VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:
„Akční plán Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021“
V souladu s § 39b a § 39c vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl
tento dokument předložen Jihočeským krajem k veřejnému připomínkování v období od 2. 5. 2019 do 16. 5. 2019.
Vypořádání jednotlivých připomínek je uvedeno v následující tabulce:
Název
pracovní
skupiny – č.
aktivity /
Průřezové
priority – č.
aktivity

Číslo
strany

Organizace / Znění připomínky

Návrh nového znění

Vypořádání

1.

Senioři 3.1.1. /
1.1.2
Pečovatelská
služba

7

Ledax o.p.s.
ORP České Budějovice – aktuální stav úvazků
Ledax 20,32 pověřeno 16,57, podnět k navýšení
+3,75

Neuvedeno.

Nerelevantní. V základní síti je dostatečný
prostor, není nutné navyšovat kapacitu
v rámci AP SPRSS JčK 2020.

2.

Senioři 3.1.1. /
1.1.2
Pečovatelská
služba

7

Ledax o.p.s.
ORP Český Krumlov- aktuální stav úvazků
Ledax 0,25- pověřeno 0, podnět k navýšení +
0,25
Uživatelé v obcích sídlících na hranicích
jednotlivých ORP – nikdo jiný nechce služby
zajišťovat – uživatelům z těchto obcí se
nepodařilo zajistit si péči od poskytovatelů
v rámci jejich ORP

Neuvedeno.

Neakceptováno. Pracovníci
střediska v ČB, kde je
personální zajištění.

3.

Senioři 3.1.1. /
1.1.2
Pečovatelská
služba

7

Ledax o.p.s.
ORP Kaplice – aktuální stav Ledax 2 – pověřeno
1, podnět k navýšení + 1
Velký zájem o služby ze strany uživatelů

Neuvedeno.

Nerelevantní. V základní síti je dostatečný
prostor, není nutné navyšovat kapacitu
v rámci AP SPRSS JčK 2020.

1

vyjíždí ze
dostatečné

a podpora ze strany MÚ Kaplice, rozšiřování
služeb, nedostatečně pokryté území
4.

Senioři 3.1.1. /
1.1.2
Pečovatelská
služba

7

Ledax o.p.s.
ORP Dačice – aktuální stav Ledax – 16,5 –
pověřeno 10, podnět k navýšení + 6,5
Počet úvazků v SPRSS JčK 2019-2021
neodpovídá skutečnému počtu pracovníků
a objemu péče, vysoký zájem o poskytované
služby, nárůst poptávky mezi r. 2017 až 2019

Neuvedeno.

Akceptováno.

5.

Senioři 3.1.1. /
1.1.2
Pečovatelská
služba

7

Ledax o.p.s.
ORP Jindřichův Hradec – aktuální stav Ledax
21,78 pověřeno 18,28, podnět k navýšení + 3,5

Neuvedeno.

Nerelevantní. V základní síti je dostatečný
prostor, není nutné navyšovat kapacitu
v rámci AP SPRSS JčK 2020.

6.

Senioři 3.1.1. /
1.1.2
Pečovatelská
služba

7

Ledax o.p.s.
ORP Písek – aktuální stav Ledax 0,25 pověřeno
0, podnět k navýšení + 0,25
Uživatelé v obcích sídlících na hranicích
jednotlivých ORP – nikdo jiný nechce služby
zajišťovat – uživatelům z těchto obcí se
nepodařilo zajistit si péči od poskytovatelů
v rámci jejich ORP

Neuvedeno.

Neakceptováno. Pracovníci
střediska v TnV, kde je
personální zajištění.

7.

Senioři 3.1.1. /
1.1.2
Pečovatelská
služba

7

Ledax o.p.s.
ORP Soběslav – aktuální stav Ledax 1,
pověřeno 0, podnět k navýšení + 1
Uživatelé v obcích sídlících na hranicích
jednotlivých ORP – nikdo jiný nechce služby
zajišťovat – uživatelům z těchto obcí se
nepodařilo zajistit si péči od poskytovatelů
v rámci jejich ORP

Neuvedeno.

