na podporu sociálního podnikání na
pořízení investičního nebo neinvestičního majetku.
-

Vytvoření pracovní příležitosti.
Prevence sociálního vyloučení.
Podpora seberealizace lidí s duševní nemocí.

Realizátoři:

PS 6, statutární město Pardubice, další zapojené organizace.

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

350 000 Kč

Výstup:

-

Katalog sociálních podniků – v elektronické podobě
Konference - prezentační setkání sociálních podniků
s komerčními
firmami
–
návaznost
na
Social Market Forum komerčních a sociálních firem
konaný
v rámci
AbiFestu
(ve
spolupráci
s CzechInvestem).

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS6 “Osoby s duševním onemocněním“
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Pavlína Potůčková

Opatření 2: Centrum duševního zdraví – vyhodnocení pilotního provozu, příprava ostrého provozu
od 1. 1. 2021
Popis opatření:
Vyhodnocení pilotního provozu Centra duševního zdraví
Pardubice (dále jen CDZ) - statistika využití služeb CDZ (počty
uživatelů, intervencí, hospitalizačních dnů, zapojení
doporučujících a spolupracujících subjektů v síti sociálních a
zdravotních služeb).
Příprava tzv. ostrého provozu CDZ – vytvoření provozního
rozpočtu, metodiky služby, souhrnu doporučení pro činnost
vyplývající z pilotního provozu.
Dopady na cílovou skupinu:

Realizátoři:
Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:
Výstup:

Příležitost využívat sociálně zdravotní službu s ambulantním
a terénním způsobem poskytování rozšířením personálních
kapacit a provozní doby CDZ na ukazatele dané standardem
Ministerstva zdravotnictví.
Péče o duševní zdraví, z.s. (středisko Pardubice)
Bez finančních nároků na rozpočet města.

- Statistika využití služeb CDZ (počty uživatelů, intervencí,
hospitalizačních dnů, zapojení doporučujících a
spolupracujících subjektů v síti sociálních a zdravotních
služeb).
- Provozní rozpočet CDZ včetně požadavků na veřejné
rozpočty, plán náboru odborných pracovníků, metodika
služby, souhrn doporučení pro činnosti vyplývající z
hodnocení pilotního provozu.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS6 “Osoby s duševním onemocněním“
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Pavlína Potůčková

