Výstupy z pracovních skupin v ORP Havlíčkův Brod
Pracovní skupina č. 1: Senioři
Problémy:
 Neochota obcí (starostů) se do oblasti sociálních služeb zapojovat
- Nezájem starostů (Malých obcí)
- Osobní zkušenost s potřebou služeb
- Není v programu strany

- Různé priority
 Nedostačující dostupnost terénních sociálních služeb mimo město
Havlíčkův Brod
- Personální náročnost – omezená kapacita
- Financování
- Pečovatelská služba - kapacita
 Nepropojení či chybějící koordinace sociálních a zdravotních služeb
-

Spolupráce MPSV a MZ
Akceptování významnosti soc. sl. – nejen zajištění zdravotnické péče ze strany
zdrav. sl. není vždy zájem

 Náročnost poskytování osobní asistence (fyzická, finanční, psychické)
-

Psychicky náročné pro pracovníky
Finančně nedoceněné

-

Individualita klienta

 Nedostatek finančních prostředků na péči v domácnostech, mzdy
pracovníků, finanční rezervu na krytí stárnutí populace
-

Státní rozpočet – špatné rozdělení

-

Konkurence – soukromý sektor – vyšší mzdy
Absolventi se nevěnují oboru

 Chybějící lůžkový hospic (terénní paliativní péče se v území nachází)
-

Nejednotný postoj, rozdílnost názorů
Finance

-

Odlehčují Domovy pro seniory – které je částečně nahrazují
Finanční náročnost

 Posílení terénní paliativní péče (finanční, personální)
- Nedotažená legislativa
- Neochota zdravotních pojišťoven
- Nedostatek kvalitních lékařů

- Vyšší informovanost – vyšší zájem
 Bezbariérové bydlení pro seniory
- Nekoncepční plánování soc. sl.
- Zpoždění v přijetí a realizaci opatření
 Nedostatek sociálního bydlení
-

Kapacita

 Nedostatečná informovanost lékařů z hlediska sociálních služeb
- Neochota a špatná komunikace
- Nepovažují za důležité

-

Chápání Domova pro seniory jako zdravotnického zařízení
Záleží na cílové skupině a navázání na poskytovatele sociálních služeb

-

Neochota
Nerozlišování jednotlivých druhů soc. služeb

 Únava osob pracujících v komunitním plánování
- Nejistota ve smysluplný výstup – aby se tím někdo zabýval
- Neefektivní práce

- Formálnost procesu
-

Nerealizace výstupů a opakování se procesu

 Náročná administrativa
- Systém

-

EU, GDPR
Nejednotné výklady
Spisová značka

 Potřeba územního rozšíření a podpory terénních služeb a časové
dostupnosti ambulantních služeb
-

Zvýšení zájmu
Zachování trendu „být co nejdéle doma“

 Neproplácení veškeré zdravotní péče zdravotní pojišťovnou
- Neochota ZP, Ministerstvo zdravotnictví a MPSV se dohodnout

-

Zastropování
Hodnota bodu – stejné dlouhou dobu
Neochota jednat

 Přeplněnost pobytových služeb
-

Málo lůžek v poměru na počet obyvatel

-

Dlouhé pořadníky
Stárnutí populace
V pobytové službě lidi, kteří mohou být doma s podporou terénních služeb –
kritéria přijetí

 Chybí následná lůžka pro klienty opouštějící zdravotnická zařízení
-

Neexistují, není kde

-

Kapacita

 Systém financování sociálních služeb – rozdíl mezi NNO a příspěvkovými
organizacemi
- Nepoměr/rozdílné podmínky

-

Dotační systém – nejistota – vše na dobu určitou
Dofinancování – ne vždy je možné – žádosti
Hledání jiných zdrojů financování
Nemožnost reagovat na navýšení mezd v plat. Tabulkách – navýšení se promítá
zpětně

 Nedostatečná odbornost personálu
-

Nedostatek personálu

-

Kurz pro pracovníky, kteří mají různá vzdělání

-

Shoda v udělení priority problému

-

Definování priorit problémů skupinka č. 1

-

Definování priorit problémů skupinka č. 2