Nerelevantní. V základní síti je dostatečný
prostor, není nutné navyšovat kapacitu
v rámci AP SPRSS JčK 2020.

8.

Senioři 3.1.1. /
1.1.1
Osobní
asistence

7

Ledax o.p.s.
ORP České Budějovice – aktuální stav Ledax
8,35, pověřeno 4,85, podnět k navýšení + 3,5
Rostoucí poptávka ze strany uživatelů

Neuvedeno.

Nerelevantní. V základní síti je dostatečný
prostor, není nutné navyšovat kapacitu
v rámci AP SPRSS JčK 2020.

9.

Senioři 3.1.1. /
1.1.1
Osobní

7

Ledax o.p.s.
ORP Prachatice – aktuální stav Ledax 0,6,
pověřeno 0,49, podnět k navýšení +0,11

Neuvedeno.

Nerelevantní. V základní síti je dostatečný
prostor, není nutné navyšovat kapacitu
v rámci AP SPRSS JčK 2020.

2

vyjíždí ze
dostatečné

asistence

Uživatelé v obcích sídlících na hranicích
jednotlivých ORP – nikdo jiný nechce služby
zajišťovat – uživatelům z těchto obcí se
nepodařilo zajistit si péči od poskytovatelů
v rámci jejich ORP

10.

Senioři 3.1.1.
/1.1.1
Osobní
asistence

7

Ledax o.p.s.
ORP Trhové Sviny – předpoklad navýšení od r.
2020

Žádost o navýšení základní sítě +0,5

Neakceptováno. Nedoložena potřebnost,
nastavení kapacit v základní síti bylo
vyhodnoceno jako dostatečné.

11.

Senioři 3.1.1.
/1.1.1
Osobní
asistence

7

Ledax o.p.s.
ORP Týn nad Vltavou – předpoklad navýšení od
r. 2020

Žádost o navýšení základní sítě +0,4

Neakceptováno. Nedoložena potřebnost,
nastavení kapacit v základní síti bylo
vyhodnoceno jako dostatečné.

12.

SEN - 1.1.2.

7

Sociální služby města Milevska
Z důvodu zajištění dostupné PS především pro
seniory v samostatných obcích a místních
částech ORP MIL, žádáme v rámci aktualizace
AP SPRSS o navýšení počtu úvazků
zaměstnanců v základní síti sociálních služeb
o 3 úvazky přímé obslužné péče. Navýšení
pracovních úvazků napomůže k zajištění
a udržení individuální podpory klientů, kteří
potřebují pomoc v odpoledních a večerních
hodinách, o víkendech a svátcích.
(Žádost byla doručena DS, nikoli na
předepsaném formuláři)

Navýšení počtu úvazků v přímé péči o 3
na území ORP Milevsko.

Akceptováno.

13.

1.2.2.

8

Hospic sv. Jana N. Neumann, o.p.s.
kapacita ORP PT 0/0 = chybně

kapacita ORP PT3 (hospic má
registrováno v Podmíněné síti
s předpokladem přechodu do Základní)

Nerelevantní. Kapacity v podmíněné síti
nejsou zahrnuty v základní síti v rámci AP
SPRSS JčK 2020.

14.

1.3.1.

9

Hospic sv. Jana N. Neumann, o.p.s.
kapacita ORP PT 0 = chybně

11 (stávající stav v Síti)

Nerelevantní. Tato kapacita je zahrnuta
v aktivitě č. 1.4.2. zajištění základní
kapacity
odlehčovacích
služeb
poskytovaných
v rámci
komplexu
sociálních služeb a paliativní péče.

3

15.

