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Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením vznikla v roce 2013, v době vytváření
revidovaného komunitního plánu, sloučením původních pracovních skupin „Senioři“ a „Osoby se
zdravotním postižením“. Důvodem byla úspora času a zvýšení efektivity práce – na jednáních se
scházeli téměř totožní lidé a témata se hodně prolínala.

SWOT analýza – senioři a osoby se zdravotním postižením

SILNÉ STRÁNKY
ochota poskytovatelů (10)
množství služeb – komplexnost (9)
volnočasové aktivity (6)
vynikající spolupráce mezi poskytovateli (5)
kvalita (4)
provozní zázemí (2)

SLABÉ STRÁNKY
finance (12)
chybí služba pro hraniční klienty (9)
prostory (8)
stárnou poskytovatelé (7)
pasivita (3)
neznalost služeb (základ, fce) (3)

velký počet bytů v DPS (2)
přístup města (2)
zdravá konkurence (1)
tradice (1)

špatná pověst KP – nevědomost, neznalost (2)
chybí společníci, dobrovolníci (1)
specifické skupiny klientů (1)
absence terénní geri sestry (0)

„neúcta“ vůči stáří (0)

PŘÍLEŽITOSTI
finance (11)
vznik pracovních míst (8)
komunitní centrum (7)
vzdělávání (7)
informace + reklama, osvěta (6)
terénní práce (6)
volnočasovky (2)
zvyšování počtu klientů (1)
dobrovolnictví (1)
spolupráce s ÚP (1)
rekvalifikace (0)
diskuze o využití bytů DPS (0)

OHROŽENÍ
nárůst psychiatrických klientů (11)
finanční zdroje (10)
absence komplex. péče o hraniční klienty (8)
přístup města (7)
sociální izolace (7)
legislativa (4)
zvýšeně zranitelná klientela (0)

Skupiny seniorů podle zdravotního stavu a situačního začlenění ve společnosti můžeme rozdělit na:
a) zdravé seniory, žijící běžným životem,
b) znevýhodněné seniory, především osamělostí, tíživou finanční situací,
c) tělesně nemocné či seniory se zdravotním postižením, duševně nemocné seniory.
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem
umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto
vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
V dnešní době, pečuje-li o stárnoucího rodiče dospělé dítě, přináší to problémy a potíže, jak na
straně pečujícího, tak na straně pečovaného. Rodina leckdy není na takovou situaci připravena. Na
roli závislého člověka nejsou připraveni ani senioři, nechtějí zatěžovat své potomky, nechtějí jim
komplikovat život. Velké procento seniorů by v případě nesoběstačnosti raději žilo ve vlastní
domácnosti, ovšem s podporou rodiny, a popř. poskytovatelů sociálních služeb. Naproti tomu si
některé dospělé děti myslí, že jejich rodiče jsou více soběstační, než je subjektivní názor závislých či
nesoběstačných seniorů. Je chybou, že se o těchto problémech v rodinách nehovoří a řeší se až když
problém nastane.
Z jednání skupiny, z poznatků poskytovatelů, uživatelů i dotazníkového šetření mezi veřejností (viz
Příloha KP) vyplynuly konkrétní potřeby. Ty byly vtěsnány do níže uvedených cílů a opatření.

Cíl

PE /1

Popis:

PODPORA SETRVÁNÍ SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V
DOMÁCÍM/PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ
Pečuje-li o starého rodiče dospělé dítě, přináší to problémy a potíže, jak
na straně pečujícího, tak na straně pečovaného. Rodina bývá málokdy
připravena na tuto situaci, kterou může (nemocné) stáří přinést. Děti si
myslí, že rodiče jsou více soběstační než je subjektivní názor závislých či
nesoběstačných seniorů. Na druhou stranu na roli závislého člověka
nejsou připraveni ani samotní senioři, nechtějí zatěžovat své potomky,
nechtějí jim komplikovat život. Přitom převážná část seniorů by v

případě nesoběstačnosti raději žila ve vlastní domácnosti. K tomu může
napomoci podpora rodiny a poskytovatelé sociálních služeb.
Vznik a existence zdravotního postižení představuje takovou sociální
událost, která zásadním způsobem ovlivňuje život každého člověka,
kterého se dotýká. Bezprostřední dopady má nejen na samotné občany
se zdravotním postižením, ale také na jejich rodiny. Zejména u těžších
forem zdravotního postižení dochází k výrazným změnám v možnostech
plnohodnotné účasti a zapojení jak v soukromých aktivitách, tak i ve
veřejném životě. Nepříznivé důsledky a dopady vyplývající z existence
zdravotního postižení je však možno do určité míry eliminovat
propracovaným systémem opatření, na jejichž realizaci se musí
spolupodílet celá společnost.
Opatření vedoucí
k naplnění cíle

Opatření PE/1.1.

