VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:
„Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021“
Podle § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Jihočeského kraje na období 2019 – 2021.
V souladu s § 39b 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 22. 3. 2018 do 8. 4. 2018.
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.

4.1.1 Pracovní
skupina
pro
seniory

14

Městská charita České Budějovice
Jako jeden z největších poskytovatelů
služeb pro seniory v JčK jsme nebyli
zařazeni do pracovní skupiny – takže
z celého plánu a analýzy jsou patrné
zájmy poskytovatelů, jež se skupiny
mohli účastnit.

Neakceptováno. Informace o možnostech
zapojit se do pracovní skupiny byly
průběžně
zveřejňovány.
Účast
v pracovních skupinách byla dobrovolná.

2.

PSS

14

Asistence Pomoc a Péče Slunečnice,
z. ú.
U člena PSS Bc. Jany Vodičkové –
špatně
název
zaměstnavatele,
uvedený již neexistuje !!

Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.;
lze použít APP Slunečnice, z. ú.

Akceptováno.
Názvy
zaměstnavatelů
budou vypuštěny u všech pracovních
skupin.

3.

4.1.2 Pracovní
skupina pro
seniory –
analýza

15

Městská charita České Budějovice
Proč je tam přesně určen jen 1. a 2.
stupeň příspěvku na péči? Dle
inspekce sociálních služeb se jich

Osoba nad 65 let, která má přiznán 1. – 4. stupeň
příspěvku na péči….

Neakceptováno. Definice seniora s 1. a 2.
příspěvkem na péči byla využita pouze pro
sběr dat. Aby bylo možné reálně vyčíslit
potřebu pečovatelské služby na území,

1

uživatelů –
Definice seniora
– uživatele
pečovatelské
služby

(pokud nám to sami nesdělí) nemáme
ptát, jaký druh příspěvku pobírají a
běžně se pečuje i o uživatele s 3. a 4.
stupněm

4.

Analýza
uživatelů 4.1.2

15

BH-Nemocnice
Vimperk
a.s.,
Nemocnice Volyně s.r.o.
Definice seniora-uživatele služby
domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem –
osoba nad 65 let, která má přiznán 3.4.stupeň příspěvku na péči nebo ta,
která příspěvek přiznán nemá, ale její
schopnosti
odpovídají
stupni
příspěvku v rozsahu 3.-4. stupně-kdo
určí, že schopnosti klienta odpovídají
3.4.
stupni
příspěvku,
ani
posouzení posudkovým lékařem
není dost často odpovídající stavu
a schopnostem klienta. Do léčeben
dlouhodobě
nemocných
přichází
většina seniorů bez vyřízeného
příspěvku nebo s 1. a 2. stupněm.
Možnost změny je až po 60 dnech
hospitalizace. V zákoně o sociálních
službách není pro poskytování těchto
sociálních služeb stanoveno toto
omezení.
Je to diskriminující. Za
těchto podmínek se zřejmě domovy
seniorů
změní
na
domovy
dlouhodobé zdravotní a sociální péče.
Jak tedy budou promovat seniorské
aktivity (výlety, olympiády, soutěže
…., zřejmě nebudou potřebovat
konferenční sály apod.). Otázka
sociálního vyloučení?

5.

Swot analýza
4.1.3

18

BH-Nemocnice
Vimperk
a.s.,
Nemocnice Volyně s.r.o.
Slabé stránky – chybí oficiálně
zveřejněný počet sociálních lůžek ve

neznamená to však, že by senioři s 3. a 4.
stupněm příspěvku na péči pečovatelskou
službu nemohli využívat.

Dle zákona.

Neakceptováno. Definice seniora s 3. a 4.
příspěvkem na péči byla využita pouze
pro sběr dat. Aby bylo možné reálně
vyčíslit potřebu pečovatelské služby na
území, neznamená to však, že by senioři
s 1. a 2. stupněm závislosti a žadatelé o
příspěvek na péči nemohli pečovatelskou
službu využívat.

Akceptováno. Do SWOT analýzy / slabé
stránky bude doplněn text: „Registr
poskytovatelů
sociálních
služeb
neumožňuje
zveřejnit
počty
lůžek

2

zdravotnictví – každý poskytovatel
této služby musí splňovat zákonné
podmínky – registraci, v níž je
uvedena přesná kapacita.

dle § 52.“

6.

Swot analýza
4.1.3

18

BH-Nemocnice
Vimperk
a.s.,
Nemocnice Volyně s.r.o.
Silné stránky - zákonem definovaná
odbornost
pracovníků
sociálních
služeb § 116 PPOP- sebelepší
kvalifikační kurz po základní škole je
opravdu málo – nepovažujeme za
silnou stránku

Akceptováno. Příslušný text bude ze
SWOT analýzy / silné stránky vypuštěn.

7.

Swot analýza
4.1.3

19

BH-Nemocnice
Vimperk
a.s.,
Nemocnice Volyně s.r.o.
Příležitosti - zveřejnit poskytovatele
sociálních lůžek a jejich skutečnou
kapacitu
Například: BH-Nemocnice Vimperk
a.s. provozuje 53 lůžek, Nemocnice
Volyně s.r.o. 20 lůžek

Akceptováno. Do SWOT analýzy /
příležitosti bude doplněn text: „Umožnit
zveřejnění poskytovatele sociální služby
dle § 52 včetně kapacity.“

8.

Pracovní
skupina
pro
seniory – 1.3.2.

27, 28

Město
Český
Krumlov,
odbor
sociálních věcí a zdravotnictví
V charakteristice aktivity uvádíte:
ORP Český Krumlov – zachování
původní kapacity, kterou provozovala
organizace zřizovaná JIHOČESKÝM
KRAJEM
Současný stav ČK 133 Základní síť
ČK 133
Znění připomínky:
V současné době je na území ORP
ČK domov pro seniory v Horní Plané
s kapacitou 105 lůžek. Dále v ČK se
zrušilo
detašované
pracoviště
Domova
pro
seniory
Kaplice
s kapacitou 28 lůžek. Dále v ČK je
Domov pro seniory Wágnerka
s kapacitou 74 lůžek. Není proto
k zamyšlení, aby se základní síť ČK

V charakteristice aktivity přeformulovat na:
ORP Český Krumlov – s ohledem na rostoucí
poptávku zvýšit kapacitu na
179

Neakceptováno. Údaje vychází dle
zjištěné potřebnosti pracovních skupin
v návaznosti na demografický vývoj.

V přehledu k aktivitě přepsat na:
Základní síť ČK 179

3

upravila na: 105+74=179 lůžek. Obě
tato zařízení mají obložnost 99% a
další
neuspokojené
žádosti.
Doporučujeme navýšit i z toho
důvodu, že dále v optimální síti
uvádíte navýšení kapacity o 420
lůžek. Kde by se naopak po této
korigaci mohl tento údaj snížit.
9.

Pracovní
skupina pro
seniory - 1.3.3
Zajištění
základní
kapacity služby
domovy se
zvláštním
režimem (§ 50)

29

Město Větřní
Do charakteristiky aktivity 1.3.3 není
začleněna a v něm zohledněna
potřeba
ORP
Český
Krumlov
vyplývající
ze
SWOT
analýzy
uvedené ve SPRSS ORP Český
Krumlov, kde se ve výčtu slabých
míst uvádí:
Neexistence kapacity chráněného
bydlení pro osoby se zdravotním
postižením a neexistence domova se
zvláštním režimem.

ORP Český Krumlov - zřízení kapacity 40-50
lůžek sociální služby domov se zvláštním
režimem. Jedná se o ORP, které nemá na svém
území zajištěnou sociální službu domovy pro
seniory ani domovy se zvláštním režimem.
Vhledem k nemožnosti uspokojit obyvatele ORP
nabídkou pobytové služby, která by občanům
města a přilehlého okolí zabezpečila dostupnou
nepřetržitou péči, má vedení města Větřní zájem
na vybudování domova se zvláštním režimem v
intravilánu města Větřní.

Neakceptováno. V případě, že bude do
budoucna prokázána potřebnost této
sociální služby na ORP Český Krumlov
(ne potřebnost využití budovy) bude
potřebná kapacita zohledněna v akčním
plánu.

V rámci opatření je navržen vznik
Domova pro osoby se zdravotním
postižením, který bude součástí
Domova se zvláštním režimem v
minimální kapacitě cca 40 - 50 lůžek.
V současné době jsou klienti
umisťováni
mimo
ORP
Český
Krumlov, např. do Alzheimercentra
Prácheň.
Potřeba
takového
zařízení
je
potvrzena i výstupem „Analýzy“,
kterou nechalo zpracovat město
Větřní a která podrobně dokumentuje
potřebu vzniku DZR v oblasti ORP
Český Krumlov. Zároveň se nabízí
řešení využitím mimořádně vhodného
objektu
ve
výtečném
stavu,
s přilehlým
parkem
v intravilánu
města Větřní. Město Větřní, které je

4

v centrum
oblasti
ORP
Český
Krumlov, tento objekt k takovému
využití nabízí. ANALÝZA MOŽNOSTÍ
VYUŽIVÍ OBJEKTU BÝVALÉHO
HOTELU GOLF V OBCI VĚTŘNÍ
PRO ZAJIŠTĚNÍ POBYTOVÝCH
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
–
VIZ
PŘÍLOHA.
10.

Pracovní
skupina pro
seniory – č.
aktivity 1.3.4

30

BH-Nemocnice
Vimperk
Nemocnice Volyně s.r.o.

a.s.,

Za ORP Vimperk by měla být navýšena kapacita
základní sítě SL alespoň na 50 a optimální na 75
s ohledem na další vývoj poptávky po těchto
službách.
Důvodem pro to je zejména to, že tato kapacita je
prokazatelně dlouhodobě zajišťována a využívána
pro tuto rozsáhlou spádovou oblast a řeší dočasně
naprostý nedostatek kapacit v dlouhodobé péči
bez ohledu na cílovou skupinu či stupeň postižení.

Neakceptováno. Pracovní skupinou byla
na základě demografického vývoje určena
potřebnost na území, kde není sociální
služba zajištěna.

11.

Skupina pro
seniory č.
aktivity 2.1.2.
zajištění
optimální
kapacity
pečovatelské
služby (§40)

33

Oblastní charita Písek
Pečovatelská služba Oblastní charity
Písek má pro rok 2018 v Pověření
Jihočeského kraje schváleno 4,9
pracovníků
přímé
péče
v pečovatelské službě. Službu v den
připomínkování poskytuje 8,3 úvazky
pečovatelek a 1,3 úvazky sociálních
pracovníků.
Celkem
tedy
9,6
pracovníků v sociálních službách.
Důvodem je nebývale velký nárůst
žádostí o službu v roce 2017, který
nadále trvá. Ke dni připomínkování
eviduje 9 odmítnutých žadatelů o
službu (za rok 2018), jejichž
požadavky
doposud
nebyly
uspokojeny. Pokud by měla Oblastní
charita
Písek
zajistit
optimální
zajištění pečovatelské služby ve
městě Písek, musela by poskytovat
službu
v rozsahu
10
úvazků
pracovníků v sociálních službách.
Pečovatelská služba by pro rok 2019

Navrhovat optimální navýšení úvazků si
netroufám, neboť neznám přesné potřeby
ostatních poskytovatelů.

Neakceptováno. Se zvýšením úvazků na
ORP Písek je v SPRSS počítáno
v základní i optimální síti, v případě
prokázání další potřebnosti bude řešeno
akčním plánem na dané období.

5

a výše ráda zkvalitnila zajištění
pečovatelské služby v severní části
ORP Písek (Mirovice, Čimelice,
Mirotice a jejich spádové obce). Pro
zajištění
pečovatelské
služby
v rozsahu 84 hodin týdně v této
oblasti je potřebných 6 úvazků
pečovatelek (v případě zajištění
v rozsahu 59,5 hodin 3 úvazky
pečovatelek).
Plánované navýšení na 37,0 úvazku
v ORP Písek se mi vhledem k
současné situaci jeví jako
nedostatečné.
12.

4.2 Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením

36

Kaňka o.p.s.
Lidé s mentální retardací

Slovo „s retardací“ zaměnit na „s mentálním
postižením“.

