Komunitní plánování sociálních služeb
v Pardubicích
1 PS „Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním“
Akční plán pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Opatření:
1. Zajištění / vytvoření následné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě (CMP) a jiném získaném
poškození mozku.
2. Zajištění dostatečných kapacit osobní asistence pro děti a dospělé osoby se zdravotním postižením
bez omezení věku a služby rané péče.
3. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (cílových skupin poskytovatelů PS 1).
Opatření 1: Zajištění / vytvoření následné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě (CMP) a jiném
získaném poškození mozku
Popis opatření:

V současné době je v Pardubicích realizována ambulantní
služba (sociální rehabilitace), která řeší nepříznivou sociální
situaci osob po CMP a jejich blízkých prostřednictvím
interdisciplinárního týmu. Jedná se o podpůrnou službu pro
realizaci komplexní rehabilitace osob po poranění mozku. PS
1 usiluje vytvořit a realizovat inovující řešení a metody
komunitní rehabilitace osob se získaným poškození mozku a
po cévní mozkové příhodě. Na základě mapování specifických
potřeb těchto osob se předpokládá propojení stávající
ambulantní služby (sociální rehabilitace) s následnou terénní
rehabilitací, zahrnující komplexní služby/aktivity v přirozeném
prostředí klienta s nabídkou odborné psychoterapeutické
podpory pro pečující osoby (terénní služba).

Dopady na cílovou skupinu:

Realizátoři:

Prostřednictvím individuální podpory osob po získaném
poškození mozku v ambulantní službě a v jejich přirozeném
prostředí dojde ke zvýšení kvality jejich života, a snížení
sociální izolace. Podpora pečujících přispěje k zajištění lepší
kvality péče a zároveň také k lepší kvalitě života pečujících
osob.
CEDR Pardubice o.p.s. – CENTRUM KOMPRE

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

360 000 Kč (0,4 úvazku ergoterapeuta + 0,4 úvazku sociálního
pracovníka).

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS1 “Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním“
Vedoucí pracovní skupiny: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph. D.

Výstup:

Ambulantní služba – sociální rehabilitace pro 15 uživatelů/rok.
Příprava Metodiky komunitní/terénní rehabilitace. Pilotní
testování terénní služby.

Opatření 2: Zajištění dostatečných kapacit osobní asistence pro děti a dospělé osoby se zdravotním
postižením bez omezení věku a služby rané péče
Popis opatření:

V současné době jsou naplněny kapacity služby osobní
asistence (dále jen OA) pro osoby se zdravotním postižením u
stávajících poskytovatelů, stejně tak jako služby rané péče.
Rostoucí potřebnost obou těchto služeb na území města
Pardubic a blízkého okolí byla identifikovaná již v roce 2019.
Pracovní skupina podporuje rozvoj služeb OA a raná péče
prostřednictvím navýšení kapacit u stávajících poskytovatelů.

Dopady na cílovou skupinu:

Zajištění potřeb cílových skupin služeb osobní asistence a raná
péče.

Realizátoři:

Česká abilympijská asociace z.s., Centrum pro zdravotně
postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s., Oblastní
charita Pardubice, Rodinné Integrační Centrum z.s., Centrum
pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., EDA cz, z.ú., Středisko rané
péče v Pardubicích, o.p.s.

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Částka, která byla vyplacena v rámci dvouletého financování
v roce 2019 na soc. službu osobní asistence a rané péče, činila
2 124 700 Kč.
Na rok 2020 byl na podporu prioritních služeb (pečovatelská
služba, raná péče, osobní asistence) 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:

Zajištění dostatečných kapacit pro poskytování sociálních
služeb osobní asistence a raná péče dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS1 “Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním“
Vedoucí pracovní skupiny: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph. D.

Opatření 3: Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (cílových skupin poskytovatelů
PS 1)
Popis opatření:

Osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP) se stále
potýkají s problémem zaměstnávání. Zaměstnavatelům OZP
chybí podpora, absentuje výraznější osvěta. Toto opatření je
provázáno s opatřením č. 1 Podpora sociálního podnikání
v rámci Akčního plánu 2020 u PS 6.
Budou osloveni představitelé samosprávy za účelem
společného hledání možností zaměstnání OZP.

Dopady na cílovou skupinu:

Bude zajištěna podpora zaměstnavatelů OZP a podpora
služeb, které připravují zájemce o práci na otevřený trh práce.
Dojde k nastavení systému veřejné podpory zaměstnavatelů
OZP a sociálních firem. Cílové skupiny se zapojí do pracovního
procesu a najdou uplatnění na trhu práce. Zvýší se kvalita
jejich života.

Realizátoři:

PS 1, zejména Rytmus Východní Čechy, o.p.s., Česká
abilympijská asociace z.s. – Centrum Kosatec, Centrum pro
zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.,
CEDR Pardubice o.p.s., Rodinné Integrační Centrum z.s.,
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Základní škola a
Praktická škola Svítání, o.p.s., statutární město Pardubice,
TyfloCentrum Pardubice o.p.s., Úřad práce, ostatní realizátoři.

Předpokládaná výše finančních nákladů
na realizaci opatření:

Bez finančních požadavků na rozpočet města.

Výstup:

Konkrétní realizace veřejné podpory zaměstnavatelů OZP a
sociálních firem. Realizace osvětových akcí např. formou
výstavy fotografií uživatelů, kteří si s podporou sociálních
služeb sociální rehabilitace našli práci na otevřeném trhu
práce, AbiFest - burza zaměstnavatelů osob se zdravotním
postižením ve spolupráci s Úřadem práce Pardubice.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS1 “Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním“
Vedoucí pracovní skupiny: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph. D.