PE/1.1 Rozvoj osobní asistence
PE/1.2 Vznik a rozvoj odlehčovacích služeb pro osoby pečující
PE/1.3. Rozvoj sociálně aktivizačních programů pro seniory
PE/1.4 Rozvoj zdravotní domácí péče, včetně hospicové
PE/1.5 Rozvoj pečovatelské služby
PE/1.6 Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

ROZVOJ OSOBNÍ ASISTENCE

Popis opatření:

Osobní asistence je terénní služba, která se poskytuje v domácím prostředí
osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje
pomoc jine osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba
obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastni osobu, pomoc
při osobni hygieně, pomoc při zajištěni chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při
prosazovaní práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Podstatou osobní asistence je nepřetržitá (24hod) pomoc klientovi na
místě a v čase, který si on sám vybere. Asistent činnosti přizpůsobuje věku
a zdravotnímu stavu klienta. Dopad na cílovou skupinu je především v
umožnění zůstávat v přirozeném domácím prostředí bez nutnosti
zpřetrhání sociálních a rodinných kontaktů.

Nedostatky/ příležitosti:

Aktuálně službu poskytují:
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s., Žatec
Maltézská pomoc, o.p.s., Žatec
V současné době je kapacita dostačující. Vzhledem ke stárnutí populace
lze očekávat, že kapacitu bude třeba v příštích letech navýšit – lidé
preferují vlastní domácnost před jakýmkoliv zařízením.

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Realizace: poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: Město Žatec, praktičtí a odborní lékaři,
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři,
uživatelé

Opatření PE/1.2

VZNIK A ROZVOJ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB PRO OSOBY PEČUJÍCÍ

Popis opatření:

Odlehčovací služby
jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se
zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je
umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobni hygieně
nebo poskytnuti podmínek pro osobni hygienu, poskytnuti stravy nebo
pomoc při zajištěni stravy, poskytnuti ubytování, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Role pečující osoby je charakteristická tím, že je neočekávaná, pečující ji
neplánují, nepřipravují se na ni, a není snadné se na ni adaptovat. Tato
role se svými nároky může dostat do konfliktu s dalšími rolemi, které
pečující zastává.
Mezi důsledky poskytování péče patří psychické problémy, jako je strach,
zátěž, úzkost, deprese, pocity viny a obavy. Mezi somatické potíže patří
zhoršení imunitního systému, hypertenze, kardiovaskulární onemocnění,
celkové vyčerpání a poruchy spánku. Změny ve vztazích, omezení
sociálních aktivit, pocit izolovanosti a neadekvátní sociální podpora jsou
také velice časté. Poskytování péče může být spojeno i se sníženou
kvalitou života a finančními problémy.
Nároky péče zintenzivňují potřebu sociální opory u pečujícího, a současně
jej izolují od aktivit a kontaktů, které mohou být zdrojem této opory. Tato
izolace je dána nejen omezením volného času pečujícího, ale i konfliktem
mezi rolí pečujícího a dalšími rolemi. Sociální podpora poskytovaná
pečujícím redukuje negativní dopady péče, zejména má silný vliv na
snížení prožívané zátěže.
Výše uvedené se týká také tzv. sendvičové generace - lidé ve věku mezi 45
– 65 lety, kteří pečují o své děti, které ještě nejsou osamostatněné, a také
o své stárnoucí rodiče, kteří potřebují pomoc.

Nedostatky/ příležitosti:

Aktuálně službu poskytují:
Kamarád Lorm , Žatec - Služba je poskytována osobám s mentálním
postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s., 439 75 Libočany poskytují podporu seniorům a osobám se zdravotním postižením ve věku
65 let a starší + jejich rodinám,
Pro výše uvedenou cílovou skupinu je kapacita v současné době
dostačující.
Příležitost – terénní odlehčovací služba poskytovaná v domácnosti klienta.