Akceptováno.

13.

4.2.1 Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením –
složení
pracovní
skupiny

36

Městská charita České Budějovice
Jako jediný poskytovatel služby
následné péče v JčK jsme nebyli
zařazeni do pracovní skupiny – takže
z celého plánu a analýzy jsou patrné
zájmy poskytovatelů, jež se skupiny
mohli účastnit.
Jediné dotazování proběhlo bývalou
zaměstnankyní služby Focus, nyní
pracující pod hlavičkou MZ mimo
provoz služby.

14.

Pracovní
skupina pro
soby se
zdravotním
postižením

36

RYBKA – Tábor, z.s.
Pro potřeby práce PS byla stanovena
horní věková hranice cílové skupiny
65 let.

Pro potřeby práce PS byla stanovena horní
věková hranice cílové skupiny 80 let.

Neakceptováno. Věk 65 let je stanoven
pro účely rozlišení cílové skupiny.
Neznamená to, že služby pro osoby se
zdravotním postižením nemohou využívat
i osoby starší 65 let.

15.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním

36, 37

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- na str. 37 je zmíněno vymezení
specifické cílové skupiny „osoby

- doplnit cílovou skupinu „osoby s nevyléčitelnou
nemocí…“ do výčtu na str. 36

Neakceptováno. Na str. 36 ve vymezení
okruhu osob je uvedena cílová skupina
dlouhodobě (trvale) nemocní, z tohoto

Neakceptováno. Informace o možnostech
zapojit se do pracovní skupiny byly
průběžně
zveřejňovány.
Účast
v pracovních skupinách byla dobrovolná.

6

postižením
4.2.2 Analýza
uživatelů

s nevyléčitelnou nemocí …“
- na str. 36 však ve výčtu cílových
skupin není uvedena a rovněž není
patrné, ze které cílové skupiny
uvedené na straně 36 byla vyčleněna

okruhu pracovní skupina specifikovala
osoby
s nevyléčitelnou
nemocí
v preterminálním a terminálním stádiu
onemocnění.

16.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.2 Analýza
uživatelů

37

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- odstavec – „Pracovní skupina
vymezila …, které využívají služby
hospicové péče“.

- „Pracovní skupina vymezila …, které využívají
služby paliativní péče“.

Akceptováno částečně. Text upraven ve
znění: „… které využívají sociální služby a
paliativní péči.“

17.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.2 Analýza
uživatelů

39

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- odstavec „Kvantifikace osob …věta
“Pacienti hospiců….“

- „Pacienty hospiců …

Akceptováno.

18.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.2 Analýza
uživatelů

39

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- odstavec – „Kvantifikace osob …“
věta
„Potřebnost
komplexní
hospicové péče …“

- „Potřebnost komplexní paliativní péče …“

Akceptováno.

19.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.2 Analýza
uživatelů

39

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- odstavec „Kvantifikace osob …“ věta
„Celkem u … potřebnost hospicové
péče.“

- …potřebnost paliativní péče.“

Akceptováno.

20.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.2 Analýza
uživatelů

39

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- nadpis/odstavec „Pravděpodobná
potřebnost domácí/mobilní…“

„Pravděpodobná
potřebnost
specializované paliativní péče …“

mobilní

Akceptováno.

7

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
Tabulka 15 „Pravděpodobná
potřebnost domácí/mobilní…“

„Pravděpodobná
potřebnost
mobilní
specializované paliativní péče (MSPP)…“

40

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- bod „A) Pobytové …“

- „… v rámci komplexu činností paliativní péče.“

Akceptováno částečně. Změna textu ve
znění: „… v rámci komplexu činností
sociálních služeb a paliativní péče.“

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.2 Analýza
uživatelů

40

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- bod „B) Terénní …“

- „… v rámci komplexu činností paliativní péče.“

Akceptováno částečně. Změna textu ve
znění: „… v rámci komplexu činností
sociálních služeb a paliativní péče.“

24.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.2 Analýza
uživatelů

41

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- „Tabulka 19 - Sociální …“

- „… v rámci komplexu činností paliativní péče.“

Akceptováno částečně. Změna textu ve
znění: „… služby poskytované v rámci
komplexu činností sociálních služeb a
paliativní péče.“

25.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.2 Analýza
uživatelů

41

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- bod „D) Sociální …“

- „… v rámci komplexu činností paliativní péče.“

Akceptováno částečně. Změna textu ve
znění: „… služby poskytované v rámci
komplexu činností sociálních služeb a
paliativní péče.“

26.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.2 Analýza
uživatelů

41 - 42

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- odstavec „Navrhované úpravy
základní sítě …“ odrážka
„- zvýšení kapacity terénní formy …“

- „…v rámci komplexu činností paliativní péče…“

Akceptováno částečně. Změna textu ve
znění: „… služby poskytované v rámci
komplexu činností sociálních služeb a
paliativní péče.“

21.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.2 Analýza
uživatelů

39

22.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.2 Analýza
uživatelů

23.

Akceptováno

8

- „Vznik a činnost MSPP“

27.

4.2 PS pro
osoby
4.2.3 SWOT
analýza

43

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- „Silné stránky
 Vznik a činnost domácích
hospiců“

28.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.3 SWOT
analýza

43

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- „Silné stránky
 Realizace zpracování KPVP
...“

29.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.3 SWOT
analýza

43

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- „Slabé stránky
 Chybí terénní …duševním
onemocnění …“

- „Chybí terénní … duševním onemocněním …“

Akceptováno.

30.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.3 SWOT
analýza

43

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- „Silné stránky“
 chybí bod, viz návrh změny

Silné stránky
 Existence a naplňování Koncepce
systému péče o osoby s duševním
onemocněním v JčK

Akceptováno.

31.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.3 SWOT
analýza

43

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- „Slabé stránky“
 chybí bod, viz návrh změny

Slabé stránky
 Nedostatečná spolupráce
poskytovatelů zdravotních služeb a
poskytovatelů sociálních služeb

Akceptováno. Změna textu ve znění: „…
nedostatečná
návaznost
v oblasti
sociálních služeb mezi poskytovateli
zdravotních služeb a
poskytovateli
sociálních služeb.“

32.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.3 SWOT
analýza

43

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- „Slabé stránky“
 Nesystémové rozdělení … “
nahradit textem bodu viz
návrh změny

- „Slabé stránky“
 Nesystémové rozdělení základních
činností,
úkonů
a
výkonů
poskytovaných sociální a zdravotní
částí služby

Akceptováno částečně. Změna textu ve
znění: „Nesystémové legislativní rozdělení
základních činností, úkonů a výkonů
poskytovaných sociální a zdravotní části
služby.“

33.

Skupina pro

43

APLA Jižní Čechy, z. ú.

Obtížné

Akceptováno.



Akceptováno. V současné době je
v legislativě formulován vznik a činnost
MSPP.

„Existence a naplňování opatření
Krajského
plánu
vyrovnávání
příležitostí pro osoby se ZP“

srovnávání

kapacity,

vytíženosti

Akceptováno.

9

osoby se
zdravotním
postižením 4.2.3. SWOT
analýza

Doposud není stanoveno jednotné
časové vymezení „intervence“, která
dle druhu a formy poskytované služby
může mít rozsah od 15 min do 3 hod.
Tato jednotka se používá pro potřeby
měřitelnosti kapacity a výkonnosti
služeb. Z uvedeného vyplývá, že její
vypovídající
schopnost
je
zpochybnitelná. Proto doporučujeme
do
slabých
stránek
vložit
následující text uvedený v návrhu
změny textu.

jednotlivých poskytovatelů dle počtu poskytnutých
intervencí, neboť chybí definice a časové
vymezení jednotky „intervence“.

34.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.3 SWOT
analýza

44

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- „Příležitosti
chybí bod, viz návrh změny

- „Příležitosti
•
Rozvoj služeb v souladu s KPVP“

Neakceptováno. KPVP není zaměřeno na
sociální služby.

35.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.3 SWOT
analýza

44

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- „Příležitosti
 Umožnění poskytování …“
nahradit textem viz návrh
změny

- „Příležitosti
 Možnost poskytování paliativní péče
v PZSS.“

Akceptováno. Změna textu ve znění:
„Legislativně upravit možnost poskytování
paliativní péče v PZSS.“

36.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.3 SWOT
analýza

44

- „Příležitosti“
 chybí bod, viz návrh změny

- „Příležitosti
 Tvorba
v JčK.“

Akceptováno.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.3 SWOT
analýza

44

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- „Příležitosti“
chybí bod, viz návrh změny

- „Příležitosti
 Tvorba Strategie Zdraví 2020 v JčK.“

37.

Koncepce

paliativní

péče

Neakceptováno. Tvorba Strategie Zdraví
2020 v JčK je mimo oblast sociálních
služeb.
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38.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.3 SWOT
analýza

44

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- „Ohrožení“
chybí bod, viz návrh změny

- „Ohrožení
 Nepropojování zdravotně sociálního a
sociálně zdravotního pomezí služeb

Akceptováno. Změna textu ve znění:
„Nepropojování pomezí služeb z hlediska
platné legislativy a systémů.“

39.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

45

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- opatření „1.1. … v rámci komplexu
činností …“

„1.1. … v rámci komplexu činností paliativní
péče).“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče“.

40.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity; Priorita
1.

45

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- opatření „1.2. … v rámci komplexu
činností …“

„1.2. … v rámci komplexu činností paliativní
péče).“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče.“

41.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

45

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- opatření „1.4. … v rámci komplexu
činností …“

- „1.4.
péče“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče.“

42.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

45

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Tabulka 21 č. Opatření 1.1. …
v rámci komplexu činností hospicové
péče …“

-„… v rámci komplexu činností paliativní péče)“

… v rámci komplexu činností paliativní

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče.“
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43.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

45

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Tabulka 21 č. Opatření 1.1 věta
„Cílem opatření … v rámci komplexu
činností hospicové péče …“

-„… v rámci komplexu činností paliativní péče)“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče.“

44.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením
1.1.1.

46

Auticentrum, o. p. s.
V rámci Charakteristiky Aktivity
navrhuji doplnění textu, a to u bodu b)
„….b), pro cílovou skupinu dospělých
osob
s
poruchou
autistického
spektra…“
Nejedná se jen o cílovou skupinu
dospělých, ale i o děti.

„…b) pro cílovou skupinu dětí a dospělých osob s
poruchou autistického spektra…“

Akceptováno.

45.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením
1.1.1.

46

Auticentrum, o. p. s.
V rámci Charakteristiky Aktivity
navrhuji vypuštění slova „pobytovou“,
a jeho nahrazení slovem „sociální“, a
to ve spojení „…Výhodné se jeví
spojení odlehčovací služby s jinou
pobytovou službou,…“.
Odlehčovací služba může být spojena
např. se SAS, denním stacionářem,
což nejsou služby pobytové a je to
stejně výhodné (zkušený personál,
zázemí, administrativa apod.)

„…Výhodné se jeví spojení odlehčovací služby
s jinou sociální službou,…“.

Akceptováno.

46.

Skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením 1.1.1. Zajištění
základní
kapacity
odlehčovacích
služeb

46

APLA Jižní Čechy, z. ú.
V odrážce b) je napsáno „pro cílovou
skupinu dospělých osob s poruchou
autistického spektra“, ale zařízení
jsou určena i pro děti s touto
diagnózou. Navrhujeme tedy cílovou
skupinu opravit.

„pro cílovou skupinu dětí a dospělých osob
s poruchou autistického spektra“

Akceptováno.
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47.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

47

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- tabulka - Aktivita č. 1.1.2. Zajištění
základní …“ věta „ Pracovní skupina
…týdenní stacionáře …“

- Pracovní skupina … týdenního stacionáře …“

Neakceptováno. Jedná se o termín dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.

48.

Pracovní
skupina OZP Domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
aktivita 1.1.3

48

BH-Nemocnice
Vimperk
Nemocnice Volyně s.r.o.

a.s.,

Měla by být navýšena za ORP Vimperk kapacita
základní sítě domovů pro osoby se zdravotně
postižením dle §48 na 20 a to za podmínky bez
stupidní a diskriminační cílové skupiny pro
alkoholiky a násilníky na to jsou jiné ústavy než
nemocnice!
Důvodem je zejména to, že tato kapacita bez
omezujících podmínek tady chybí, máme ji
registrovanou a po technické stránce jsme nuceni
odmítat klienty, kteří nesplňují jediný parametr a to
je věk!

