Komunitní plánování sociálních služeb v
Pardubicích

3 PS „Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci“
Akční plán pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Opatření:
1. Zajištění dostupnosti služeb pro osoby, které nemohou z různých důvodů využívat stávající
sociální služby.
2. Udržení lékařské péče pro cílovou skupinu.
3. Azylový dům pro osoby bez přístřeší a pro osoby s kombinací chronických sociálních a
zdravotních potíží.
Opatření 1: Zajištění dostupnosti služeb pro osoby, které nemohou z různých důvodů využívat
stávající sociální služby
Popis opatření:

Dopady na cílovou skupinu:

Pobytové i ambulantní služby sociální prevence v
Pardubicích (azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní
centra) v současné době nejsou bezbariérové a přijetí
zájemce o službu s omezenou mobilitou nebo imobilitou je v
rozporu s jejich vnitřními pravidly pro poskytování těchto
služeb. Prostory, ve kterých jsou tyto služby poskytovány,
jsou tudíž pro řadu uživatelů ve zhoršeném zdravotním stavu
nedostupné a samotný pohyb ve stávajících prostorách
služeb sociální prevence je pro uživatele ve zhoršeném
zdravotním stavu nebezpečný.
Řada z těchto osob je v nepříznivé životni situaci z důvodu
nedostatečného finančního zajištění. Jsou bez finančních
prostředků, bez nároku na jakýkoli důchod (nemají
odpracované roky), jsou odkázáni na dávky hmotné nouze.
Pro získaní služby sociální péče tak nemají dostatek
finančních prostředků. Jsou zcela bez finančního zázemí po
dlouhou dobu, kterou trvá posouzení invalidity či příspěvku
na péči (ať už kvůli chybějící dokumentaci či dlouhým lhůtám
pro vyřízení). Ti, kteří mají přiznané dávky hmotné nouze,
jsou v situaci, kdy nemají možnost čerpat služby sociální
péče.
Proto je třeba zajistit novou pobytovou sociální službu,
případně hledat kapacity ve stávajících službách, avšak s
ohledem na specifikum cílové skupiny.
Zlepšení kvality života, zajištění důstojných podmínek pro
život cílové skupiny. Ochrana společnosti před
patologickými jevy, které provázejí cílovou skupinu.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo
doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS3 “Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci“
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

Realizátoři:

PS 3, koordinační skupina, statutární město Pardubice,
Pardubický kraj, zdravotnická zařízení v kraji a další
poskytovatelé, kteří budou v rámci diskuze osloveni.

Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:

Nelze odhadnout. Záleží na tom, zda lze službu realizovat ve
stávajících službách nebo je nezbytností vznik nové služby.

Výstup:

Vznik konceptu řešení, případný vznik nové služby. Téma
pokračuje třetím rokem.

Opatření 2: Udržení lékařské péče pro cílovou skupinu
Popis opatření:

Ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením byla zřízena
v roce 2016. Odezva na její fungování je z pracovní skupiny
kladná a chce i nadále pokračovat v zajištění zdravotní péče
osobám bez přístřeší a dalším osobám ohroženým sociálním
vyloučením. Zajištěním zdravotní péče osobám bez přístřeší a
dalším osobám ohroženým sociálním vyloučením vede k
předcházení dlouhodobé a náročnější léčby v nemocnicích a v
léčebnách dlouhodobě nemocných.

Dopady na cílovou skupinu:

Prevence šíření infekčních a parazitárních onemocnění. Zlepšení
podmínek pro řešení své situace.

Realizátoři:

Poskytovatelé sociálních služeb, Ordinace praktického lékaře,
statutární město Pardubice, PS 3.

Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:

200 000 Kč.

Výstup:

Funkční ordinace praktického lékaře pro cílovou skupinu.

Opatření 3: Azylový dům pro osoby bez přístřeší a pro osoby s kombinací chronických sociálních a
zdravotních potíží
Popis opatření:
Stávající (bariérové) prostory azylového domu pro muže
v dlouhodobém horizontu nevyhovují moderním trendům
poskytování sociálních služeb pro danou cílovou skupinu.
Tématem je tedy výstavba nového objektu, který by sloužil pro
účely poskytování azylového bydlení pro osoby bez přístřeší a pro
osoby, které jsou dlouhodobě mimo systém pobytových
sociálních nebo zdravotních služeb – tzv. „neumístitelní“.
Dopady na cílovou skupinu:

Zlepšení kvality života, zajištění důstojných podmínek pro život
cílové skupiny. Ochrana společnosti před patologickými jevy,
které provázejí cílovou skupinu.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo
doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS3 “Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci“
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

Realizátoři:

Statutární město Pardubice, PS 3.

Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:

200 000 Kč (architektonická studie, kapitola odbor rozvoje a
strategie).

Výstup:

V rámci projektové přípravy bude vypracován návrh konceptu
nového azylového domu, který bude dále sloužit pro zpřesnění
zadání pro výběr dodavatele architektonického návrhu stavby.
V první fázi tvorby konceptu bude ve spolupráci s PS 3
zpracováno zdůvodnění potřeb realizovat záměr výstavby a dále
budou vydefinovány nové potřebné kapacity nového domu spolu
s popisem rozsahu poskytovaných služeb.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo
doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS3 “Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci“
Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

