Strategické a specifické cíle – SPRSS ORP Světlá nad Sázavou
VIZE:
Na území ORP Světlá nad Sázavou existuje komplexní sít sociálních služeb. Je kladen důraz na
podporu sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí klientů. Je nastaven
udržitelný systém financování sociálních služeb, obce z regionu se zapojují do financování
sociálních služeb.

Cíl 1: Rozšíření poskytování terénních služeb
SC 1.1 Prioritizace terénní pečovatelské služby před pobytovou péčí.
Opatření: Zmapování dosahu terénních pečovatelských služeb v okrajových obcích regionu.
Opatření: Zajištění obslužnosti terénních pečovatelských služeb i v okrajových obcích
regionu.

Cíl 2: Rozvoj udržitelného systému financování SS
SC 2.1 Motivace místních samospráv k podílení se na financování SS za své klienty.
SC 2.2 Podpora investic do zázemí sociálních služeb.

Cíl 3: Posílení sociálně-zdravotní péče pro uživatele SS
SC 3.1 Podpora psychologické a psychiatrické péče pro děti a dospělé.
Opatření: Proplácení služeb psychologa (psychoterapeuta) zpětně.

Cíl 4: Podpora sociálních pracovníků v ORP SNS
SC 4.1 Podpora (financování) sociálního pracovníka ve městě Světlá nad Sázavou.
SC 4.2 Motivace dobrovolníků k práci v oblasti SS.
Opatření: Navázání spolupráce poskytovatelů SS s odbornými SŠ.
Opatření: Podpora propagace dobrovolnictví prostřednictvím sociálních sítí.

Cíl 5: Rozvoj sociálního bydlení v ORP SNS
SC 5.1 Vznik prostupného bydlení v území.
Opatření: Zajištění SS, která bude prostupné bydlení provozovat.
Opatření: Zajištění prostupného bydlení pro osoby s mentálním postižením.
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Opatření: Zavedení sociální služby – podpora samostatného bydlení.
SC 5.2 Provoz podporovaného bydlení.
Opatření: Zřízení tzv. startovacích bytů.
Opatření: Zavedení terénní podpůrné sociální služby, která bude pomáhat uživatelům
sociálního bydlení s adaptací do běžného života (např. odborné poradenství, sociální
asistence).
SC 5.3 Zvýšení kvality služeb poskytovaných v návazných zařízeních pro seniory (LDN, ODN).
Opatření: Nastavení spolupráce města Světlé nad Sázavou s LDN/ODN v regionu.

Cíl 6: Rozvoj SS v ORP SNS
SC 6.1 Zajištění SS preventivní a následné.
SC 6.2 Zajištění služby osobní asistence pro osoby s mentálním postižením a služby sociální
rehabilitace.
SC 6.3 Podpora zaměstnávání osob s handicapem.
Opatření: Nastavení spolupráce mezi městem Světlá nad Sázavou, ÚP a org. FOKUS Vysočina.
SC 6.4 Podpora zkvalitňování stávajících sociálních služeb