Neakceptováno. Rozšiřování kapacity
DOZP není záměrem Jihočeského kraje.
Dle doporučení pracovní skupiny, není
potřebné. Pracovní skupina navrhuje spíše
rozšiřování chráněného bydlení pro tuto
cílovou skupinu.

49.

1.1.3. Zajištění
základní
kapacity
domovů pro
osoby se
zdravotním
postižením (§
48)

49

Kaňka o.p.s.
Pracovní skupina pokládá dostupnost
služby domovy pro osoby se
zdravotním postižením jako vyhovující
v rámci celého kraje bez ohledu na
jednotlivá ORP.

Nesouhlasíme „bez ohledu na ORP“. I osoby
s postižením mají pevné vazby na své prostředí,
blízké osoby, příbuzné…A pokud budou ve
vzdáleném zařízení a o své vazby přijdou, budou
velmi strádat.

Akceptováno.

50.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

50

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- odstavec „Největší nárůst …a MPSV
ČR“

„Největší nárůst … a MPSV ČR.“

Nerelevantní.
srozumitelná.

51.

4.2 PS pro
osoby se

51

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Opatření „1.2. … v rámci komplexu

- „1.2.
péče)“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních

… v rámci komplexu činností paliativní

Připomínka

není
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zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

služeb a paliativní péče.“

činností …“

52.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

51

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- odstavec „Cílem opatření … v
komplexu činností hospicové péče).“

- „ … v rámci komplexu činností paliativní péče).“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče.“

53.

1.2.7. Zajištění
základní
kapacity rané
péče (§ 54)

58

Kaňka o.p.s.
Charakteristika aktivity

Zpřesnit cílové skupiny. Mimo poskytovatele
zaměřeného na děti s PAS přidat: „pro předčasně
narozené děti a děti s ohroženým vývojem“

Akceptováno. Bude doplněn text: „Raná
péče je určena také pro předčasně
narozené děti a děti s ohroženým
vývojem.“

54.

Skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením 1.2.9. Zajištění
základní
kapacity
sociálně
aktivizačních
služeb pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

60

APLA Jižní Čechy, z. ú.
Na území kraje je pouze 1
poskytovatel, který reálně pracuje
s dětmi, dospívajícími a dospělými
s Aspergerovým
syndromem.
Pracoviště tohoto poskytovatele v ČB
nebylo doposud zařazeno do sítě
sociálních služeb a v plánu se s ním
nepočítá.

Navrhujeme v plánu počítat s navýšením kapacity
o 1,0 úvazku u této sociální služby pro uživatele
s Aspergerovým syndromem s využitím pracoviště
poskytovatele služby v ČB.

Neakceptováno.
Pracovní
skupina
předpokládá zlepšení této výchozí situace
v souvislosti s nově plánovanými
statistikami parametrů a výkonů od
jednotlivých poskytovatelů. To může
následně přinést korekci navrhovaného
stavu základní sítě. Důležitým zdrojem
informací o potřebnosti budou také údaje
od
poskytovatelů
zařazených
do
podmíněné sítě a financovaných z jiných
zdrojů.
Na území JčK je více poskytovatelů
sociálních služeb pro uvedenou cílovou
skupinu osob s Aspergrovým syndromem.

55.

4.2
Pracovní
skupina
pro
osoby se
zdravotním
postižením

60

MAS Rozkvět, z.s.
Od 1. 9. 2017 poskytuje SAS pro OZP
také Chelčický domova sv. Linharta,
o.p.s. se sídlem v ORP Vodňany;
služby jsou poskytovány ambulantně
v Chelčicích, a terénně nejen v ORP

Služby jsou poskytovány ambulantně v ORP
České Budějovice, Tábor a Písek. V rámci
podmíněné sítě doplňuje nabídku ambulantní i
terénní poskytování služby v ORP Vodňany.

Akceptováno.
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1.2.9. Zajištění
základní
kapacity
sociálně
aktivizačních
služeb pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
(§
66)

56.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením
1.2.9.

Vodňany, ale také v obcích MAS
Rozkvět mimo toto ORP, konkrétně
na ORP Č. Budějovice (Pištín) a ORP
Prachatice (Lhenice).
Předpokládám,
že
zpracování
dokumentu probíhalo delší dobu a tím
pádem nezachycují statistické údaje
zcela aktuální stav, ale tato SAS má
za sebou již ½ roku a bude
ambulantně poskytována v Chelčicích
také v rámci projektu, podpořeného
SCLLD MAS Rozkvět.
60, 61

Auticentrum, o. p. s.
V rámci Charakteristiky Aktivity
navrhuji doplnění textu, a to do věty
„…Důležitým zdrojem informací o
potřebnosti budou také údaje od
poskytovatelů
zařazených
do
podmíněné sítě a financovaných z
jiných zdrojů…“
A dále doplnění textu do věty „…V
současné
době
navrhujeme
zachování
kapacity
poskytování
sociální služby.“

„Důležitým zdrojem informací o potřebnosti budou
také údaje od poskytovatelů zařazených
do podmíněné sítě a financovaných z jiných zdrojů
a poskytovatelů služeb osobám s poruchou
autistického spektra.“

Neakceptováno. V případě že bude
vyhodnocena potřeba služby, lze toto řešit
akčním plánem na daný rok.

„V současné době navrhujeme zachování kapacity
poskytování sociální služby, vyjma kapacity služby
pro osoby s poruchou autistického spektra, kde
lze uvažovat o jejím mírném navýšení a to
v závislosti
na
vyhodnocení
informací
o
potřebnosti služby.“
Základní síť – ČB – 7,9 úvazku

A současně v rámci Přehledu k
Aktivitě 1.2.9. (sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením), jednotka
kapacity: počet úvazků v přímé péči,
navrhuji zvýšení počtu úvazků o 0,3
úvazku u základní sítě ČB (a to o
odborného pracovníka Auticentra,
o.p.s., přičemž vycházím z Pověření
na 6,1 úvazku přímá péče)
Uvedené
změny
zdůvodňuji
následovně: 1. v současnosti je nově
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uzákoněn screening dětí ve věku 18
měsíců (v ordinacích pediatrů) a tak
je umožněn včasný záchyt dětí
suspektních na poruchu autistického
spektra a tím pádem i včasné
zahájení intervence a zabránění
pozdějšímu
více
či
méně
problémovému chování. Od poloviny
loňského roku dochází k nárůstu
velmi
malých
dětských
klientů
s autismem. Současně však není
naše vláda schopna přijmout zákonná
opatření, aby terapie pro osoby
s autismem,
zvláště
pro
nově
diagnostikované malé děti, byly
hrazeny z veřejného pojištění, jako je
tomu u jiných postižení (tělesné,
kombinované,
smyslové,
psychiatrické),
takže
osoby
s autismem nemají v ČR žádnou
dostupnou hrazenou terapii a jsou
závislé
pouze
na
terapiích
poskytovaných
v rámci
sociální
služby.
Vzhledem
k tomu,
že
Auticentrum, o.p.s. poskytuje služby
osobám s autismem ve věku 1-45 let,
poskytuje tak v rámci SAS i intenzivní
„ranou péči“ dětem ve věku 1-7 let,
které jsou zachyceny včas díky nově
uzákoněnému screeningu. Z tohoto
důvodu plánuje Auticentrum, o.p.s.
od září 2018 přijmout novou odbornou
pracovnici,
která
v současnosti
prochází stážemi a školeními. 2.
Rodiče klientů se na Auticentrum,
o.p.s. obracejí stále častěji jako na
poradenské
pracoviště,
odborní
pracovníci
pomáhají
se
zarežimováním klienta v různých
prostředích, což není v případě
klientů s autismem jednorázová
záležitost.
Odborní
pracovníci
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pomáhají se zvládáním problémového
chování
v Auticentru
dalším
pracovníkům. I z tohoto důvodu je
nezbytné přijmout na částečný
úvazek novou odbornou pracovnici.
57.

Pracovní
skupina pro
seniory
Pracovní
skupina pro
OZP
1.2.9 – str. 60,
Zajištění
základní
kapacity SAS
pro seniory a
OZP

16, 60,
61

MESADA, z.s.
Jsme jednou ze dvou služeb v kraji
(dle registru poskytovatelů služeb),
která má jako cílovou skupinu
uvedené pouze seniory. Dle textu
uvedeného v posledním odstavci na
straně 16 není zařazení služby SAS
s cílovou skupinou senioři v základní
síti nutné. Z textu vyplývá, že služba
poskytovaná naší organizací by
neměla být od 1. 1. 2019 financována
v rámci vyrovnávací platby, což by
znamenalo její zánik. V dalším textu
se uvádí, že služby SAS by měly
zahrnovat činnosti, které jsou jejich
skutečným obsahem, a text pokračuje
konstatováním
o
seniorských
organizacích, které v rámci sociální
služby jezdí s uživateli na turistické
akce a výlety. Služba, kterou
poskytujeme v Jindřichově Hradci od
roku 2014, je od uvedeného textu
diametrálně odlišná. Situaci ohledně
nezařazení SAS pro cílovou skupinu
senioři do střednědobého plánu jsem
konzultovala s Mgr. Bc. Danielou
Davidovou. Ta mi sdělila, že text
neznamená, že by nějaká existující
služba měla být zrušena a sdělila, že
službu SAS řešila pracovní skupina
pro OZP. Dle současného pověření
máme pro službu stanoven úvazek
1,1. Naše služba není zmíněna ani
v textu na straně 60 v Charakteristice
aktivity, ani v tabulce na straně 61
Přehled k aktivitě 1.2.9 (zde je u JH

Změnu textů ponechávám na pracovních
skupinách. Předpokládám buď vytvoření příslušné
kapitoly u skupiny senioři nebo změnu a doplnění
tabulky u skupiny OZP.

Neakceptováno. Pracovní skupina pro
seniory v rámci své činnosti deklarovala,
že poskytování této sociální služby pro
seniory v rámci základní sítě není
potřebné. Není cílem, aby seniorské
organizace
prostřednictvím
SAS
zaštiťovaly to, co lze běžně dělat mimo
rámec zákona o sociálních službách
(volnočasové aktivity pro seniory, výlety,
turistické akce atd.).
Sociální služba může být poskytována bez
ohledu, zda je nebo není zařazena do
základní sítě JčK, s využitím jiných zdrojů
financování. Svépomocné aktivity seniorů
jsou podporovány mimo jiné i z dotačních
titulů JčK.
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uvedena nula). Předpokládám tedy,
že se službou není počítáno ani ve
finanční části. Pracovní skupina OZP
tedy naši službu také neřešila, což
jsme
znovu
konzultovali
s pí
Davidovou. Ta nám doporučila,
abychom napsali připomínku.
Dle popisu služby, který je obsažen
v registraci, jsou cílovou skupinou
služby senioři ohrožení sociálním
vyloučením. Uživatelem služby se
stává pouze senior, který projde
posouzením jeho sociální situace.
Důvodem pro přijetí do služby bývá
nejčastěji
ohrožení
sociálním
vyloučením z důvodu zdravotního
stavu
a
nemožnosti
udržovat
společenské kontakty, nejčastěji jde o
kombinaci obou. Jako přílohu k této
připomínce dokládám popis služby,
jak je uveden v registraci a aktuální
přehled uživatelů služby včetně
uvedení jejich zdravotního stavu,
abych doložila, že cílovou skupinou
služby jsou převážně senioři se
zdravotními obtížemi. Služba je
dlouhodobě podporována Městem
Jindřichův Hradec (o situaci je
informována
vedoucí
odboru
sociálních
služeb
Mgr.
Zdena
Šindelářová, tel.: 384 351 300).
Případné informace ráda doplním.
58.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením
1.2.11

63

Auticentrum, o. p. s.
V rámci Charakteristiky Aktivity
navrhuji doplnit text za větu „…V
kontextu
integračních
a
deinstitucionalizačních
snah
posledních ……… však můžeme
konstatovat nezastupitelnost služby
sociální rehabilitace a potřebnost
jejího zajištění ve větším rozsahu než