Senioři:
Priorita 2.
Zajištění
optimální
dostupnosti
sociálních
služeb pro
seniory na
území JčK –
2.1. Zajištění
optimální
dostupnosti
terénních
sociálních
služeb
poskytovaných
seniorům 2.1.2. Zajištění
optimální
kapacity
pečovatelské
služby (§40)

11

Diakonie ČCE – středisko Blanka
S ohledem na nedostatečnou kapacitu
pobytových služeb v ORP Písek a na rozsáhlé
území zejména v severní části ORP Písek, kde
v současné době poskytuje pečovatelskou
službu pouze Diakonie ČCE. Předpoklad je
vytvoření místních pracovišť v obcích Mirovice,
Mirotice, případně východně v obci Záhoří u
Písku.
Smyslem
je
zajištění
klientů
v pečovatelských domech v menších obcích tak,
aby zde byli schopni setrvat déle a nemuseli
čerpat rezidenční služby, které jsou výrazně
dražší. Dalším bonusem je zaměstnání místních
občanů a zajištění služby v menších obcích,
které jsou z Písku obtížně dostupné (časová
náročnost a vysoké provozní náklady).
Předpokládané navýšení v oblasti mimo obec
Písek je 6 zaměstnanců (3x 2 zaměstnanci na
místní pracoviště v obcích.

ORP PÍ – základní síť 38,80; Optimální
síť 45

Akceptováno
částečně.
Kapacita
v základní síti na ORP Písek upravena na
41,2 úvazků. Optimální síť upravena ve
stejném rozsahu.

16.

Senioři:
Priorita 2.
Zajištění
optimální
dostupnosti
sociálních
služeb pro
seniory na
území JčK –
2.1. Zajištění
optimální
dostupnosti
terénních
sociálních
služeb
poskytovaných
seniorům 2.1.2. Zajištění

11

Oblastní charita Písek
Současný stav pečovatelské služby v ORP
Písek dle tabulky na straně 7 – Přehled
k Aktivitě 1.1.2. je 35,60 úvazku v přímé péči.
Základní síť je nastavena na 38,80 úvazku.
Optimální síť v Přehledu k Aktivitě 2.1.2. pro
ORP Písek je dle výše uvedené tabulky značně
podhodnocená, a to zejména, je-li cílem kraje
zajistit dostupnost pečovatelské služby v celém
ORP (mimo město Písek) s dostupností 7 dní
v týdnu/12 hodin denně. V samotném městě
Písek je
zajištění pečovatelské
služby
nedostačující (jen pro město vidím navýšení pro
optimální síť o minimálně 5 úvazků). Pro ORP
Písek mimo území města minimálně o 12
úvazků.
Zajištění dostupnosti pečovatelské služby mimo
město Písek je pro poskytovatele v Jihočeském

ORP PÍ – základní síť 38,80; Optimální
síť 55,00

Akceptováno
částečně.
Kapacita
v základní síti na ORP Písek upravena na
41,2 úvazků. Optimální síť upravena ve
stejném rozsahu.

4

optimální
kapacity
pečovatelské
služby (§40)

kraji náročné. Nejnižší hustota zalidnění v ČR,
větší množství menších, od sebe vzdálených
obcí, mají vliv na počet úvazků i nákladovost na
zajištění služeb.

17.

3.2.

13

Hospic sv. Jana N. Neumann, o.p.s.
7. ř. zdola: odlehčovací služby (§ 40) = chyba

odlehčovací služby (§ 44)

Akceptováno.

18.

PS OZP č.
1.1.4.

16

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zběšičky
Navýšení kapacity chráněného bydlení pro
osoby s mentálním zdravotním postižením na
území ORP Písek na základě zvýšené poptávky
zájemců o tento druh služby.

Navýšit kapacitu v základní síti o 1
lůžko, tj. celkem 17 lůžek na území.

Akceptováno.

19.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením

str. 16

Diecézní charita České Budějovice
Diecézní charita České Budějovice provozuje
dlouhodobě chráněné bydlení Dům sv. Františka
ve Veselí nad Lužnicí. Již od jara 2017 máme
v tomto zařízení registrovanou kapacitu 38
lůžek. Akční plán Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok
2020 však toto navýšení kapacity nereflektuje.

