Nedostatky a potřeby v sociální oblasti na Blovicku – senioři a osoby se
zdravotním postižením
Sociální služby












Odlehčovací služby (děti i dospělí)
o očekávání PS (rozšíření služeb-odlehčovací služby)
o SWOT (chybí terénní služby-odlehčovací služby)
o veřejnost (postrádá odlehčovací služby pro pečující rodiny)
o vize (jsou dostupné SSL pro osoby se zdravotním a mentálním postižením, vč.
odlehčovací služby pro pečující rodiny v SO ORP Blovice)
Osobní asistence
o SWOT (špatně dostupné SSL pro osoby se zdravotním a mentálním postižením-osobní
asistence působící v ORP)
o poskytovatelé SSL (postrádají terénní služby)
Odborné sociální poradenství
o SWOT (chybí terénní služby-dluhové poradenství + špatně dostupné SSL pro osoby se
zdravotním a mentálním postižením-odborné sociální poradenství))
o soc. pracovnice MÚ (určitě by bylo dobré, pokud by fungovala terénní služba
odborného poradenství, např. dluhového)
o veřejnost (postrádáme odborné sociální poradenství pro osoby s mentálním či
kombinovaným postižením)
Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem
o SWOT (nedostatečná kapacita domova pro seniory-36 žádosti a DZR-29 žádostí)
o soc. pracovnice MÚ (nedostatečná kapacita domovů pro seniory, která souvisí
s nedostatkem soc. lůžek v nemocnicích)
o poskytovatelé SS (postrádají dostatečnou kapacitu pobytových zařízení pro seniory a
OZP)
Denní a týdenní stacionáře
o SWOT (chybí denní a týdenní stacionář)
o Veřejnost (postrádá stacionáře pro osoby s mentálním či duševním onemocněním,
ideálně včetně svozu + týdenní stacionář pro osoby s mentálním, zdravotním či
kombinovaným postižením)
Chráněné bydlení
o poskytovatelé SSL (postrádají chráněné bydlení pro osoby se zdravotním, mentálním
či duševním postižením)

Ostatní služby


Doprava pro seniory a OZP
o SWOT (chybí zvýhodněná doprava pro seniory a hendikepované osoby)
o dotazníky pro obce (1 obec z 6 postrádá dopravu pro seniory - 13 obcí nepostrádá na
svém území žádné služby)
o veřejnost (postrádá dostatečnou nabídku volnočasových aktivit a jejich dopravní
dostupnost)







Chráněné dílny, sociální podniky
o SWOT (chybějící možnosti pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním nebo
mentálním postižením-chráněné dílny, sociální podniky)
o vize (jsou dostupné SSL a pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním a mentálním
postižením, vč. odlehčovacích služeb pro pečující rodiny v SO ORP Blovice)
o očekávání PS (rozšíření SSL pro invalidní občany, chráněné dílny, … + rozšíření služeb,
… a pracovních možností, …)
o veřejnost (postrádá chráněné dílny případně sociální podniky, které by osoby
s mentálním, duševním nebo kombinovaným postižením zaměstnávaly)
Psychologická pomoc
o SWOT (špatně dostupné SSL pro soby se zdravotním a mentálním postiženímpsychologická pomoc rodinám, … působící v ORP)
o očekávání PS (rozšíření služeb psychologického poradenství, …)
Volnočasové aktivity
o dotazníkové šetření pro obce (1 obec se domnívá, že chybí aktivity pro seniory)
o SWOT (nedostatečná nabídka volnočasových aktivit pro soběstačné seniory +
nedostatečná nabídky volnočasových aktivit pro hendikepované osoby-děti i dospělív ORP
o vize (existuje dostatečná nabídka volnočasových aktivit pro seniory a osoby se
zdravotním postižením v SO ORP Blovice)
o veřejnost (postrádá vzdělávací aktivity pro seniory, prostory pro jejich setkávání možná komunitní centrum)
o očekávání PS (rozšíření služeb …, koníčků pro mentálně a zdravotně postižené + podílet
se na rozvoji SSL, možnost kroužků pro postižené občany, akce, výlety a celkově
možnosti sociálního začlenění do společnosti)

Bydlení




Dostupné bydlení
o SWOT (nedostatek bytů)
o poskytovatelé SSL (chybí více bytů určených seniorům – DPS
o očekávání PS (zlepšit podmínky pro bydlení seniorů, rodin s dětmi vzhledem k situaci
na trhu s byty)
Sociální bydlení
o Vize (existuje dostatečný bytový fond pro sociální bydlení napříč cílovými skupinami)
o soc. pracovnice MěÚ (chybí sociální bydlení-byty bez kauce + krizový byt)
o očekávání PS (zlepšení bydlení pro mladé rodiny)

Informovanost
o
o
o

o
o
o

SWOT (nedostatečná informovanost veřejnosti o SSL)
očekávání PS (získávání informací)
vize (lidé jsou dostatečně informováni o dostupnosti terénních SSL nadregionálních
poskytovatelů a tito poskytovatelé mají informace o potřebách daného regionu + obce jsou
schopny zprostředkovat občanům informace o SSL)
soc. pracovnice MÚ (prezentace sociálních služeb, lepší informovanost)
veřejnost (dostatečná informovanost o možnostech využití SSL, a to jak u laické veřejnosti, tak
i u odborné veřejnosti, např. lékaři)
rozhovory (nedostatečná informovanost veřejnosti, a to i odborné, o sociálních sužbách , jejich
činnostech a možnostech, ale i o sociálních pracovnících na obcích)

o

očekávání PS (ucelení informací o možnostech SSL v regionu + nové informace a posunutí
možností + zajistit povědomí o možnostech využití služeb VIDA centrum Plzeň na Blovicku +
větší informovanost o nabídce možných služeb + získat ucelený přehled všech nabízených SSL
a dostatek informací, aby starosta mohl pomoci občana nasměrovat na co nejrozumnější a
největší pomoc + získat přehled o SSL v SO ORP Blovice, zajistit informovanost o projektu
Senioři v krajích – MPSV, přenos dobré praxe z jiných ORP, krajů a ze zahraničí

Spolupráce
o očekávání PS (podaří se do KPSS vtáhnout veřejnost, aby se mohlo reagovat na
skutečné potřeby-nejen domnělé-místních obyvatel + navázání spolupráce mezi
subjekty + zapojení dětí a mládeže do života v malých obcích
o rozhovory (ne vždy je dobře nastavena spolupráce mezi úřady ve smyslu vymezení
kompetencí + vázne spolupráce a komunikace mezi zdravotnickými subjekty a
sociálními službami, někdy také i mezi jednotlivými sociálními službami + pouze
okrajový zájem většiny starostů obcí o sociální tématiku a přílišné spoléhání na
rodinnou či sousedskou výpomoc + nízká finanční podpora SSL ze strany obcí).