„…V
kontextu
integračních
a
deinstitucionalizačních snah posledních ………..
však můžeme konstatovat nezastupitelnost služby
sociální rehabilitace a potřebnost jejího zajištění
ve větším rozsahu než
v současné době. U osob s poruchou autistického
spektra, zejm. osob s Aspergerovým syndromem
a vysoce funkčním autismem, kdy denní
stacionáře či sociálně terapeutické dílny nejsou

Neakceptováno. Rozvoj služby sociální
rehabilitace pro uvedenou cílovou skupinu
lze
na
základně
zjištěných
a
odůvodněných potřeb promítnut v akčních
plánech.
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v současné době.“
Požadavek zdůvodňuji takto: Sociální
rehabilitace je vhodná zejména pro
osoby s Aspergerovým syndromem
po dovršení 15 let věku nebo pro
osoby s vysoce funkčním autismem.
Tito lidé většinou nechtějí navštěvovat
stacionáře ani sociálně aktivizační
službu, kde se setkávají s klienty
s těžší formou poruchy autistického
spektra. Sociální rehabilitace se tak u
nich jeví z hlediska sociální prevence
jako velmi vhodná, zvláště pokud je
zajišťována zkušenými odbornými
pracovníky.
Sociální
rehabilitace
těchto osob může být velmi
podceňovaná, a to zejména z důvodu
inteligence a na první pohled velmi
dobré verbální komunikaci klienta
s AS a VS autismem. Už jen závěrem
uvádím
notorietu,
že
porucha
autistického spektra – ač lidé s AS a
VF autismem navštěvují psychiatrické
a psychologické lékaře a potřebují
zprávy těchto lékařů ke zhodnocení
svého zdravotního stavu – není
řazena mezi duševní onemocnění a
lidé s poruchou s AS či VF autismem
tak
nemohou
službu
sociální
rehabilitace využívat u poskytovatelů
služeb
pro
osoby
s duševním
onemocněním.
Z těchto důvodů plánujeme registraci
služby sociální rehabilitace výhledově
v roce 2019 – 2020 v rozsahu 0,3
úvazku.
59.

Pracovní
skupina osoby
se zdravotním
postižením,

63

Koníček, o. p. s.
Dobrý den, seznámili jsme se
s textem dokumentu Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb

pro tyto klienty vhodné, se tato forma sociální
prevence,
pokud
případně
navazuje
na
podporované zaměstnávání a jinou službu
zaměřenou na nácvik sociálních a komunikačních
dovedností, jeví jako velmi vhodná.“

Proto se na Vás obracíme s návrhem změny
textu, resp. prosíme o doplnění textu v této
podobě:

Neakceptováno. Služba je uvedena v
Aktivitě 1.2.3., str. 131-132, pro cílovou
skupinu osoby v akutně nepříznivé
sociální situaci.
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číslo aktivity –
1.2.11. Zajištění
základní
kapacity
sociální
rehabilitace (§
70)

v Jihočeském kraji na období 2019 –
2021. Konkrétně na str. 63, číslo a
název aktivity 1.2.11. Zajištění
základní
kapacity
sociální
rehabilitace. V popisu charakteristika
aktivity
jsou
uvedeni
jednotliví
poskytovatelé resp. ORP, kde je
služba poskytována. Pokud jsme
správně pochopili popis těchto služeb
(dle uvedené lokalizace a cílových
skupin) není zde uvedena služba
v ORP ČB, kterou zajišťuje naše
organizace. Koníček, o. p. s.
poskytuje sociální službu sociální
rehabilitaci
také
osobám
se
zdravotním
postižením.
Sociální
službu
sociální
rehabilitaci
v současné době z cílové skupiny
OZP užívají jak současní uživatelé,
tak je ze strany potenciálních
uživatelů poptávaná.

Jeden poskytovatel zajišťuje ambulantní i terénní
formu služby sociální rehabilitace pro osoby se
zdravotním postižením v ORP České Budějovice.

60.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

64

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Opatření 1.3 Zajištění základní …“,
odstavec
„Důležitým
…,
věta
„Plánovaný rozvoj … dokumentu
„Koncepce psychiatrické péče …“

…„Koncepce
systému
péče
s duševním onemocněním v JčK.“

61.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

65

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Opatření 1.3.1. čtvrtý odstavec „V
dlouhodobém horizontu …. osob,
kteří poskytují …“

„V dlouhodobém
poskytují …“

62.

Pracovní
skupina pro

65, 66

Město
Český
Krumlov,
sociálních věcí a zdravotnictví

V charakteristice aktivity doplnit:
ORP ČK: plánuje se výstavba Domova se

odbor

horizontu

….

o

osoby

Akceptováno.

osob,

které

Akceptováno.

Neakceptováno.
V optimální
síti se
s rozvojem této uvedené sociální služby
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osoby se
zdravotním
postižením –
1.3.1

63.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením /
1.3.2 Zajištění
základní
kapacity
chráněného
bydlení (§ 51)

V přehledu k aktivitě uvádíte:
Současný stav ČK 0 Základní síť ČK
0
Znění připomínky:
V současné době je pouze jedno
zařízení v rámci JčK typu Domov se
zvláštním režimem. V ORP ČK je
možnost
navýšit
tuto
kapacitu
prostřednictvím společnosti Czech
One Praque, s.r.o., která na území
ORP ČK provozuje již Domov pro
seniory Wágnerka. Dle jednatelky
společnosti
by
za
optimálních
podmínek mohla být služba Domov
se zvláštním režimem provozována
s kapacitou až 40 jednolůžkových
pokojů od roku 2020.
66-67

FOKUS Tábor, z. s.
1) V
textu
chybí
širší
zdůvodnění
potřebnosti
navýšení kapacit služby.
2) Údaj
o
procentech
je
nepřesný
3) Návrh
drobné
úpravy
formulace textu region/okres
4) Vzhledem
k obtížnému
získávaní vhodných bytů
v některých ORP (např. ČK),
navrhuji navýšení kapacit
posunout
na
úroveň
bývalých okresů. Zvýší se
tak
pravděpodobnost
úspěchu.

zvláštním
režimem
jednolůžkových pokojů

s kapacitou

až

40

počítá u pracovní skupiny pro seniory
aktivita 2.2.2. V případě potřeby lze změny
promítnout prostřednictvím akčních plánů.

V přehledu k aktivitě přepsat na:
Základní síť ČK 40

Služby chráněného bydlení poskytují na území
Jihočeského kraje pouze 2 poskytovatelé (v ORP
Č. Budějovice a v ORP Tábor). Kapacita je 22
lůžek. Služba je určena osobám s vyšší mírou
samostatnosti (pracovníci nejsou přítomní 24
hodin denně).
Podle
dostupných
statistických
údajů
(Psychiatrická péče 2015, ÚZIS 2016) proběhlo
v roce 2015 celkem 2 947 hospitalizací osob
s duševním
onemocněním
bydlištěm
v JčK. Na základě dat za celou ČR lze dovodit, že
po propuštění z lůžkového psychiatrického
zařízení 1,5-2% hospitalizovaných osob s tímto
druhem onemocnění, vyžaduje ústavní sociální
péči. Část z nich vzhledem k nedostatku vhodných
pobytových sociálních služeb proto v některých
zdravotnických zařízeních zůstává dlouhodobě, a
to i několik let!
Vedle stávajících kapacit pobytových služeb
(DZR+CHB = 130 lůžek), v současné době
v Jihočeském kraji tak přibližně chybí dalších 170
– 180 lůžek jakéhokoliv druhu pobytové služby
určené pro cílovou skupinu osob s duševním

Akceptováno částečně. Znění textu:
„Služby chráněného bydlení poskytují na
území Jihočeského kraje pouze 2
poskytovatelé (v ORP Č. Budějovice a
v ORP Tábor). Kapacita je 17 lůžek.
Služba je určena osobám s vyšší mírou
samostatnosti (pracovníci nejsou přítomní
24 hodin denně).
Podle dostupných statistických údajů
(Psychiatrická péče 2015, ÚZIS 2016)
proběhlo v roce 2015 celkem 2 947
hospitalizací
osob
s duševním
onemocněním
a
bydlištěm
v JčK. Na základě dat za celou ČR lze
dovodit, že po propuštění z lůžkového
psychiatrického
zařízení
1,5-2%
hospitalizovaných osob s tímto druhem
onemocnění, vyžaduje ústavní sociální
péči. Část z nich vzhledem k nedostatku
vhodných pobytových sociálních služeb
proto
v některých
zdravotnických
zařízeních zůstává dlouhodobě, a to i
několik let!
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onemocněním.
Vzhledem
k vysokému
deficitu
lůžek
je
v plánovaném období potřeba navýšit stávající
kapacitu alespoň o 25% na celkově 50 lůžek. Jako
ekonomicky nejrealističtější scénář se jeví posílení
kapacit u stávajících poskytovatelů (ORP ČB
a TA) a vytvoření dalších regionálních míst
poskytování
v některém
z okresů,
kde
momentálně tato služba pro CS poskytována není
(okr. Písek, Strakonice, Č. Krumlov, J. Hradec,
Prachatice).
Pozn. Vzhledem k časté nízkopříjmovosti osob
s duševním onemocněním a málo četnému
přiznání příspěvku na péči je potřeba počítat
s vyšším podílem z veřejných zdrojů.

Vzhledem k vysokému deficitu lůžek je
v plánovaném období potřeba navýšit
stávající kapacitu na celkově 50 lůžek.
Jako ekonomicky nejrealističtější scénář
se jeví posílení kapacit u stávajících
poskytovatelů
(ORP
ČB
a TA) a vytvoření dalších regionálních míst
poskytování, kde momentálně tato služba
pro CS poskytována není (okr. Písek,
Strakonice, Č. Krumlov, J. Hradec,
Prachatice).
Pozn. Vzhledem k časté nízkopříjmovosti
osob s duševním onemocněním a málo
četnému přiznání příspěvku na péči je
potřeba
počítat
s vyšším
podílem
z veřejných zdrojů.“
V níže uvedené tabulce bude ponechán
současný stav ČB kapacita 10, jedná se o
stav k lednu 2018.

Okres
/
počet
obyv.
Souč.
stav
Základ
ní síť
64.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením
1.3.3. –
Zajištění
základní
kapacity služeb
následné péče
–

67

ČB /
191ti
s.

ČK /
61tis.

JH /
91tis.

PÍ /
71tis.

PRA /
51tis.

STA /
71tis.

15
15

Městská charita České Budějovice
Vzhledem k tomu, že zástupce této
služby
aktivně
ve
skupině
nevystupoval, jsou informace o službě
částečně zkreslené – není to jen
skupinová forma, není podobná jen
terapeutickým
dílnám
a
není
odsouzena k redukci. Naopak cítíme
nárůst
poptávky
po
službách
následné péče, které chronicky
duševně nemocné (kteří jsou již do

TÁ /
102ti
s.
7

5

7




5

4

6

8

Jedná se o službu ambulantní –
poskytovanou individuální i skupinovou
formou, terénní – doprovody uživatelů (k
lékaři, na úřady, jednání s rodinou) dle
zakázky klienta
Charakterem
činností
je
služba
kombinací sociální rehabilitace, sociálně
terapeutických
dílen
a
dalších
terapeutických
aktivit.
Díky
této
kombinaci si klade za cíl snížit potřebu
dalších hospitalizací klientů a snížit tak

Neakceptováno. Dle zákona 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, je tento druh
sociální služby poskytován ambulantní
nebo pobytovou formou.
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Charakteristika
Aktivity:

společnosti
částečně
zařazeni)
podporují a udržují ve stabilním stavu

riziko sociálního vyloučení a případné
institucionalizace. Služba se svými
činnostmi směrem k veřejnosti úspěšně
snižuje stigmatizaci osob s duševním
onemocněním.