Priorita 3.2.1.
zajištění
základní
dostupnosti
sociálních
služeb pro
osoby se
zdravotním
postižením na
území
Jihočeského
kraje

Přehled
k Aktivit
ě 1.1.4
(chráně
né
bydlení)

ORP
Současný stav
Základní síť

Akceptováno.

SOB
47
47

Kapacita chráněného bydlení je dlouhodobě
naplněna,
dále
evidujeme
52
žádostí
o poskytnutí služby, které nejsme schopni
uspokojit z kapacitních důvodů, z čehož u 15
zájemců se jedná o urgentní potřebu. Službu
považujeme za potřebnou a žádanou z toho
důvodu bychom byly rádi, pokud by akční plán
počítal s jejím plným využitím.

Opatření č. 1.1
Zajištění
základní
dostupnosti
pobytových
služeb sociální
péče
poskytovaných

5

osobám se
zdravotním
postižením
20.

1. 3. 2. Zajištění
základní
kapacity
chráněného
bydlení (§ 51)

20

FOKUS Tábor, z.s.
Kapacita služby CHB pro okr. Tábor uvedená
v AP se s postupně přibývajícími informacemi
o potřebnosti služeb v oblasti vhodného bydlení
pro osoby s vážným duševním onemocněním
jeví jako nedostatečná. Jen za rok 2018 jsme
v našich službách z okr. Tábor evidovali 52
těchto
osob,
které
se
nacházely
v nevyhovujících bytových podmínkách (např.
stále bydlí v primární rodině s nedostatečnými
soukromím, popř. na ubytovně. V PN Jihlava
jsou v tuto chvíli dlouhodobě hospitalizovaní 3-4
lidé z okr. TÁ, pro které by bylo vhodné najít
vhodnou formu bydlení.

Kapacita CHB pro okr. TÁ = 11 lůžek

Akceptováno.

21.

3.2 PRACOVNÍ
SKUPINA PRO
OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM 1.4.1. Zajištění
základní
kapacity
odborného
sociálního
poradenství
poskytovaného
v rámci
komplexu
činností
sociálních
služeb a
paliativní péče
(§ 37)

Strana
22

Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Doplnění termínu „ v ambulantní a terénní
formě“ do textu na str. 22 k řádku „krátký popis
opatření“.

Jde zejména o odborné sociální
poradenství v ambulantní i terénní formě
a odlehčovací služby poskytované
v terénní a pobytové formě.

Neakceptováno. V rámci ambulantní
formy odborného sociálního poradenství
respektuje JčK skutečnost, že je možné
poskytnout poradenství uživateli služby,
jehož zdravotní stav / nepříznivá sociální
situace neumožňuje návštěvu poradny,
i v přirozeném
prostředí,
dle
odůvodněných potřeb.

22.

3.2 PRACOVNÍ
SKUPINA PRO
OSOBY SE

Strana
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Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Odborné sociální poradenství v ambulantní
i terénní formě je nedílnou (fungující a ověřenou)

Navýšení kapacity úvazku odborného
sociálního poradenství §37 v ambulantní
i terénní formě v rámci komplexu činností

Neakceptováno.
Není
zdůvodněna
potřebnost navýšení kapacity vzhledem
k současnému stavu. V rámci ambulantní

6

ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM 1.4.1. Zajištění
základní
kapacity
odborného
sociálního
poradenství
poskytovaného
v rámci
komplexu
činností
sociálních
služeb a
paliativní péče
(§ 37)

součástí péče zařízeních poskytujících mobilní
specializovanou paliativní péči. Úvazek 0,4 není
dostatečný. Navrhovaný úvazek 1,0 je pak
rozdělen na základě praxe z 50-60% na práci
v terénu a 40-50% pak jsou výkony ambulantní.
Na poradny paliativní péče odkazuje i v září
2018 schválená „Koncepce paliativní péče
v Jihočeském kraji na období do roku 2023“, kdy
v článku 5.4.5.1. popisuje současný stav a nutný
rozvoj služeb v návaznosti na práci týmu mobilní
specializované paliativní péče a dalších
poskytovatelů paliativní/hospicové péče.

sociálních služeb a paliativní péče
v základní síti z 0,4 na 1,0 úvazku
v okrese
Tábor
(ale
i analogicky
v okresech ostatních). Viz Přehled
k Aktivitě 1.4.1. (odborné sociální
poradenství).

formy odborného sociálního poradenství
respektuje JčK skutečnost, že je možné
poskytnout poradenství uživateli služby,
jehož zdravotní stav / nepříznivá sociální
situace neumožňuje návštěvu poradny,
i v přirozeném
prostředí,
dle
odůvodněných potřeb.

