Komunitní plánování sociálních služeb v
Pardubicích
4 PS „Senioři“
Oblasti plnění „Akčního plánu“ pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Opatření:

1. Rozšíření kapacit pobytových služeb pro seniory.
2. Rozšíření kapacit terénních služeb pro seniory – pečovatelská služba, osobní asistence.
Opatření 1: Rozšíření kapacit pobytových služeb pro seniory
Popis opatření:

Vzhledem k tomu, že Pardubice patří k jednomu
z nejstarších měst v České republice a tento trend se bude
dle demografického vývoje nadále prohlubovat, je nezbytně
nutné vybudovat další kapacity pobytových služeb pro
seniory. Tyto kapacity by mělo vybudovat město Pardubice,
neboť dle výstupů z akčního plánu za rok 2017 vyplývá, že
poskytování pobytové péče v soukromých zařízeních je
drahé, a tudíž pro mnoho seniorů nedostupné.
V roce 2020 dojde k prověření možností rozšíření kapacit
pobytových služeb výstavbou nového domova pro seniory,
resp. rozšířením stávajícího Domova pro seniory ul. U
Kostelíčka. Tento záměr bude prověřen návrhem stavby v ul.
U Kamence, Pardubice. Poté bude návrh stavby předložen
Zastupitelstvu města Pardubic.

Dopady na cílovou skupinu:

Dostatek míst pro péči o seniory, kteří již nezvládají pečovat
o svou osobu ve svém přirozeném prostředí, a to ani za
pomoci terénních služeb. Dostupnost pobytových služeb pro
seniory.

Realizátoři:

Statutární město Pardubice.

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

500 000 Kč návrh stavby (kapitola odbor hlavního
architekta).

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS4 “Senioři“
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Monika Kopecká

Opatření 2: Rozšíření kapacit terénních služeb – pečovatelská služba, osobní asistence
Popis opatření:

Vzhledem k tomu, že počet seniorů, kteří potřebují péči,
roste a pobytové služby nemají dostatečné kapacity, je
důležité posilovat terénní služby poskytující péči
v přirozeném prostředí. Z průzkumu pracovní skupiny
vyplynulo, že všechny terénní služby mají naplněné kapacity,
a tudíž mají i neuspokojené žadatele o službu. Senior se ocitá
bez jakékoliv pomoci a je odkázán na pomoc rodiny, která
mnohdy péči zajistit není schopna. Často se tak senior
dostává do situací ohrožujících jeho zdraví a život.

Dopady na cílovou skupinu:

Zajištění péče pro seniory v jejich přirozeném prostředí,
oddálení doby, kdy musí senior využít pobytovou službu.
Zachování jeho dobrého psychického stavu. Využití
terénních služeb umožní seniorovi žít nebo někdy i dožít
v jeho přirozeném prostředí. Úspora finančních prostředků,
neboť terénní služba je pro stát levnější.

Realizátoři:

Sociální služby města Pardubic, Oblastní charita Pardubice,
Česká abilympijská asociace z.s., Hewer z.s, Senior – care.

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Částka, která byla vyplacena v rámci dvouletého financování
v roce 2019 na soc. službu osobní asistence a pečovatelská
služba činila 3 015 500 Kč.
Na rok 2020 byl na podporu prioritních služeb (pečovatelská
služba, osobní asistence, raná péče) navýšen dotační
program podpory v sociální a zdravotní oblasti o částku
1 450 000 Kč (viz. rozhodnutí ZmP ze dne 12.12.2019). Dále
bude s konkrétními výšemi dotací pro tento typ služeb
pracováno i v návaznosti na vývoj financování sociálních
služeb prostřednictvím dotačních programů v oblasti
sociální politiky z rozpočtu Pardubického kraje.

Výstup:

Vznik dalších kapacit pro zajištění péče seniorům v jejich
přirozeném prostředí rozšířením kapacity pečovatelské
služby o 3 600 hodin a osobní asistence o 5 700 hodin.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS4 “Senioři“
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Monika Kopecká

