Čtvrté setkání pracovních skupin ROSS + Senioři – 4. 12. 2018 výstupní materiály

Stanovení vize, strategických a specifických cílů
VIZE:
Na území ORP Havlíčkův Brod jsou poskytovány místně, časově a finančně dostupné sociální služby,
které v dostatečné propojenosti a vzájemné návaznosti reagují na potřeby osob v nepříznivé sociální
situaci. Aktéři v sociálních službách spolu komunikují a spolupracují a laická i odborná veřejnost je
dostatečně informována o sociálních službách. Existuje udržitelný systém financování sociálních
služeb, obce na území regionu se podílí na spolufinancování sociálních služeb.

Cíl 1: Rozšíření poskytování terénních služeb
SC1.1 Rozšíření kapacit terénní pečovatelské služby a dalších služeb pro cílovou skupinu senioři
zejména mimo město Havlíčkův Brod.
Opatření: Rozšíření terénní pečovatelské služby.
Opatření: Rozšíření služeb osobní asistence pro seniory.
Opatření: Zřízení odlehčovacích služeb pro seniory poskytovaných v domácím prostředí.
SC 1.2 Rozšíření ostatních terénních sociálních služeb zejména mimo město Havlíčkův Brod.
Opatření: Rozšíření terénního programu Al Paso Vysočina.
Opatření: Zřízení odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných
v domácím prostředí.
Opatření: Rozšíření služeb osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením.

Cíl 2: Udržitelný systém financování sociálních služeb
SC 2.1 Nastavení udržitelného systému financování sociálních služeb v regionu.
Opatření: Nastavení systému spolupráce a komunikace obcí a Kraje Vysočina.
Opatření: Zapojení obcí z regionu do spolufinancování sociálních služeb poskytovaných
v regionu Havlíčkobrodska.

Cíl 3: Podpora sociálního bydlení na území ORP
SC 3.1 Rozvoj bezbariérového bydlení pro seniory ve spojitosti s pečovatelskou službou.
SC 3.2 Podpora prostupného bydlení.

Cíl 4: Posílení sociálně-zdravotní péče pro uživatele sociálních služeb
SC 4.1 Posílení psychologické a psychiatrické péče pro děti a dospělé. – Prosíme o doplnění zástupce
organizace FOKUS VYSOČINA.
SC 4.2 Zvýšení finanční a materiální podpory pro neslyšící a nedoslýchavé na území ORP. – Prosíme o
vyjádření zástupce organizace Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé.
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Cíl 5: Chod nových zařízení poskytujících sociální služby na území ORP
SC 5.1 Podpora výstavby lůžkového hospice pro seniory a onkologické pacienty v Havlíčkově Brodě.
SC 5.2 Zřízení azylového domu pro muže a celé rodiny.
SC 5.3 Zřízení krizového centra či krizového lůžka. – Prosíme o vyjádření zástupce Domova na půl Cesty
HB.

Cíl 6: Rozvoj sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené a sociálním
vyloučením ohrožené
SC 6.1 Zřízení nízkoprahového denního centra.
SC 6.2 Posílení služeb v oblasti protidrogové problematiky. – Prosíme o vyjádření zástupce organizace
Kolpingovo dílo České republiky, z.s.

Cíl 7: Realizace vzdělávacích a osvětových aktivit pro odbornou i laickou
veřejnost
SC 7.1 Zvýšení informovanosti lékařů o problematice sociálních služeb.
SC 7.2 Zvýšení informovanosti představitelů místních samospráv v regionu o problematice
sociálních služeb.
SC 7.3 Podporovat informovanost o sociálních službách poskytovaných v regionu
Havlíčkobrodska.
Opatření: Podpora festivalu sociálních služeb, který každoročně pořádá Oblastní charita HB.
Opatření: Realizace osvětových aktivit pro žáky ZŠ, SŠ týkající se problematiky sociálních
služeb.
Opatření: Podpora navázání spolupráce ZŠ, MŠ s poskytovateli sociálních služeb.
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