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Realizace: poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: Město Žatec, praktičtí a odborní lékaři,
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři,
uživatelé

Opatření PE/1.3
Popis opatření:

ROZVOJ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ PRO SENIORY
Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním
postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované
osobám v seniorském věku nebo osobám se zdravotním postižením
ohroženým sociálním vyloučením. Služba se poskytuje na základě zájmu
samotné osoby. V rámci této služby je nabízeno využití volného času
formou společenských her, rehabilitačního cvičení v zájmu uchování
soběstačnosti, pomoc při vytváření společenských a sociálních kontaktů
apod. Služba je poskytována bez úhrady.
Znamená to poskytovat programy a projekty s cílem uchovat duševní
a fyzické síly klientů - seniorů, co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život
v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou
zcela závislými na pomoci druhých.
Může jít o jednorázové akce či dlouhodobé projekty v průběhu celého
období 2.KP
Nedostatky/ příležitosti: Aktuálně službu poskytují:
HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně postižených, MAJÁK tréninkové středisko, Občanská poradna HANDICAP/ nám. Svobody
150,Žatec
Maltézská pomoc, o.p.s., Písečná 2820, Žatec
Dobrovolnický projekt „ adopce seniorů“ si klade za cíl zmírnit
osamělost starých lidí. Realizuje se díky dobrovolníkům – lidem, kteří
mají chuť pomáhat ve svém volném čase a docházejí jednou týdně na 2
hodiny za „svým“ seniorem. V rámci návštěvy dělají uživateli
společnost, vyslechnou ho, popovídají si, doprovodí na procházku,
předčítají, atd.
Předpokládaní
Realizace: poskytovatelé sociálních služeb,
realizátoři, partneři
Partneři: Město Žatec, související služby, partnerská města
Předpokládané zdroje
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři,
financování
uživatelé

Opatření PE/1.4

Rozvoj zdravotní domácí péče, včetně hospicové

Popis opatření:

Domácí péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě
doporučení registrujícího prakt. lékaře, registrujícího prakt. lékaře pro
děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním
sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a
podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování
utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a
smrti.
Základním
úkolem hospicové (paliativní) péče je zmírňovat
bolest a
utrpení pacientů trpících nevyléčitelnou, smrtelnou nemocí v pokročilém
nebo terminálním stadiu, jejichž zdravotní stav již nedává žádnou naději
na plné uzdravení. Poskytuje pacientům účinnou pomoc tam, kde
prostředky klasické medicíny selhávají a kde již nedostačují síly jejich
blízkých poskytovat nemocnému kvalitní pomoc a péči. Hospicovou péči je
třeba chápat především jako tlumení bolesti a zajištění takového okolního
prostředí, aby pacient nestrádal ani fyzicky, ani psychicky. Jedná se o
soubor opatření poskytovaných nemocnému v případě, že cílem léčby již
není a nemůže být uzdravení, opatření jsou orientována na tělo

nemocného (léčba, mírnění bolesti), jeho psychiku (psychologická,
psychiatrická pomoc), sociální prostředí (pomoc v sociální oblasti, rodinu,
rodinné vztahy) a na duchovní stránku jeho osobnosti (na jeho duši).

Nedostatky/ příležitosti:
Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Opatření PE/1.5
Popis opatření:

Poskytovatelé domácí péče samostatně vykonávají domácí péči,
indikovanou praktickým a ošetřujícím lékařem a dále spolupracují s orgány
státní správy a samosprávy, s nevládními organizacemi a dalšími subjekty
ve zdravotní a sociální sféře.
Služba není na území města registrována, službu v současné době
„supluje“ Arnika – komplexní domácí péče
Realizace: poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: Město Žatec, praktičtí a odborní lékaři, služby související
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři,
uživatelé

Udržení a rozvoj pečovatelské služby
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejich situace
vyžaduje pomoc jiné fyz. osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase
v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. Služby se poskytuje
za úhradu. Posláním pečovatelské služby je poskytování takové podpory
občanům Žatce, která jim umožní zůstat ve svém domácím prostředí i v
situaci, kdy potřebují pomoc s domácností a péčí o vlastní osobu, při
zachování maximální soběstačnosti…
Z poznatků pracovní skupiny, poskytovatelů i zpětných vazeb od uživatelů,
je služba v Žatci velmi potřebná. Existuje zájem provázat ji i s jinými
sociálními službami tak, aby péče o klienta byla zajišťována co
nejkomplexněji. .