65.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením
1.3.3. –
Zajištění
základní
kapacity služeb
následné péče
–
Charakteristika
Aktivity:

67

Městská charita České Budějovice
Služba následné péče nemůže být už
pro samotnou cílovou skupinu a
charakter
služby
plnohodnotně
alternována sociální rehabilitací či
terapeutickou dílnou

Služba je primárně určená jako podpora lidem
s duševním onemocněním, kteří nejsou v akutní
fázi choroby. Její význam spočívá v podpoře
uživatelů v běžném životě a v částečném
pracovním procesu - proto ji nemůže suplovat
sociální rehabilitace či terapeutická dílna.
Sociálně terapeutické dílny jsou pouze jednou
z terapeutických aktivit, služba poskytuje např. i
možnost skupinové a individuální psychoterapie,
individuálních pohovorů a základů krizové
intervence.

Neakceptováno. Nejsou podklady o
rozšiřování této sociální služby mimo ORP
ČB, proto je navržena alternace službou
sociální
rehabilitace
a
sociálně
terapeutické dílny pro danou cílovou
skupinu.

66.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

70

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Opatření 1.3.5., odstavec „Na
základě Koncepce psychiatrické péče
v …“

„Na základě Koncepce systému péče o osoby
s duševním onemocněním v JčK.“

Akceptováno.

67.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením /
1.3.5 Zajištění
základní
kapacity
sociální
rehabilitace (§
70)

70-71

FOKUS Tábor, z. s.
1) Je
vhodné
uvést
způsob
stanovování klíče pro výpočet
personálních kapacit navrhované
sítě (1:23-25 tis.)
2) Chybí komentář k návaznosti na
pilotní projekty CDZ. Domnívám
se, že kontext financování je
důležité zmínit.
3) Tabulka - Navrhuji rovnoměrnější
rozložení personálních kapacit
v rámci jednotlivých okresů
kritériem je počet obyvatel daného

Služba sociální rehabilitace je pro cílovou skupinu
osob s duševním onemocněním klíčovou službou.
Její význam spočívá v univerzálnosti a variabilitě
poskytování (široký záběr činností i možnost
výběru formy – terénní /ambulantní a pobytová),
které umožňují pružně reagovat na individuální
potřeby uživatelů v mnoha oblastech jejich života
(vztahy, seberealizace, zacházení s nemocí,
s krizí, finance a hospodaření, bydlení, apod.).

Akceptováno částečně. „Služba sociální
rehabilitace je pro cílovou skupinu osob
s duševním
onemocněním
klíčovou
službou.
Její
význam
spočívá
v univerzálnosti a variabilitě poskytování
(široký záběr činností i možnost výběru
formy – terénní /ambulantní a pobytová),
které umožňují pružně reagovat na
individuální potřeby uživatelů v mnoha
oblastech
jejich
života
(vztahy,
seberealizace, zacházení s nemocí, s krizí,
finance a hospodaření, bydlení, apod.).

Z důvodů této optimální širokospektrosti v terénní
formě poskytování je služba sociální rehabilitace
zahrnuta i do probíhající reformy sytému

Z důvodů této optimální širokospektrosti
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území. + v okr. Strakonice je
chybně uveden stávající stav
pověření – ne 2,5, ale 3,5 úv.

psychiatrické péče, kde by se ve spojení se
zdravotními psychiatrickými službami měla stát
základem multidisciplinárních týmů v rámci
nového typu komunitní péče – tzv. center
duševního zdraví (CDZ).
Na základě Koncepce psychiatrické péče
v Jihočeském
kraji,
která
byla
krajským
zastupitelstvem přijata v prosinci 2016, by na
území JčK měla v následujícím období vzniknout
3 CDZ a zároveň by měly být posíleny, příp. nově
vytvořeny, i kapacity služby na ostatních územích
kraje.
Podle
nejdostupnějších
statistických
údajů
(Psychiatrická péče 2015, ÚZIS 2016) bylo
v Jihočeském kraji 8 971 osob s vážným
duševním onemocněním. Na základě odborného
odhadu přibližně 1/3 z celkově uvedeného počtu
osob
(2900) potřebuje služby komunitní
psychosociální rehabilitace. Při přepočtu na 100
000 obyvatel se jedná o cca 420 osob.
Kapacita
služby
je
nejlépe
vyjádřena
prostřednictvím pracovních úvazků. Momentálně
je schválená kapacita základní sítě 21,3 úv. + 1,2
úv. v síti podmíněné. Vzhledem k tomu, že na 1,0
úv. pracovníka přímé péče připadá cca 20 – 30
uživatelů (dle míry potřebné podpory), tak je
služba v daný okamžik dostupná cca 450 – 670
uživatelů (cca 800 uživatelů/rok).
V současné době zajišťují z pověření Jihočeského
kraje na území jižních Čech službu sociální
rehabilitace specificky pro cílovou skupinu osob
duševním onemocněním celkem 4 poskytovatelé.
3 z nich svojí spádovostí dohromady pokrývají
terénní formou většinu území kraje. Ambulantní
forma je poskytována na 7 místech –
Č. Budějovice, Č. Krumlov, Strakonice, Písek,
Tábor, J. Hradec a Třeboň). Personální kapacity
však nejsou pro jednotlivé regiony srovnatelné.
Na

základě

výše

uvedených

skutečností

a

v terénní formě poskytování je služba
sociální rehabilitace zahrnuta i do
probíhající reformy sytému psychiatrické
péče, kde by se ve spojení se zdravotními
psychiatrickými
službami
měla
stát
základem multidisciplinárních týmů v rámci
nového typu komunitní péče – tzv. center
duševního zdraví (CDZ).
Na základě Koncepce systému péče o
osoby s duševním onemocněním v JčK
která byla krajským zastupitelstvem přijata
v prosinci 2016, by na území JčK měla
v následujícím období vzniknout 3 CDZ a
zároveň by měly být posíleny, příp. nově
vytvořeny, i kapacity služby na ostatních
územích kraje.
Podle nejdostupnějších statistických údajů
(Psychiatrická péče 2015, ÚZIS 2016) bylo
v Jihočeském kraji 8 971 osob s vážným
duševním onemocněním. Na základě
odborného odhadu přibližně 1/3 z celkově
uvedeného počtu osob (2900) potřebuje
služby
komunitní
psychosociální
rehabilitace. Při přepočtu na 100 000
obyvatel se jedná o cca 420 osob.
Kapacita služby je nejlépe vyjádřena
prostřednictvím
pracovních
úvazků.
Vzhledem k tomu, že na 1,0 úvazku
pracovníka přímé péče připadá cca 20 –
30 uživatelů (dle míry potřebné podpory),
tak je služba v daný okamžik dostupná cca
450
–
670
uživatelů
(cca
800
uživatelů/rok).
V současné době zajišťují z pověření
Jihočeského kraje na území jižních Čech
službu sociální rehabilitace specificky pro
cílovou
skupinu
osob
duševním
onemocněním celkem 4 poskytovatelé. 3
z nich
svojí
spádovostí
dohromady
pokrývají terénní formou většinu území
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s využitím mapování a analýzy současného stavu
poskytování sociální služby byla pracovní
skupinou definována orientační potřebnost
základní sítě 1,0 úvazku pracovníků v přímé
péči/cca 20 – 25 tisíc obyvatel.

kraje. (Ambulantní forma je poskytována
na 7 místech – Č. Budějovice, Č. Krumlov,
Strakonice, Písek, Tábor, J. Hradec a
Třeboň). Personální kapacity však nejsou
pro jednotlivé regiony srovnatelné.

Vzhledem
k nerovnoměrně
rozloženým
personálním kapacitám, velikosti spádových
území jednotlivých poskytovatelů a velikosti cílové
skupiny je nezbytné posílení stávajících
základních kapacit o 5,7 úvazku. Konkrétně okres
Prachatice (o 2,0 úvazku) a dále v okrese České
Budějovice (o 2,6 úv.), který je nejrozsáhlejším
spádovým územím (191 tis. obyv.) a stávající
kapacita je absolutně nedostatečná. Ostatní
navýšení kapacit se týká okresu J. Hradec (0,9
úv.), Č. Krumlov (0,4 úv.). Ke snížení dojde
v okrese Tábor (o 0,4 úv.).Další rozvoj (9,0
úvazků) související se zejména s reformou
psychiatrické péče a vznikem CDZ je zahrnut do
Opatření 2.3.

Na základě výše uvedených skutečností a
s využitím
mapování
a
analýzy
současného stavu poskytování sociální
služby byla pracovní skupinou definována
orientační potřebnost základní sítě 1,0
úvazku pracovníků v přímé péči/cca 20 –
25 tisíc obyvatel.

V případě, že by v průběhu plánovaného období
došlo na území Jihočeského kraje k rozvoji CDZ,
část nákladů na zajištění základní sítě služby
sociální rehabilitace by byla hrazena z prostředků
pilotního projektu MZ. Na 1 CDZ by připadlo cca
4,5 – 5 mil. Kč /18 měsíců.

Okres / ČB /
počet obyvatel 191tis.
Současný stav
– pověření
5
2018
Základní síť
7,6
2019-2021
68.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením
1.4. Zajištění

71

ČK /
61tis.

JH /
91tis.

PÍ /
71tis.

PRA /
51tis.

STA /
71tis.

2,1

2,6

3,5

0

3,5

4,6

21,3

2,5

3,5

3,2

2

3

4,2
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Městská charita České Budějovice
Je diskutabilní zda potřeby člověka
v preterminálním stádiu má pokrývat
pouze hospicová péče, nemusí se
v tomto případě jednat o krátký a
časově ohraničený úsek, dle definice

Vzhledem k nerovnoměrně rozloženým
personálním
kapacitám,
velikosti
spádových
území
jednotlivých
poskytovatelů a velikosti cílové skupiny je
nezbytné posílení stávajících základních
kapacit o 4,7 úvazku.
Další rozvoj (9,0 úvazků) související se
vznikem CDZ je zahrnut do Opatření 2.3.“
Změny v přiložené tabulce akceptovány.

TÁ / celkem
102tis. 638tis.

Nerelevantní.
konstatování
v dokumentu.

Jedná
se
pouze
o
bez
návrhu
změny
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základní
dostupnosti
sociálních
služeb pro
osoby se
zdravotním
postižením na
území
Jihočeského
kraje

jde o stav, kdy si s pacientem tradiční
medicína již neví rady a stádium
může trvat mnoho měsíců (léčba
nemusí spočívat pouze v tlumení
bolesti)

69.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

71

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Opatření „1.4. Zajištění základní … v
rámci komplexu činností hospicové
péče“

…v rámci komplexu činností paliativní péče“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče.“

70.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

71

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Opatření „1.4.
- věta „Cílem opatření … v rámci
komplexu činností hospicové péče
pro ....“

…v rámci komplexu činností paliativní péče pro
...“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče.“

71.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

71

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Opatření „1.4.
-věta
„Jednotlivé
služby
…
…doplňovat
komplex
činností
hospicové péče. “

„…doplňovat komplex činností paliativní péče.“

Akceptováno částečně. Text upraven:
„…doplňovat komplex činností sociálních
služeb a paliativní péče.“

72.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;

71

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Aktivita „1.4.1. Zajištění základní …
v rámci komplexu činností hospicové
péče (§37)“

„…činností paliativní péče (§37)“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče.“
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4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.
73.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

71

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Aktivita „1.4.2. Zajištění základní …v
rámci komplexu činností hospicové
péče (§44)“

„…činností paliativní péče (§44)“

Akceptováno částečně. Text upraven:
„Zajištění
základního
sociálního
poradenství poskytovaného v návaznosti
na paliativní péči“.

74.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

71

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Aktivita „1.4.1. Zajištění základní
…hospicové péče (§37)“

„…činností paliativní péče (§37)“

Akceptováno částečně. Text upraven:
„Zajištění
základního
sociálního
poradenství poskytovaného v návaznosti
na paliativní péči“.

75.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

71

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
1.4.1. Charakteristika aktivity
- odstavec „Hospicová péče je …“
nahradit viz návrh změny

„Paliativní péče je komplexní péče o potřeby
osob
s nevyléčitelnou
nemocí
v preterminálním
a
terminálním
stadiu
onemocnění. Odborné sociální poradenství je
nezbytnou součástí zajištění systému péče o
tuto cílovou skupinu.“

Akceptováno.

76.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

71

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.1. –
odstavec/věta „Pacienti hospiců …“

Vypustit odstavec/větu.