23.

3.2 PRACOVNÍ
SKUPINA PRO
OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM 1.4.1. Zajištění
základní
kapacity
odborného
sociálního
poradenství
poskytovaného
v rámci
komplexu
činností
sociálních
služeb a
paliativní péče
(§ 37)
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Sdílení o.p.s.
Doplnění termínu „ v ambulantní a terénní
formě“ do textu na str. 22 k řádku „krátký popis
opatření“.

Jde zejména o odborné sociální
poradenství v ambulantní i terénní formě
a odlehčovací služby poskytované
v terénní a pobytové formě.

Neakceptováno. V rámci ambulantní
formy odborného sociálního poradenství
respektuje JčK skutečnost, že je možné
poskytnout poradenství uživateli služby,
jehož zdravotní stav / nepříznivá sociální
situace neumožňuje návštěvu poradny,
i v přirozeném
prostředí,
dle
odůvodněných potřeb.

24.

3.2 PRACOVNÍ
SKUPINA PRO
OSOBY
SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM -
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22

Sdílení o.p.s.
Odborné sociální poradenství v ambulantní
i terénní formě je nedílnou (fungující a ověřenou)
součástí péče zařízeních poskytujících paliativní
péči. Úvazek 0,5 není dostatečný. Navrhovaný

Navýšení kapacity úvazku odborného
sociálního poradenství §37 v ambulantní
i terénní formě v rámci komplexu činností
sociálních služeb a paliativní péče
v základní síti z 0,3 na 1,0 úvazku

Neakceptováno.
Není
zdůvodněna
potřebnost navýšení kapacity vzhledem
k současnému stavu. V rámci ambulantní
formy odborného sociálního poradenství
respektuje JčK skutečnost, že je možné

7

1.4.1. Zajištění
základní
kapacity
odborného
sociálního
poradenství
poskytovaného
v
rámci
komplexu
činností
sociálních
služeb
a
paliativní péče
(§ 37)

úvazek 1,0 je pak rozdělen na základě praxe
z 60-70% na práci v terénu a 30-40% pak jsou
výkony ambulantní.
Na poradny paliativní péče odkazuje i v září
2018 schválená „Koncepce paliativní péče
v Jihočeském kraji na období do roku 2023“, kdy
v článku 5.4.5.1. popisuje současný stav a nutný
rozvoj služeb v návaznosti na práci týmu mobilní
specializované paliativní péče a dalších
poskytovatelů paliativní/hospicové péče.

v okrese
Jindřichův
Hradec
(ale
i analogicky v okresech ostatních). Viz
Přehled k Aktivitě 1.4.1. (odborné
sociální poradenství).

poskytnout poradenství uživateli služby,
jehož zdravotní stav / nepříznivá sociální
situace neumožňuje návštěvu poradny,
i v přirozeném
prostředí,
dle
odůvodněných potřeb.

25.

3.2 PRACOVNÍ
SKUPINA PRO
OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM 1.4.1. Zajištění
základní
kapacity
odborného
sociálního
poradenství
poskytovaného
v rámci
komplexu
činností
sociálních
služeb a
paliativní péče
(§ 37)

Strana
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Domácí hospic Athelas – středisko Husitské
diakonie
Doplnění termínu „ v ambulantní a terénní
formě“ do textu na str. 22 k řádku „krátký popis
opatření“.

Jde zejména o odborné sociální
poradenství v ambulantní i terénní formě
a odlehčovací služby poskytované
v terénní a pobytové formě.

