Komunitní plánování sociálních služeb v
Pardubicích
1 PS „Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním“
Akční plán pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Opatření:

1. Dokončení adresáře a metodiky „Lůžek okamžitého přijetí“
2. Dokončení problematiky dopravy pro osoby se zdravotním postižením
3. Zmapování kapacit terapeutických aktivit pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami
Opatření 1: Dokončení adresáře a metodiky „Lůžek okamžitého přijetí“
Popis opatření:

Dopady na cílovou skupinu:
Realizátoři:
Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:

Jedná se o opatření, které bylo rozpracováno v roce 2018. Pracovní
skupina (poskytovatelé sociálních služeb, odbor sociálních věcí MmP,
odbor sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje) ve
spolupráci s Univerzitou Pardubice (UPCE) vyhodnotila výstupy z
dotazníkového šetření, které zmapovalo potřebnost lůžek
okamžitého přijetí (únor – březen 2018).
S ohledem na výstupy dotazníkového šetření a šíři dané
problematiky bude provedeno ve 2. kvartálu 2019 srovnávací
dotazníkové šetření, jehož smyslem bude ověřit, zda je počet a
způsob řešení krizových případů setrvalý.
Na základě výsledků srovnávacího šetření pracovní skupina navrhne
komplexní postup při řešení krizových situací, který bude efektivně
využívat možností stávajícího systému sociálních služeb. Pokud se
ukáže, že budou lůžka okamžitého přijetí potřebná, vytvoří pracovní
skupina metodiku pro umístění na lůžka okamžitého přijetí a adresář
lůžek okamžitého přijetí, se kterým bude seznámena veřejnost
(prosinec 2019).
Nalezení adekvátního řešení pro krizovou situaci cílové skupiny,
řešení její nepříznivé sociální situace.
PS1, odbor sociálních věcí MmP, Krajský úřad Pardubického kraje,
UPCE.
Mapování potřebnosti, zpracování metodiky a vytvoření adresáře
lůžek vlastní kapacitou pracovní skupiny, bez finančních nákladů.
Zvýšení efektivity stávajícího systému sociálních služeb při řešení
krizových situací (bez finančních nákladů).
Financování eventuálně nově vzniklých lůžek bude realizováno

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS6 “Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním“
Vedoucí pracovní skupiny: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph. D.

Výstup:

v rámci stávajících dotačních titulů (kraj, město, jiné zdroje).
Návrh postupu při řešení krizových situací.
Vznik metodiky pro novou službu a vytvoření adresáře lůžek
okamžitého přijetí (ukáže-li se služba jako potřebná).
Osvěta - seznámení veřejnosti s možnostmi řešení krizových situací a
eventuálně s novou službou.

Opatření 2: Dokončení problematiky dopravy pro osoby se zdravotním postižením
Popis opatření:

Dopady na cílovou skupinu:
Realizátoři:

Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:
Výstup:

Jedná se o opatření rozpracované v roce 2018. PS 1 bude i v letošním
roce pracovat na zefektivnění dopravy pro osoby se zdravotním
postižením (OZP) s cílem rozšířit kapacity a dostupnost dopravy pro
tuto cílovou skupinu.
Nástroje: zkvalitnění práce dispečinku, jednání s Dopravním
podnikem města Pardubic s cílem umožnit využití i pro OZP (osoby
na mechanickém a elektrickým vozíku) aj.
Dopravní dostupnost v Pardubicích a blízkém okolí pro OZP.
Předcházení sociálnímu vyloučení.
Národní rada osob se zdravotním postižením, Křižovatka handicap
centrum, DPmP, statutární město Pardubice a další spolupracující
organizace
Nyní nelze relevantně určit.
Efektivní, místně a časově dostupná bezbariérová doprava pro osoby
OZP.

Opatření 3: Zmapování kapacit terapeutických aktivit pro rodiny s dětmi se speciálními
potřebami a vytvoření seznamu
Popis opatření:

Dopady na cílovou skupinu:

Terapie (fyzioterapie, ergoterapie, arteterapie, animoterapie …) jsou
aktuálně významnou intervencí ve prospěch osob se zdravotním
postižením. Z tohoto důvodu provede PS1 mapování těchto aktivit a
vytvoří jejich seznam ve spolupráci s Katedrou věd o výchově FF
UPCE.
K dispozici bude přehled terapeutických aktivit včetně seznamu
poskytovatelů.

Realizátoři:

Poskytovatelé terapeutických aktivit a Katedra věd o výchově FF
UPCE.

Předpokládaná výše finančních
nákladů na realizaci opatření:

Bez finančních nákladů

Výstup:

Zmapovaná kapacita poskytovatelů terapeutických aktivit a jejich
seznam.

Poznámka: Na základě nově zjištěných informací nebo zkušeností během realizace může být tento dokument kdykoliv upraven nebo doplněn.
Vypracovala pracovní skupina PS6 “Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním“
Vedoucí pracovní skupiny: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph. D.