Akceptováno.
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77.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

71

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.1. odstavec „Mapováním a analýzou …“
nahradit odstavcem viz návrh změny

„Mapováním a analýzou byl zjištěn přibližný
počet osob, které spadají do systému
paliativní péče.“

Akceptováno.

78.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

71

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.1.
odstavec/věta „Potřebnost komplexní
hospicové péče se …“

„Potřebnost komplexní paliativní péče se …“

Akceptováno.

79.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

72

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.1. - věta
„Celkem u 1068 … potřebnost
hospicové péče.“

„Celkem u 1068 … potřebnost paliativní péče.“

Akceptováno.

80.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

72

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.1.
odstavec „Potřebnost mobilní …“

Vypustit odstavec.

Akceptováno.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,

72

81.

-

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.1. odstavec/věta
„Odborné
sociální
poradenství … - kdy v komplexu
hospicové péče … “

„Odborné sociální poradenství
v komplexu paliativní péče …“

…

-

kdy

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
kdy v komplexu činností sociálních služeb
a paliativní péče…“
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opatření,
aktivity;
Priorita 1.
82.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

72

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.1. - věta
„V
současné
době…
v rámci
v komplexu činností hospicové péče 3
…“

„V současné době… v rámci v komplexu činností
paliativní péče 3 … “

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče…“

83.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

72

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.1. odstavec/věta „Současná pracovní
skupina … sociálního poradenství,
poskytovaného v poradnách … “

„Současná pracovní skupina … sociálního
poradenství poskytovaného v poradnách … “

Nerelevantní.
připomínky.

84.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

72

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.1. odstavec/věta
„Pracovní skupina
zároveň
…komplex
činností
hospicové péče…“

„Pracovní skupina zároveň …komplex činností
paliativní péče…“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
komplex činností sociálních služeb a
paliativní péče…“

85.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením –
1.4.1. Zajištění
základní
kapacity
odborného
sociálního
poradenství

72

Hospicová péče sv. Kleofáše, Domácí
hospic Jordán, Domácí hospic
Athelas, Domácí hospic sv. Veroniky
Odborné
sociální
poradenství
zaměřené na těžce nemocné a osoby
pečující o těžce nemocné v domácím
prostředí je nutností pro poskytování
komplexu domácí hospicové péče a
nelze
ho
nahradit
základním
poradenstvím
v rámci
např.
odlehčovacích služeb. Jako optimální

Pracovní skupina na základě zmapování a
analýzy potřebných informací současného stavu a
uvedených limitů pro potřeby SPRSS doporučuje
úpravu stávajícího stavu v jednotlivých okresech
na 1,0 pracovníků v přímé péči s dostupností 40
hodin týdně a to tak, že 20 hodin týdně je
poskytováno odborné sociální poradenství formou
ambulantní a 20 hodin týdně formou terénní.
Současně pracovní skupina navrhuje rozšíření
služby odborného sociálního poradenství, ve výše
uvedené
kapacitě,
poskytovaného
v rámci

Neakceptováno.
Pracovní
skupina
vydefinovala
ambulantní
formu
poskytování sociální služby. V případě
komplexu
činností
s odlehčovacími
službami se může jednat i o základní
sociální poradenství.

Není

jasné

znění

29

poskytovaného
v rámci
komplexu
činností
hospicové péče

se nyní ukazuje celý úvazek 1,0
sociální pracovnice zaměřený na
uvedenou skupinu, který však bude
rozdělen na ambulantní i terénní
formu. Terénní forma je pro
hospicovou péči nepostradatelná a
vyplývá naprosto jasně z potřeb
cílových
skupin
(jak
těžce
nemocných, kteří ve většině případů
nejsou schopni dojít do ambulantní
poradny, tak pečujících, kteří nemají
často
možnost
odcházet
od
nemocného za ambulantní službou).

multidisciplinárních týmů hospiců (mobilních i
lůžkového) a to do všech okresů kraje tak, aby
byla zajištěna jeho dostupnost pro všechny
obyvatele kraje.

86.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením –
1.4.1. Zajištění
základní
kapacity
odborného
sociálního
poradenství
poskytovaného
v rámci
komplexu
činností
hospicové péče

73

Hospicová péče sv. Kleofáše, Domácí
hospic Jordán, Domácí hospic
Athelas, Domácí hospic sv. Veroniky
Považujeme za podstatné nastavit
základní síť odborného sociálního
poradenství poskytovaného v rámci
komplexu činností hospicové péče ve
všech uvedených okresech stejně a
to na základě výše uvedeného. Cílem
by mělo být zajištění dostupnosti
multidisciplinárního týmu hospice pro
všechny obyvatele kraj.

1 úvazek/40 hodin týdně (resp. 0,5 úvazku/20
hodin týdně – ambulantní forma a 0,5 úvazku/20
hodin týdně – terénní forma) a to ve všech
uvedených okresech kraje.

Neakceptováno.
Pracovní
skupina
vydefinovala
ambulantní
formu
poskytování sociální služby. V případě
komplexu s odlehčovacími službami se
jedná o základní sociální poradenství.
V případě doložené potřebnosti bude
aktualizováno prostřednictvím akčních
plánů.

87.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Aktivita „1.4.2. Zajištění základní …v
rámci komplexu činností hospicové
péče (§44)“

„…činností paliativní péče (§44)“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
kdy v komplexu činností sociálních služeb
a paliativní péče…“

88.

4.2 PS pro
osoby se

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2.

„Paliativní péče …“

Akceptováno.

-
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zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

odstavec/věta „Hospicová péče …

89.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. - věta
„Péče je poskytována …zdravotnická
péče …“

„Péče je poskytována …zdravotní péče …“

Akceptováno.

90.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. - věta
„Sociální péče je …“ nahradit větou
viz návrh změny

„Sociální
péče
je
v současné
době
poskytována formou odlehčovacích služeb.“

Akceptováno.

91.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. odstavec „Mapováním a analýzou …“
nahradit odstavcem/větou viz návrh
změny

„Mapováním a analýzou byl zjištěn přibližný
počet osob, které spadají do systému
paliativní péče.“

Akceptováno.

92.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2.
odstavec/věta „Pacienti hospiců …“

Vypustit odstavec/větu.

Akceptováno.
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93.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. odstavec/věta „Potřebnost komplexní
hospicové péče …“

„Potřebnost komplexní paliativní péče …“

Akceptováno.

94.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. - věta
„Celkem u 1068 … potřebnost
hospicové péče.“

„Celkem u 1068 … potřebnost paliativní péče.“

Akceptováno.

95.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. –
odstavec/věta „V oblasti poskytování
mobilní ….“

„V oblasti poskytování MSPP….“

Akceptováno.

96.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. - věta
„Potřebnost mobilní hospicové ….“

„Potřebnost MSPP….“

Akceptováno.

97.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. - věta
„Potřebnost mobilní hospicové …. je
dostupná domácí/mobilní hospicová
péče.“

„Potřebnost mobilní hospicové …. je dostupná
MSPP.“

Akceptováno částečně. Text upraven: „V
oblasti poskytování mobilní specializované
paliativní péče je tomu jinak, potřebnost v
celém jejím komplexu v Jihočeském kraji
je udaná hodnotou cca 668 (749) osob, z
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nichž necelým 200 za rok je dostupná
MSPP.“

opatření,
aktivity;
Priorita 1.
98.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. –
odstavec/věta „Odlehčovací služba
…- v komplexu hospicové péče je …“

„Odlehčovací služba …- v komplexu paliativní
péče je …“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v komplexu činností sociálních služeb a
paliativní péče je…“

99.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2.
- věta „V současné době …. v rámci
komplexu činností hospicové péče 4
poskytovatelé …“

„V současné době …. v rámci komplexu činností
paliativní péče 4 …“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče…“

100.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. –
odstavec/věta „Pracovní skupina ….
v rámci komplexu činností hospicové
péče: …“

Pracovní skupina …. v rámci komplexu činností
paliativní péče: …“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče…“

101.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

73

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. odrážka „Odlehčovací služby …“
nahradit část věty viz návrh změny

Terénní odlehčovací služby poskytovat v rámci
základní sítě MSPP jako součást …

Akceptováno částečně. Znění textu:
„Terénní odlehčovací služby poskytovat
v rámci sítě MSPP jako součást…“

102.

4.2 PS pro
osoby se

74

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2.

„… jako součást činností komplexu paliativní
péče v …“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
jako součást činností sociálních služeb a

-
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zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

paliativní péče…“

„Pozn. … jako součást činností
komplexu hospicové péče v …“

103.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

74

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. - Pozn.
„… začlenění sociálních služeb
v rámci komplexu činností hospicové
péče na území …“

„…začlenění sociálních služeb v rámci komplexu
činností paliativní péče na území …“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
začlenění služeb v rámci komplexu
činností sociálních služeb a paliativní
péče…“

104.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

74

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. - Pozn.
věta „Přesnější reflexi potřebnosti
OSP předpokládáme v …“

„Přesnější reflexi potřebnosti odlehčovací služby
předpokládáme v …“

Akceptováno.

105.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 1.

74

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Charakteristika aktivity 1.4.2. - Pozn.
odstavec/věta
„V
rámci
úvah
…činností
mobilních
domácích
hospiců.“

„V rámci úvah …činností MSPP.“

Akceptováno.

106.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením –
1.4.2. Zajištění
základní
kapacity

74

Hospicová péče sv. Kleofáše, Domácí
hospic Jordán, Domácí hospic
Athelas, Domácí hospic sv. Veroniky
Navrhujeme
upřesnit
parametry
v uvedené tabulce.
Nastavené kapacity základní sítě
jsme po diskuzi nad současným
stavem upravili také na základě počtu

Jednotka kapacity:
počet úvazků (SP+PSS)/časová dostupnost
služby v 1 týdnu/kapacita v jeden okamžik (PT –
kapacita lůžek)

Neakceptováno. Základní síť byla zjištěna
mapováním a analýzou současného stavu.
Kapacity v jeden okamžik nepovažujeme
za nutné uvádět, neboť předchozí hodnoty
dostatečně vypovídají o časové a místí
dostupnosti služby. V případě doložení
odůvodněné potřebnosti lze změny
v základní síti promítnout akčním plánem.

Současný stav:
ČB 3,5/77/3
ČK 0
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odlehčovacích
služeb
poskytovaných
v rámci
komplexu
činností
hospicové péče

obyvatel
a
hustoty
osídlení
v jednotlivých
okresech.
Tyto
demografické údaje jsou pro terénní
služby důležitým ukazatelem jejich
potřebnosti v regionech.
(Pozn. Jsme si vědomi a souhlasíme
s uvedeným
tvrzením
v textu
poznámky nad tabulkou – a to že je
pravděpodobný a žádoucí další
proces korekce těchto údajů).

JH 0,925/20/2
PÍ 2,5/30/4
PT 11 lůžek
ST 0
TÁ 2,6/47,5/3
Základní síť:
ČB 5/84/3
ČK 1,5/24/2
JH 4/56/4
PÍ 3/56/4
PT 11 lůžek, 1/24/2
ST 1/24/2
TÁ 5/56/5

107.

Skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením 2.1.1. Optimální
zajištění
kapacity
odlehčovací
služby

75

APLA Jižní Čechy, z. ú.
Rozvoj této služby je směřován pouze
do jednoho ORP, i když v jiných také
chybí. Pracujeme na možnosti rozšířit
kapacitu lůžek, ale možnost se nám
naskytla v ORP Č. Krumlov. Tak jak
je plán zvažován by znamenalo, že by
nebylo
možné
tuto
kapacitu
zasíťovat?

Navrhujeme neomezovat tolik potřebnou službu
na jedno, resp. 2 ORP, ačkoliv chybí i v jiných
ORP.

Neakceptováno. V případě konkrétního
záměru a doložení potřebnosti této sociální
služby bude promítnuto v akčním plánu.

108.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 2.

75

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Opatření „2.1. Popis optimálního …
v rámci komplexu činností hospicové
péče)“

„…v rámci komplexu činností paliativní péče)“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče…“

109.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 2.

75

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Opatření „2.2. Popis optimálního …
v rámci komplexu činností hospicové
péče)“

„…v rámci komplexu činností paliativní péče)“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…v
rámci komplexu činností sociálních služeb
a paliativní péče…“
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110.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 2.