Neakceptováno. V rámci ambulantní
formy odborného sociálního poradenství
respektuje JčK skutečnost, že je možné
poskytnout poradenství uživateli služby,
jehož zdravotní stav / nepříznivá sociální
situace neumožňuje návštěvu poradny,
i v přirozeném
prostředí,
dle
odůvodněných potřeb.

26.

3.2 PRACOVNÍ
SKUPINA PRO
OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM 1.4.1. Zajištění
základní
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Domácí hospic Athelas – středisko Husitské
diakonie
Odborné sociální poradenství v ambulantní
i terénní formě je nedílnou (fungující a ověřenou)
součástí péče zařízeních poskytujících paliativní
péči. Úvazek 0,5 není dostatečný. Navrhovaný
úvazek 1,0 je pak rozdělen na základě praxe

Navýšení kapacity úvazku odborného
sociálního poradenství §37 v ambulantní
i terénní formě v rámci komplexu činností
sociálních služeb a paliativní péče
v základní síti z 0,3 na 1,0 úvazku
v okrese Písek (ale i analogicky
v okresech ostatních). Viz Přehled

Neakceptováno.
Není
zdůvodněna
potřebnost navýšení kapacity vzhledem
k současnému stavu. V rámci ambulantní
formy odborného sociálního poradenství
respektuje JčK skutečnost, že je možné
poskytnout poradenství uživateli služby,
jehož zdravotní stav / nepříznivá sociální

8

kapacity
odborného
sociálního
poradenství
poskytovaného
v rámci
komplexu
činností
sociálních
služeb a
paliativní péče
(§ 37)

z 60-70% na práci v terénu a 30-40% pak jsou
výkony ambulantní.
Na poradny paliativní péče odkazuje i v září
2018 schválená „Koncepce paliativní péče
v Jihočeském kraji na období do roku 2023“, kdy
v článku 5.4.5.1. popisuje současný stav a nutný
rozvoj služeb v návaznosti na práci týmu mobilní
specializované paliativní péče a dalších
poskytovatelů paliativní/hospicové péče.

k Aktivitě 1.4.1.
poradenství).

(odborné

sociální

situace neumožňuje návštěvu poradny,
i v přirozeném
prostředí,
dle
odůvodněných potřeb.

27.

3.2 PRACOVNÍ
SKUPINA PRO
OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM 1.4.1. Zajištění
základní
kapacity
odborného
sociálního
poradenství
poskytovaného
v rámci
komplexu
činností
sociálních
služeb a
paliativní péče
(§ 37)

Strana
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Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Doplnění termínu „ v ambulantní a terénní
formě“ do textu na str. 22 k řádku „krátký popis
opatření“.

Jde zejména o odborné sociální
poradenství v ambulantní i terénní formě
a odlehčovací služby poskytované
v terénní a pobytové formě.

Neakceptováno. V rámci ambulantní
formy odborného sociálního poradenství
respektuje JčK skutečnost, že je možné
poskytnout poradenství uživateli služby,
jehož zdravotní stav / nepříznivá sociální
situace neumožňuje návštěvu poradny,
i v přirozeném
prostředí,
dle
odůvodněných potřeb.

28.

3.2 PRACOVNÍ
SKUPINA PRO
OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM 1.4.1. Zajištění
základní
kapacity
odborného
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Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Odborné sociální poradenství v ambulantní
i terénní formě je nedílnou (fungující a ověřenou)
součástí péče zařízeních poskytujících paliativní
péči. Úvazek 0,5 není dostatečný. Navrhovaný
úvazek 1,0 je pak rozdělen na základě praxe
z 60-70% na práci v terénu a 30-40% pak jsou
výkony ambulantní.
Na poradny paliativní péče odkazuje i v září

Navýšení kapacity úvazku odborného
sociálního poradenství §37 v ambulantní
i terénní formě v rámci komplexu činností
sociálních služeb a paliativní péče
v základní síti z 0,3 na 1,0 úvazku
v okrese Písek (ale i analogicky
v okresech ostatních). Viz Přehled
k Aktivitě 1.4.1. (odborné sociální
poradenství).

