Výstupy z pracovních skupin v ORP Havlíčkův Brod
Pracovní skupina č. 2: Rozvoj ostatních sociálních služeb (Služby pro zdravotně a mentálně postižené,
krizová pomoc, etnické menšiny, mladiství, rodina a děti, osoby závislé na drogách)

Problémy:
 Nepropojenost sítě sociálních služeb se zdravotními (Kraj Vysočina se snaží o řešení)
-

-

Neexistence platformy ke sdělení problémů
Konkurence zdrav. vs soc. služby (klienti)

 Nedostatek lékařů, kteří mohou vydávat naslouchátka pro neslyšící a nedoslýchavé
-

Akreditace lékařů (na počet obyvatel) – rozhodují pojišťovny

 Chybějící (nedostatek) sociální bydlení
-

-

Chybějící zákon o sociálním bydlení
Vysoká poptávka (Převyšuje nabídku)

-

Finanční nákladnost
Provozně komplikovaná služba
Neatraktivní služba pro provozovatele

 Nízká výše invalidního důchodu pro neslyšící a nedoslýchavé v Havlíčkově Brodě
-

Závisí na LPS

 Nedostatek psychologů a psychoterapeutů
-

Financování – najít způsob financování pro psychologii a psychoterapeuty

 Nedostatečná informovanost pro neslyšící od jiných institucí
-

Nedostatek tlumočení – potíže klientů se čtením

 Chybějící foniatr
-

Stáří (věk) doktorů

 Vysoká nákladnost sluchadel pro neslyšící a nedoslýchavé
-

Vysoká spoluúčast klientů

 Nárůst sluchových vad u dětí
-

?

 Nízký příspěvek na baterie do sluchadel
-

Žádný příspěvek (byl zrušen)
Šetření financí

 Chybí Sociálně aktivizační služba pro seniory a zdravotně postižené – snaha o registraci na Kraji Vysočina
-

Finance
Neochota rozšiřovat síť těchto služeb

 Nedostupnost sociálních služeb (nedostatečné zabezpečení sociálních služeb) mimo město Havlíčkův Brod
-

Problém obcí – finance
Nedostupnost služebních aut

-

Malá propojenost a návaznost mezi službami
Špatné dopravní spojení, chybějící zastávka MHD
Potřeba komunitních center se sociálním pracovníkem

 Nedostatek poskytovaných služeb pro sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením
-

Finance

 Chybí azylový dům pro celé rodiny
-

Finance, vhodný objekt
Nedostatek sociálních bytů

-

Spíše chybí „Mezistupeň“ mezi azylovým bydlením a samostatným bydlením

 Chybí azylový dům pro muže
-

Finance
Vhodný objekt

- Nechybí
 Nedostatečné prostupné bydlení
-

Finance
Prostory
Prosazení tohoto zájmu

-

Návazné
Nízká podpora, chybí výzvy

 Chybí krizové centrum (mohlo by být vybudováno??), mediační služba, asistovaný kontakt, krizové lůžko
-

Krizové centrum – finance, objekt, prosazení
Asistovaný kontakt
Není definováno, kdo to zaštítí (kraj, stát, obec)

-

Pro krizové lůžko není finanční pokrytí
Asistovaný kontakt – dělá SAS + OCHHB

 Chybí denní centrum (někteří poskytovatelé soc. služeb neřeší dostatečně problematiku bezdomovectví)
-

Finance, vhodný objekt
Prosazení zájmu – nemyslíme, že jde o potíž poskytovatelů

-

Útulno, jídelna – alternativa k azylovému domu
Inspirace v zahraničí / v ČR

 Nedostatečné financování poskytovatelů + nestálost
-

Špatné přerozdělování financí
Legislativa - Nedořešení

 Finanční podhodnocení zaměstnanců v sociálních službách
-

Legislativa
Nebyly vytvořeny tabulky pro soc. pracovníky

 Není k dispozici bezplatná služba na hlídání dětí, když jsou rodiče v zaměstnání
-

Je v kompetenci soc. služeb? – Školní družiny, zkrácené úvazky, firmy
Obtížnost získání projektu na hlídání

 Zákonné bariéry mezi zadavateli a poskytovateli sociálních služeb (ochrana osobních údajů)
-

GDPR
Příčina – zákonné bariéry

 Chybí bydlení pro drogově závislé + adiktologická ambulance
-

Má se chystat, bude se podávat projekt
Bydlení - finance

 Nedostatek lékařů a zubařů pro klienty s drogovou závislostí
-

Pojišťovny
Obecně problém – s lékaři a zubaři
Přístup samotných uživatelů drog (obavy ze špatného jednání)

 Dluhy klientů drogově závislých
-

Způsob života klientů
Dostupnost půjček - nebankovních

 Nedostatečné pokrytí cílové skupiny drogově závislých klientů mladších 25 let
-

Experimentování – necítí potřebu být v kontaktu se službami
Nevnímají rizika užívání

 Potřeba multidisciplinárního setkávání organizací + města
-

Časové možnosti, ochota některých organizací
„Nevidění“ efektu setrvání, smyslu

 Nedostatek dětských psychiatrů, psychologů
-

Finance

 Celkový nedostatek zubařů a lékařů pro cílovou skupinu
-

Pojišťovny

 Nedostatečné financování poskytovatelů – dobrovolnická centra
- MPSV, MF