75

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- doplnit další Opatření viz návrh
změny

Opatření „2.4. Popis optimálního zajištění
terénních a ambulantních sociálních služeb
osobám v rámci komplexu činností paliativní
péče“
Opatření
a
jeho
Aktivity
jsou
dále
rozpracovány v Příloze č. 1 tohoto Formuláře
připomínkování SPRSS

Neakceptováno. V případě že na území
těchto okresů vznikne odůvodněná
potřebnost této služby, bude aktualizováno
prostřednictvím akčního plánu, a to včetně
velikosti úvazků.

111.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 2.

75

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Tabulka 22 Opatření 2.1. věta
„Popis
optimálního
…
v rámci
komplexu činností hospicové péče)“

-„… v rámci komplexu činností paliativní
péče)“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče…“

112.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 2.

75

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Popis opatření, věta
„Cílem
opatření je … nebo v rámci komplexu
činností hospicové péče).“

- „
… nebo v rámci komplexu činností
paliativní péče).“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče…“

113.

Skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením 2.1.2
Optimální
zajištění
kapacity
domovů pro
osoby se
zdravotním
postižením

76

APLA Jižní Čechy, z. ú.
Není zmíněna nutnost řešit kapacity
pro
umístění
dospívajících
a
dospělých s PAS s problémovým
chováním.

Řešením by bylo navýšení počtu úvazků
pracovníků přímé péče v DOZP spolu s úpravou
prostředí, vznik malých center/domácností v rámci
DOZP pro osoby s PAS s problémovým
chováním.

Neakceptováno. Tyto kapacity jsou řešeny
v rámci
stávajících
kapacit
DOZP,
především zřizovaných JčK, s ohledem na
nákladovost této služby. Dále se
předpokládá vznik služby chráněné
bydlení.

114.

4.2 PS pro

77

KÚ JčK – odbor zdravotnictví

„…v rámci komplexu činností paliativní péče)“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
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osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 2.

v rámci komplexu činností
služeb a paliativní péče…“

- Opatření „2.2. Popis optimálního …
v rámci komplexu činností hospicové
péče)“

sociálních

115.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 2.

77

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Popis opatření, věta „Cílem opatření
je … nebo v rámci komplexu činností
hospicové péče.“

- „ … nebo v rámci komplexu činností paliativní
péče.“

Akceptováno částečně. Text upraven: „…
v rámci komplexu činností sociálních
služeb a paliativní péče…“

116.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 2.

80

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Aktivita 2.3.1.
Odstavec/věta
„Na
základě
Koncepce psychiatrické péče v …“

„Na základě Koncepce systému péče o osoby
s duševním onemocněním v JčK …“

Akceptováno.

117.

4.2 PS pro
osoby se
zdravotním
postižením;
4.2.4 Priority,
opatření,
aktivity;
Priorita 2.

80

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
doplnit
rozpracování
nově
navrhovaného Opatření 2.4. včetně
Aktivit viz. Příloha č. 1 Formuláře
připomínkování SPRSS

Nově navrhované Opatření 2.4. a jeho Aktivity
jsou dále rozpracovány v Příloze č. 1 níže
v tomto formuláři

Neakceptováno. V případě že na území
těchto okresů vznikne odůvodněná
potřebnost této služby, bude aktualizováno
prostřednictvím akčního plánu, a to včetně
velikosti úvazků.

118.

Pracovní
skupina pro
osoby se
zdravotním
postižením /
2.3.1Optimální
zajištění

80

FOKUS Tábor, z. s.
1) Chybí přesnější zdůvodnění, proč
jsou v některých částech kraje
vyšší personální kapacity
2) Komentář k navýšení základní
sítě v místech kde nevzniknou
CDZ

Na základě Koncepce psychiatrické péče v
Jihočeském kraji by na území v nadcházejícím
období měla vzniknout celkem 3 Centra
duševního zdraví (CDZ) a zároveň by měly být
posíleny, příp. nově vytvořeny, i kapacity služeb
na ostatních územích kraje.

Akceptováno s úpravou v SPRSS.
Text neakceptován. Z důvodu nevypsání
programu podpory CDZ nelze uvádět
konkrétní místa.
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kapacity
sociální
rehabilitace
70)

CDZ by nejpozději do 3 let od vzniku mělo
disponovat min. 7,0 úv. pracovníků v přímé péče
/ 100 tis. obyvatel (schválený standard CDZ).
Tomuto odpovídá i navrhovaná optimalizace
základní sítě služby sociální rehabilitace –
navýšení o 8,4 úvazku. Předpokládanými místy
vzniku CDZ jsou okresy 1) Č. Budějovice
(navýšení základní sítě o 3,3 úv.), 2) Tábor
(navýšení o 2,8 úv.), 3) Strakonice (navýšení o
2,0 úv.)

(§

Tento rozvoj by měl být podpořen zejména z
prostředků Ministerstva zdravotnictví, které bude
v rámci pilotních projektů, vznik CDZ financovat.
V závislosti na dalších zdrojích by měla být
navýšena kapacita (o 0,6 úv.) na ostatních
územích kraje kde nevznikne CDZ tak, aby
kapacita služby byla rovnoměrně rozložená
alespoň v přibližném poměru 1,0 úv./23 000
obyvatel. Týká se okresů Č. Krumlov, J. Hradec,
Písek a ½ okresu Č. Budějovice a Prachatice.

Okres
počet
obyvatel
Základní
síť
Optimální
síť
119.

4.3 Pracovní
skupina pro
rodiny s dětmi /
Přehled

85

Na základě vývoje komplexní sítě služeb (nejen
sociálních) pro osoby s duševním onemocněním
na území Jihočeského kraje a vývoje počtu osob
s duševním onemocněním by postupně kapacity
navržené do optimální sítě měly přecházet do
sítě základní.
celke
ČB /
ČK / JH / PÍ /
PRA / STA / TÁ /
m
61tis 91tis 71tis
191tis.
51tis.
71tis.
102tis. 638tis.
.
.
.
7,6

2,5

3,5

3,2

2

3

4,2

26

10,9

2,6

3,9

3,5

2,1

5

7
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Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. Český Krumlov
Vzhledem
k v plánu
uváděné
„docházkové vzdálenosti“ ambulantní

Neakceptováno. V roce 2017 proběhly
schůzky se všemi poskytovateli NZDM,
kde
terénní
forma
NZDM
byla
konstatována jako depistážní činnost,
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poskytovatelů a
popis sociálních
služeb /
Nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež § 62

120.

4.3 Pracovní
skupina pro
rodiny s dětmi /
Přehled
poskytovatelů a
popis sociálních
služeb /
Nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež § 62 /
základní síť
/Český Krumlov
a Větřní

88
(Český
Krumlov)

90 a 91

formy služby NZDM (několik stovek
metrů) je, kromě vytipování nejvíce
problémových lokalit, ve kterých je
existence služby NZDM nezbytně
potřebná, efektivním a vhodným
řešením využívání terénní formy
sociální služby NZDM. Zvláště
významné je využívání této formy v
místech (městech, obcích), která
nejsou geograficky „kompaktní“ nebo
jde o města velká. Při terénní formě
služby NZDM v lokalitách, kde není
v docházkové blízkosti dostupná její
ambulantní
forma,
dochází
ke
kontaktům (je realizována kontaktní
práce), které jsou následně v případě
potřeby
s klientem
řešeny
v ambulantní formě služby. Terénní
forma je tak „vystrčenými růžky“ formy
ambulantní. Podchytí se tak více dětí
a mládeže, kteří potřebují nějakou
pomoc.

kterou lze i nadále provádět v rámci
ambulantní formy služby.

Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. Český Krumlov
CPDM,
o.p.s.
Český
Krumlov
zajišťuje službu NZDM ve Větřní
terénní formou této služby. Také
českokrumlovské
lokality
(svým
charakterem sociálně vyloučené)
sídlišť Mír, Plešivec, Za Nádražím ad.
jsou primárně (v první vlně)
„ošetřovány“ terénní formou služby
NZDM (důvody popsány v bloku
výše). Potřebné případy pak jsou
řešeny dále v ambulantní formě
NZDM, kterou CPDM v Krumlově
provozuje.

Neakceptováno. V roce 2017 proběhly
schůzky se všemi poskytovateli NZDM,
kde
terénní
forma
NZDM
byla
konstatována jako depistážní činnost,
kterou lze i nadále provádět v rámci
ambulantní formy služby.

Co se týče poskytování SS NZDM ve
městě Větřní, tak zde je potřeba
vnímat skutečnou realitu co se týče

Nerelevantní.
Doporučujeme
však
poskytovateli, aby si upravil provozní dobu
realizace tak jak ji má uvedenou v registru
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(Větřní)

především klubovny pro děti a
mládež. Tento prostor je městem
Větřní zřízen jako klubovna pro volný
čas, nikoliv jako NZDM. Věková
kategorie účastníků, pro které je
klubovna určena, je ohraničena 18-ti
lety.
CPDM,
o.p.s.
Český
Krumlov
zajišťuje svůj dohodnutý programový
čas v klubovně (vždy středa 14.00 až
18.00 hodin) ve formě „práce s dětmi
a mládeží v jejich volném čase“,
nikoliv jako sociální službu NZDM a
pracovníci CPDM zajišťující činnosti
s dětmi v klubovně nejsou mzdově
odměňováni z finančních prostředků
určených na základní sociální služby.

121.

4.3 (skupina pro
rodiny s dětmi),
priorita 1,
aktivita1.1.1.
Počet úvazků
v přímé péči
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Farní charita Milevsko
V ORP
Milevsko je jediným
poskytovatelem SaS Farní charita
Milevsko,
již
čtvrtým
rokem
(registrace 17. 6. 2015). Staráme se
cca o 25 rodin ročně. Služba zatím
není zahrnuta v základní síti soc. sl.
Kraje. Úvazek 1 by pomohl ve
zvládnutí náporu práce v terénu i v její
administraci. V současné době máme
povoleno provozovat SPOD i v ORP
Tábor a Písek (z důvodu bydliště
našich klientů na hranici či za hranicí
ORP , Milevsko – náročnost dojíždění
do rodin, časová, provozní – PH,
atd.).

122.

4.3 Pracovní
skupina pro
rodiny s dětmi /
Název opatření
1.2. Zajištění
základní
dostupnosti

95

Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. Český Krumlov
Název opatření 1.2 - Toto opatření by
ve svém názvu a následně v popisu
tohoto opatření, a ani fakticky a
prakticky v praxi, nemělo opomíjet
další zákonnou (zákon o SS) možnost

poskytovatelů sociálních služeb.

ORP Milevsko
Souč. stav 0
Základní síť 1

Neakceptováno. Pracovní skupinou byla
vyčíslena potřebnost úvazku sociální
služby. V případě že bude zjištěna
potřebnost na daném území, bude
aktualizováno akčním plánem.

Neakceptováno. V roce 2017 proběhly
schůzky se všemi poskytovateli NZDM,
kde
terénní
forma
NZDM
byla
konstatována jako depistážní činnost,
kterou lze i nadále provádět v rámci
ambulantní formy služby.
Jednotlivé druhy sociálních služeb jsou
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sociálních
služeb pro
rodiny s dětmi
poskytovaných
ambulantní
formou

formy poskytování služby NZDM (§
62), kterou je terénní forma této
služby.

odděleny v rámci jednotlivých opatření
v SPRSS 2019 – 2021, a to i dle cílových
skupin.

Jak uvádíme výše, tak s využitím
obou forem poskytování služby
NZDM bude lépe dosahováno cíle
opatření = zachování dostupnosti a
kapacity základní sítě… a hlavně
řečeno „česky“ může být obslouženo
více potřebných dětí a mládeže a
zachyceno
více
potenciálních
problémů…
Celkově bychom k opatření 1.2
doporučili, aby byly v plánu od sebe
formálně zcela odděleny „Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi“
od „služby NZDM“. Každá z těchto
služeb má v podstatě provozně
odlišné cílové skupiny a jejich
„smíchání
do
jednoho
pytle“
v současném
znění
plánu
považujeme
za
nevhodné
a
zavádějící
minimálně
v orientaci
veřejnosti, ale také při formulování
jejich cílů a způsobů práce…

123.