Neakceptováno.
Daný
poskytovatel
zajišťuje činnosti na území okresu JH, není
tedy v rámci připomínky zřejmé, proč
požaduje toto navýšení v okrese Písek.
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sociálního
poradenství
poskytovaného
v rámci
komplexu
činností
sociálních
služeb a
paliativní péče
(§ 37)

2018 schválená „Koncepce paliativní péče
v Jihočeském kraji na období do roku 2023“, kdy
v článku 5.4.5.1. popisuje současný stav a nutný
rozvoj služeb v návaznosti na práci týmu mobilní
specializované paliativní péče a dalších
poskytovatelů paliativní/hospicové péče.

29.

Osoby se
zdravotním
postižením 1.4.
/ 1.4.2.
Odlehčovací
služby

22

Ledax o.p.s.
Okres České Budějovice- celkem úvazků 2,
pověřeno 0,6, podnět k navýšení +1,4
Zajištění komplexních služeb – propojení
zdravotní (paliativní) péče a sociálních služeb na
základě poptávky, schválena podpora od MÚ
České Budějovice 0,75, plánování dalšího
rozvoje na r. 2020 s rozvojem hospicové péče

Žádost o navýšení základní sítě okr. ČB
+1,4

Neakceptováno. Nedoložena potřebnost,
nastavení kapacit v základní síti bylo
vyhodnoceno jako dostatečné.

30.

Osoby se
zdravotním
postižením 1.4.
/ 1.4.2.
Odlehčovací
služby

22

Ledax o.p.s.
Okres Český Krumlov- pověřeno 0, podnět
k navýšení +2
Zajištění komplexních služeb – propojení
zdravotní (paliativní) péče a sociálních služeb na
základě poptávky, přislíbena podpora od MÚ
Kaplice od 06/2016 – 1 úvazek, Český Krumlov 1 úvazek

Žádost o navýšení základní sítě okr. Č.
Krumlov +1

Neakceptováno. Nedoložena potřebnost
dalšího navýšení kapacity pro rok 2020.

31.

3.2.2. – 2.1.1.

23

Hospic sv. Jana N. Neumann, o.p.s.
odlehčovací služby ORP PT: 0/0

odlehčovací služby ORP PT: 11/11

Neakceptováno. Tato kapacita je zahrnuta
v aktivitě č. 1.4.2. zajištění základní
kapacity
odlehčovacích
služeb
poskytovaných
v rámci
komplexu
sociálních služeb a paliativní péče.
Optimální zajištění dostupnosti v rámci
komplexu činností sociálních služeb
a paliativní péče nebylo v SPRSS JčK na
období 2019 – 2021 navrženo.
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Podnět doručen před termínem veřejného připomínkování v podobě žádosti o navýšení kapacity:
Poskytovatel Město Suchdol nad Lužnicí žádá o navýšení 1,3 úvazků pracovníků v přímé péči v rámci pracovní skupiny senioři, Aktivita 1.1.2. § 40
pečovatelská služba na území ORP Třeboň, konkrétně na území města, kde tuto službu poskytuje. Zdůvodňuje, že v současné době je evidován značný
zájem o zajištění pečovatelských služeb a s kolaudací domu s pečovatelskou službou budou občané potřebovat další podporu a pomoc pečovatelské služby.
Na výzvu pracovníků odboru sociálních věcí byl poskytovatelem zaslán přehled výkonů pečovatelské služby za období leden – duben 2019.
Stanovisko KKS: na základě doložených výkonů nebyla shledána potřeba navýšení úvazků v dané lokalitě pro rok 2020. Doporučeno sledovat poskytování
uvedené sociální služby min. za období 1 kalendářního roku a následně vyhodnotit potřebu navýšení kapacity služby.

Vypořádáno Krajskou koordinační skupinou dne 28. 5. 2019
Zapsala: Lucie Sedláčková
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