Nedostatky/ příležitosti:

Aktuálně službu poskytují:
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (cílová skupina:
zejména dospělé osoby 27-64 let, mladší senioři 65-80 let a starší senioři
nad 80 let; provoz pondělí – pátek 7:00 - 15:30 hod.),
Poskytuje službu pobytovou formou ( Domy s pečovatelskou službou – zde
je kapacita dostačující) a formou terénní (kapacita je dostačující).
Poskytovatel Alena Krátká Arnika - Komplexní domácí péče, Rafaela
Ungara 2674, Žatec – (provoz pondělí až neděle 07 - 19 hod, kapacita
dostačující).
Problémem se jeví neinformovanost občanů města o této službě
(možnosti, poslání, cíle).
Stoupá poptávka po úklidu v domácnosti, POUZE ÚKLID, ŽÁDNÉ JINÉ
SLUŽBY –chybí firma – není sociální služba, ale služba související

Předpokládaní
realizátoři, partneři

Realizace: poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: Město Žatec, praktičtí a odborní lékaři, služby související, ÚP ČR

Předpokládané zdroje
financování

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři,
uživatelé, ÚP ČR

Opatření PE/1.6

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením a seniorů

Popis opatření:

Vznik a existence zdravotního postižení představuje takovou sociální
událost, která zásadním způsobem ovlivňuje život každého člověka,
kterého se dotýká. Obdobně to platí také o stáří. Bezprostřední dopady
má tato situace nejen na samotné občany se zdravotním postižením či
seniory, ale také na jejich rodiny.
Podpora této cílové skupiny se týká např. těchto oblastí:
zpřístupňování jednotlivých druhů veřejné dopravy (bezbariérově
přístupné stanice a zastávky, dopravní prostředky)
zlepšení přístupu k informačním systémům
vzdělávání seniorů; vzděl. dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením,
rozšíření kompetencí a práv uživatelů sociálních služeb
přístup ke kulturnímu dědictví (bezbariérově přístupné muzea, galerie…)
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
odstraňování bariér u veřejných budov i dopravních staveb
zachování specifických dotačních programů pro organizace občanů se
zdravotním postižením, jejichž cílem je zabezpečení veřejně účelných i
vzájemně prospěšných aktivit pro tyto osoby,…

Nedostatky/ příležitosti:

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Ve městě se poměrně dobře daří odstraňovat bariery v dopravě ( zastávky
MHD, chodníky, některé veřejné budovy…).
Funguje i klubová činnost seniorů – existuje 1 oficiální Klub seniorů při
Domově pro seniory a Pečovatelské služby v Žatci. Nachází na adrese U
Hřiště a klienti Pečovatelské služby se zde pravidelně scházejí. Další
neoficiální klub vznikl po již nefunkčním občanském sdružení ALMA VIS.
Velice bohatou činnost vykazuje v podpoře začleňování osob se
zdravotním postižením i příspěvková organizace Kamarád -LORM (
provozování dětské kavárny, divadelní „Festival malých divadelních
forem“, každoroční natáčení filmu, a další).
Důležitou roli v začleňování cílové skupiny sehrává i dobrovolnická činnost,
např. aktivity dobrovolnické organizace Levandule, „adopce seniorů“
Maltézské pomoci,
Některé osoby se zdravotním postižením si velmi oblíbily Roztančená
kolečka.
Nedostatky spatřujeme např. v absenci bezbariérového veřejného WC,
absenci nízkoprahových autobusů MHD, …
Příležitost spatřujeme v propojení a spolupráci jednotlivých poskytovatelů
sociálních služeb a služeb souvisejících, organizování společných akcí,
projektů, mezigeneračních setkání, apod.
Realizace: poskytovatelé soc. služeb, Město Žatec, služby související
Partneři: Město Žatec, služby související, školy a školská zařízení
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři,
uživatelé, ÚP ČR, dotační tituly

Cíl

PE / 2

UDRŽENÍ A ROZVOJ POBYTOVÝCH SLUŽEB

Popis:

Jedná se o reakci na aktuální vývoj v oblasti sociálních služeb. Město
Žatec podporuje poskytovatele a zřizovatele sociálních služeb v zajištění
dostupné péče a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci takovou
formou, která v co nejvyšší míře odpovídá životu jejich vrstevníků
v přirozeném prostředí běžné společnosti a vytváří podmínky pro posílení
efektivní sítě sociálních služeb.
PE/2.1 Rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem
PE/2.2 Zkvalitnění a rozvoj sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních ústavní péče
PE/2.3 Zkvalitnění služeb v „domovech“ pro cílovou skupinu

Opatření vedoucí
k naplnění cíle

Opatření PE/2.1

Rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem

Popis opatření:

Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocněni
nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou,
Alzheimerovou demenci a ostatními typy demencí.
Aktuálně službu ve městě poskytuje:
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Poptávka po této službě převyšuje nabídku. Zařízení eviduje dlouhodobě
cca 15 žádostí, které není schopno uspokojit. Všechny žádosti jsou od
klientů z našeho regionu. To značí poddimenzovanost služby.
Příležitostí se jeví rozšíření služby i do jiných prostor mimo Domov pro
seniory (budova Domova nemá další prostorovou kapacitu)
Realizace: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Partneři: Město Žatec, praktičtí a odborní lékaři, služby související, ÚP ČR
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři,
uživatelé, ÚP ČR, dotační tituly

Nedostatky/ příležitosti:

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Opatření PE/2.2
zařízeních

Zkvalitnění a rozvoj sociální služby poskytované ve zdravotnických
ústavní péče

Popis opatření:

Nedostatky/ příležitosti:

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
napomáhají k zajištěni fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým
jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebuji akutní
zdravotní lůžkovou péči, ale současně jsou natolik nesoběstační, že
potřebuji pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim
z objektivních důvodů nemůže byt zajištěna v domácím prostředí.
Aktuálně službu poskytuje:
Nemocnice Žatec o.p.s.,
Disponuje 10 lůžky, kapacita je dostačující. Služba je personálně obsazena

klíčovými pracovnicemi v dostatečném množství, významnou roli sehrává
vrchní sestra.
Personální zajištění není dostatečné na pozici sociálního pracovníka –
současně ji zajišťuje externí sociální pracovnice a to úvazkem 10 hodin
měsíčně. Sociální pracovnice není schopna, za těchto podmínek,
vykonat svou činnost v rozsahu, jenž stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění (sociální pracovník vykonává sociální
šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních
problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní
poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální
oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální
prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální
poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a
koordinuje poskytování sociálních služeb)
Příležitostí se jeví vytvoření pracovní pozice sociální pracovník s úvazkem
1,0. Vhodné by bylo vzdělání zdravotně sociální pracovník.
Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Opatření PE/2.3

Realizace: Nemocnice Žatec o.p.s.,
Partneři: Město Žatec, praktičtí a odborní lékaři, služby související, ÚP ČR
MPSV, MZ, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři,
uživatelé, ÚP ČR, dotační tituly

Zkvalitnění služeb v „domovech“ pro cílovou skupinu

Popis opatření:

Domovy pro seniory poskytuji pobytovou službu osobám, které mají
sníženou soběstačnost zejména z důvodu vysokého věku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jine fyzické osoby a nelze ji zajistit jinou
sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytuji dlouhodobé
pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace
vyžaduje pomoc jine osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných
úkonů peče o vlastní osobu, pomoc při osobni hygieně nebo poskytnuti
podmínek pro osobni hygienu, poskytnuti stravy, poskytnuti ubytování,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování
práv a zájmů. Domovy se liší dle zaměřeni, komu svoje služby nabízí.
Služba se poskytuje za úplatu.

Nedostatky/ příležitosti:

Aktuálně službu poskytují příspěvkové organizace :
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Kamarád – LORM Žatec (domov pro osoby se zdravotním postižením)
Současná kapacita zařízení je dostačující.
Příležitost je spatřována ve zkvalitnění ubytovacích prostor; u domova
pro seniory je poptávka po malých bytových jednotkách.

Předpokládaní
realizátoři, partneři

Realizace: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, Kamarád –
LORM Žatec
Partneři: Město Žatec, praktičtí a odborní lékaři, služby související, ÚP ČR
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři,
uživatelé, ÚP ČR, dotační tituly (evropské, norské)

Předpokládané zdroje
financování

Cíl

PE / 3

Popis:

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Posláním pobytových služeb Chráněné bydlení a Podpora samostatného
bydlení je umožnit osobám, které jsou v určitých oblastech závislé na
pomoci druhé osoby, žít v podmínkách, umožňujících jim rozvíjet svou
samostatnost a dovednosti, potřebné pro běžný způsob života a tak
podporovat jejich sociální začleňování.
Tak jako v celé ČR tak i v našem městě se zvyšuje počet osob s tzv.
hraniční diagnózou - např. lidé omezení na svéprávnosti (tzv. opatrovanci),
osoby s psychiatrickou
či psychologickou diagnózou.
Často jsou
propuštěni z ústavního zařízení (psychiat. nemocnice apod.), nemají kam
jít, rodinné vazby nefungují nebo je rodina zneužívá. Určitou šanci mají
jen na komerčních ubytovnách. Tito klienti se velmi často nachází v tíživé
finanční situaci (druhotně - dluhy,…).
Zcela chybí funkční systém péče o lidi s duševním onemocněním. Duševně
nemocní lidé potřebují nejen kvalitní lékařskou péči, ale i mnohostrannou a
účinnou podporu při zvládání vlastního života. Nutná je provázanost na
další odborníky (zejména psycholog, terapeut, psychiatr, terénní zdravotní
sestra …). Tato provázanost a spolupráce zcela chybí –klienti z této cílové
skupiny jsou úplně „neošetřeni“.
V současné době do jisté míry suplují tuto službu komerční ubytovny,
které však zásadně nepokryjí potřeby klientů. Rozhodně nejsou naplněny
potřeby v oblasti pomoci v zajištění chodu domácnosti, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti. V zásadě
může být naplněno zprostředkování kontaktu se společenských
prostředím. Částečně může být realizována pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pokud se tak
děje, v převážné většině klientům poskytuje pomoc a podporu úsek
sociální práce odboru soc. věcí.

