Vize v sociální oblasti v horizontu 3 – 5 let, definované účastníky pracovních skupin
komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku při online setkání u kulatého
stolu 19. 5. 2021 za obě pracovní skupiny:
1. Senioři a osoby se zdravotním postižením
2. Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
(Návrhy bodů vize, které jsou uvedeny níže, neobsahují podrobné komentáře účastníků setkání
u kulatého stolu, ty jsou součástí zápisu ze setkání.)
VIZE V SOCIÁLNÍ OBLASTI:
1.

Jsou dostatečné kapacity v sociálních službách a služby jsou aktivní (depistáž aj.)

2.

Funguje síť sociálních služeb (prakticky) a funguje spolupráce na bázi partnerství mezi subjekty
(sociální služby, úřady aj.)

3.

Dostatečná informovanost o systému sociálních služeb

4.

Otevřenost ke spolupráci i ze strany klientů

5.

Pečovatelská služba a terénní služby sociální péče pokrývají území ORP Nýřany

6.

Katalog sociálních služeb v ORP Nýřany je uživatelsky přívětivý a praktický zejm. pro uživatele
(příklady situací)

7.

Multidisciplinární tým (sociální, zdravotnický personál aj.) je dostatečný po stránce kapacity a
připravený reagovat do 48 hodin na potřebu individuální podpory člověka v krizi

8.

Podpora vzdělávání je klíčovou sociální službou - rovný přístup ke vzdělávání má každé dítě a
není to ovlivněno socioekonomickým zázemím

9.

Dekoncentrace služeb v PK – služby v odlehlých oblastech jsou dostupné v podobné míře na
celém území PK

10. Poskytovatelé mají kapacitu pro Housing first – je dostatek krizových bytů
11. Ve všech částech ORP jsou dostupné sociální služby pro rodiny s dětmi
12. Dětský psycholog a psychiatr je dostupný a má ordinaci v Nýřanech
13. V ORP je ambulantní zařízení rané péče
14. V ORP je stacionář pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy
15. V ORP jsou dostupné sociální byty v obcích
16. Informovaní občané jsou ve všech obcích ORP – informovanost ohledně způsobu řešení obtížné
životní situace (webové stránky obcí poskytují informace)
17. Do r. 2026 PK dokončí deinstitucionalizaci sociálních služeb
18. Do r. 2026 bude v OPR méně sociálních problémů
19. Sociální služby jsou dostupné ve všech částech ORP a obyvatelé nejsou znevýhodněni polohou
bydliště (od center)
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20. Politické reprezentace PK a obcí vezmou proces rozvoje sociálních služeb za svůj a budou se ho
účastnit – garance kraje
21. Existují rovné příležitosti pro osoby s duševním onemocněním v oblasti bydlení po návratu ze
zařízení
22. V ORP je dostupný psychiatr, psycholog, logoped
23. V ORP existuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které podpoří vzdělávání dětí
24. V ORP je dostupná občansko-právní poradna
25. V ORP jsou dostupné terénní služby, které zajišťují sanaci rodiny
26. Informace o sociálních službách v katalogu jsou i na webech obcí srozumitelné
27. V ORP jsou dostupní odborníci zdravotní péče pro děti mladšího věku od narození s postižením
28. V ORP je dostupné nízkoprahové centrum pro děti
29. V ORP jsou rozšířeny SAS pro rodiny s dětmi
30. V ORP je dostupná domácí hospicová péče a zdravotní a sociální služby jsou provázané a je
dostatečná informovanost o lůžkové hospicové péči v Plzni
31. Funguje multioborová spolupráce (sociální služby, zdravotnictví, školství)
32. V regionu jsou dostupné terénní i ambulantní sociální služby, které umožní osobám se
znevýhodněním žít v přirozeném sociálním prostředí a umožní jim žít co nejdéle doma a
komunitní pobytové služby mají dostatečnou kapacitu pro ty, kteří potřebují podporu v režimu
24/7
33. V regionu je dostatek odborných pracovníků a finanční ohodnocení je dostatečné
34. Ze strany obcí i kraje je dostatečná motivace pro vznik nových i rozvoj stávajících sociálních
služeb
35. V ORP existuje funkční systém rozšiřování sociálních služeb (je vyřešen systém financování
sociálních služeb, je definován zodpovědný nositel tohoto rozšiřování)
36. Systém operativně reaguje na vznikající potřeby v regionu (pečovatelské, terénní služby
sociální péče)
37. Pečovatelská služba je dostupná večer, rozšíření o víkendech a svátcích

Zpracoval: Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Ověřil: Tomáš Svoboda, CpKP ZČ
Dne: 26. 5. 2021
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