Opatření vedoucí
k naplnění cíle

Opatření PE/3.1

PE/3.1 Podpora samostatného bydlení
PE/3.2 Chráněné bydlení

Podpora samostatného bydlení

Popis opatření:

Podpora samostatného bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se
zdravotním postižením, chronickým onemocněním, včetně duševního
onemocněni, jejichž situace vyžaduje pomoc jine osoby; služba se
poskytuje v domácnosti osob. Služba obsahuje pomoc při zajištěni chodu
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenský m prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Nedostatky/ příležitosti:

Aktuálně službu poskytuje příspěvková organizace :
Kamarád – LORM Žatec
Služba je určena pro cílovou
skupinu osoby s mentálním a
kombinovaným postižením od 18 let do 64 let, kteří potřebují podporu či
pomoc druhé osoby. Služba není určena pro: osoby bez domova, osoby s

vážnou duševní poruchou a agresivními sklony, osoby nespolupracující,
osoby mimo cílovou skupinu, osoby závislé na návykových látkách a
hazardních hrách, osoby vyžadující nepřetržitou celodenní pomoc.
Současná kapacita 8 uživatelů je dostačující. Podpora samostatného
bydlení se poskytuje v bytech uživatelů v Žatci a obcích vzdálených do 20
km.
Příležitost je spatřována v rozšíření služby i na další cílové skupiny.
Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Opatření PE/3.2

Realizace: Kamarád – LORM Žatec
Partneři: Město Žatec, praktičtí a odborní lékaři, služby související, ÚP ČR
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři,
uživatelé, ÚP ČR, dotační tituly

Chráněné bydlení

Popis opatření:

Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se
zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, včetně duševního
onemocněni, jejichž situace vyžaduje pomoc jine osoby. Chráněné bydleni
má formu individuálního nebo skupinového bydleni. Služba obsahuje
poskytnuti stravy nebo pomoc při zajištěni stravy, poskytnuti ubytování,
pomoc při zajištěni chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje za úplatu.

Nedostatky/ příležitosti:

Aktuálně službu poskytují příspěvkové organizace :
Kamarád – LORM Žatec
Posláním pobytové služby Chráněné bydlení je umožnit osobám, které
jsou v určitých oblastech závislé na pomoci druhé osoby, žít v podmínkách,
umožňujících jim rozvíjet svou samostatnost a dovednosti, potřebné pro
běžný způsob života a tak podporovat jejich sociální začleňování.
Cílovou
skupinou jsou osoby s mentálním postižením a osoby
s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let do 64 let věku, kteří
potřebují pomoc druhé osoby.
Z cílové skupiny jsou vyloučeny osoby, kterým nemůžeme zajistit
bezpečnou a kvalitní službu. Jedná se o osoby s kombinovaným těžkým
zrakovým postižením a nevidomým; osoby na invalidním vozíku, osoby,
vyžadujícím celodenní ošetřovatelskou péči, osoby závislé na návykových
látkách a hazardních hrách, osoby s vážnou nekompenzovanou duševní
poruchou,
osoby s agresivními sklony
Místo poskytování : Bratří Čapků 3177, 438 01 Žatec. Byt se nachází v 1.
nadpodlaží objektu a není do něj bezbariérový přístup. K dispozici je
zahrada o rozloze 390 m2 a nádvoří.
Současná kapacita zařízení v počtu 7 je dostačující.

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Realizace: Kamarád – LORM Žatec
Partneři: Město Žatec, praktičtí a odborní lékaři, služby související, ÚP ČR
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři,
uživatelé, ÚP ČR, dotační tituly