PS pro rodiny s
dětmi
Název a číslo
Opatření: 1.2.
Zajištění
základní
dostupnosti
sociálních
služeb pro
rodiny s dětmi
poskytovaných
ambulantní
formou
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Městská charita České Budějovice
Služby pro rodiny s dětmi, speciálně
Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež jsou ze zákona poskytovány i
terénní formou.
1. V názvu Opatření je ale
uvedena
pouze
forma
ambulantní.
2. V Krátkém popisu Opatření
je také uvedena pouze forma
ambulantní.
Avšak v zákoně 108/2006 Sb. je
formulace ambulantní, popřípadě
terénní.

1.
2.

Zajištění základní dostupnosti sociálních
služeb pro rodiny s dětmi poskytovaných
ambulantní, popř. terénní formou.
Cílem opatření je zajištění dostupnosti a
potřebné kapacity ambulantní, popř.
terénní formy poskytování sociálních
služeb pro rodiny s dětmi.

Neakceptováno. V roce 2017 proběhly
schůzky se všemi poskytovateli NZDM,
kde
terénní
forma
NZDM
byla
konstatována jako depistážní činnost,
kterou lze i nadále provádět v rámci
ambulantní formy služby.
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124.

4.3 Pracovní
skupina pro
rodiny s dětmi /
Název opatření
1.2. , aktivita
1.2.1. Zajištění
základní
kapacity služby
NZDM (§ 62)
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Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. Český Krumlov
Připomínka k základním parametrům
poskytování služby NZDM:
Když již je do plánu umístěn text o
tom, jaký je optimální časový rozsah
poskytování přímé péče (v návrhu
plánu uváděno od 12.00 do 20.00
hodin), pak bylo dobré se podívat na
„optimální“
časový
rozsah
poskytování přímé péče v období
školních prázdnin. Školní prázdniny
v kalendářním roce tvoří tak 2,5
měsíce z roku a právě v období
školních prázdnin se ze zkušenosti
ukazuje, že je nanejvýš vhodné
službu NZDM časové přizpůsobit
prázdninovému režimu,

Neakceptováno. Nelze zaměňovat doby
poskytování sociální služby s organizací
školního roku. V případě úpravy provozní
doby doporučujeme toto uvést v registru
poskytovatelů sociálních služeb a také
v žádosti o dotaci na sociální službu na
příslušný rok.

125.

PS pro rodiny s
dětmi
Číslo a název
Aktivity: 1.2.1.
Zajištění
základní
kapacity
sociální služby
Nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež (§ 62)
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Městská charita České Budějovice
Přesun lokality Tábor - Sídliště nad
Lužnicí z optimální sítě (str. 104) do
základní sítě. Je zde existující
poskytovatel
služby,
vytipovaný
prostor,
probíhají
jednání
s
pronajímatelem, KÚ informován o
záměru zřízení NZDM ze strany
stávajícího poskytovatele. S tím
souvisí i navýšení úvazků v základní
síti v ORP Tábor ze 4,5 na 6,5 (v
porovnání
s
potřebností
a
připraveností lokality Jindřichův
Hradec, která je v základní síti).

Přesunout lokalitu Tábor - Sídliště nad Lužnicí do
základní sítě.

Akceptováno.

126.

PS pro rodiny s
dětmi
Číslo a název
Aktivity: 1.2.1.
Zajištění
základní
kapacity

97

Městská charita České Budějovice
V dodatku pověření 2018, 3.1 a), je
platné pravidlo, že když má služba
alespoň 80% dotace, musí naplňovat
dostupnost dle pověření v plné výši. V
praxi to může znamenat, že 30 hodin
dostupnosti musí služba naplnit i s

Vyjádřit v plánu poměr upravující závislost
ponížení dotace ve vztahu k nároku minimální
dostupnosti 30 hodin týdně.

Neakceptováno. SPRSS 2019 – 2021
neřeší vztah mezi dostupností služby a
výší poskytnuté dotace.
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sociální služby
Nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež (§ 62)

127.

PS pro rodiny s
dětmi
Číslo a název
Aktivity: 1.2.1.
Zajištění
základní
kapacity
sociální služby
Nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež (§ 62)

cca 1,5 úvazkem. I to je pro
poskytovatele zvladatelné, nicméně
bude muset vymezit časové úseky,
kdy je otevřené celé zařízení (pracuje
se ve dvojici) a kdy je v práci pouze
jeden
člověk,
který
poskytuje
omezenou
nabídku
aktivit
(individuální
konzultace).
Toto
rozdělení nebude odpovídat potřebám
cílové skupiny, nýbrž povinnosti
zajistit dostupnost v plné stanovené
výši. Hrozí, že bude docházet k nižší
efektivitě.
97

Městská charita České Budějovice
1.

2.

128.

Pracovní
skupina pro
rodiny s dětmi –
č. aktivity 1.2.1.
/ Zajištění
základní
dostupnosti
sociálních
služeb pro
rodiny s dětmi
na území
Jihočeského

97

Z textu (na s. 96) je zřejmé,
že má smysl poskytovat
službu v minimální výši 2
úvazky, nicméně ve shrnutí
parametru to již zřejmé není.
Stejně tak není zcela zřejmé,
zda
existuje
přímá
souvztažnost s výší úvazků
a provozní dobou.
když se v textu objevuje
zařízení, myslí se tím
registrovaná služba?

Portus Prachatice, o.p.s.
Poskytováním sociální služby v
časové dostupnosti minimálně ve výši
30h/týden
(doba
určena
k
poskytování služby pro uživatele).

Všude, kde se objevují parametry, je potřeba je
uvádět stejně. V tomto případě tedy:
● min. 2 přepočtené úvazky pracovníků v
přímé práci s cílovou skupinou v jednom
zařízení,
● poskytováním sociální služby v časové
dostupnosti minimálně ve výši 30h/týden
(doba určena k poskytování služby pro
uživatele).
(A dále jasně uvést, zda existuje přímá
souvztažnost s výší úvazků a provozní dobou.)

Ad 1. Akceptováno částečně. Přesunuto
nad popis jednotlivých OPR v SPRSS
2019 – 2021.

Poskytováním
sociální
služby
v
časové
dostupnosti minimálně ve výši 25h/týden (doba
určena k poskytování služby pro uživatele).

Neakceptováno. Pracovní skupinou ve
spolupráci s KÚ JčK byla vydefinována
potřebnost poskytování sociální služby
minimálně 30 hod/týden.

Ad 2. Akceptováno. Do textu bude
doplněno zařízení „registrované místo
poskytování“.

43

kraje – č.
aktivity 1.2.1.
129.

130.

PS pro rodiny s
dětmi
Číslo a název
Aktivity: 2.2.1.
Popis optimální
kapacity
sociální služby
Nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež (§ 62)

105

Osoby v akutní
nepříznivé
sociální situaci
Odborné
sociální
poradenství

123

Pracovní
skupina pro
osoby v akutně
nepříznivé
sociální situaci
– 1.1.4

Nezbytná min. 30% finanční spoluúčast podílu na
osobních nákladech v rámci spolufinancování
místní obce se týká nově registrované služby.

Neakceptováno. Podmínka 30% finanční
spoluúčasti se týká i navyšování úvazků u
stávajících sociálních služeb.

Zachování současného stavu – počet hodin pro
klienty a úvazky.

Neakceptováno. SPRSS 2019 - 2021 není
postaven na plánování jednotlivých
poraden, nýbrž na úvazky a jejich
potřebnost na daném území. Plánování
vycházelo z demografických údajů.

V charakteristice aktivity přepsat:
ORP Český Krumlov (okres Český Krumlov) vznik
nového nízkoprahového denního centra na území
města Český Krumlov s okamžitou kapacitou 12
osob, časová dostupnost 56 hodin týdně, 3,0
úvazku přímé práce

Akceptováno.

V případě navyšování úvazků u
služby NZDM je nezbytná min. 30%
finanční
spoluúčast
podílu
na
osobních
nákladech
v
rámci
spolufinancování místní obce.
Z jednání PS a JčK vzešlo, že se
jedná o podíl na financování v prvním
roce provozování služby! A je to
podmínka
pouze
pro
nově
registrovanou službu? Nebo i pro
stávající, kde dochází k navýšení
úvazků?
Farní charita Týn nad Vltavou
Připomínky k základní síti:
Z jakého důvodu dochází ke snížení
v ORP Týn nad Vltavou a ORP
Vodňany?

Aktivita 1.1.1.

131.

Městská charita České Budějovice
Následující sdělení není zcela
transparentní:

Jaká cílová skupina u odborného
sociálního
poradenství
bude
realizována v ORP Soběslav? Jedná
se o jednu poradnu nebo více?
126,127

Město
Český
Krumlov,
odbor
sociálních věcí a zdravotnictví
V charakteristice aktivity uvádíte:
ORP Český Krumlov (okres Český
Krumlov)
vznik
nového
nízkoprahového denního centra na
území města Český Krumlov s
okamžitou kapacitu 15 osob, časová
dostupnost 40 hodin týdně, 2,5
úvazku přímé práce

V přehledu k aktivitě přepsat na:
Základní síť ČK 3,0
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Znění připomínky:
V současné době je vytypovaný
vhodný objekt k poskytování této
služby, kdy by okamžitá kapacita
mohla činit 12 osob. Dle našeho
názoru by služba měla mít otevřeno
denně, včetně víkendů, tzn. časová
dostupnost 56 hodin týdně při 3,0
úvazku přímé práce
132.

Pracovní
skupina pro
osoby v akutně
nepříznivé
sociální situaci
/1.1.5 Zajištění
základní
kapacity
sociální služby
noclehárny (§
63)

133.

Pracovní
skupina pro
osoby v akutně
nepříznivé
sociální situaci,
název
a číslo
Opatření
1.1.
Zajištění
základní
dostupnosti
sociálních
služeb
poskytovaných
ambulantní
formou. Priorita
1.
Zajištění
základní
dostupnosti

127

Str. 122
Str. 131

Městská charita České Budějovice
V celém zpracování problematiky
pracovní skupiny pro osoby v akutně
nepříznivé sociální situaci není nikde
zmíněn tzv. „krizový režim“, který je
vyhlašován pro osoby bez přístřeší
zejména v zimních měsících v období
mrazů. Je to situace, která se řeší
nad rámec poskytovaných sociálních
služeb a je finančně i personálně
velmi nákladná a klade vysoké nároky
na flexibilitu poskytovatelů (týká se
větších měst).
Koníček, o. p. s.
Dobrý den, seznámili jsme se
s textem dokumentu Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb
v Jihočeském kraji na období 2019 –
2021. Konkrétně na str. 122 je
v krátkém popisu Opatření 1.1.
zmíněna sociální služba sociální
rehabilitace, tedy její poskytování
ambulantní formou, ale není již
k tomuto
opatření
nastavena
příslušná aktivita. V současné době
Koníček o. p. s. poskytuje příslušným
cílovým skupinám sociální službu
sociální rehabilitaci také v ambulantní
formě.
Vzhledem
k zjištěným
skutečným potřebám uživatelů je
vhodné nadále poskytovat sociální

Neakceptováno. Neobsazenost lůžek v
některých měsících a naopak vysoká
poptávka služby je započítána v celkových
parametrech nastavených v SPRSS
a
stejně tak je zohledňována ve výpočtu
dotace na daný rok.

Proto se na Vás obracíme s návrhem změny
textu, resp. prosíme o doplnění textu v této
podobě:

Neakceptováno. Na základě diskuse
pracovní skupiny a pracovníků KÚ JčK
byla vydefinována potřeba pouze terénní
formy této služby.

Aktivity, které vedou k naplnění Opatření:
Doplnit aktivitu 1.1.6. Zajištění základní kapacity
sociální služby sociální rehabilitace (§ 70)
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sociálních
služeb
pro
osoby v akutně
nepříznivé
sociální situaci
na
území
Jihočeského
kraje

službu sociální rehabilitaci také
ambulantní formou.
Poznámka: Zároveň také na str. 131,
číslo a název Aktivity: 1.2.3. Zajištění
základní kapacity sociální služby
sociální rehabilitace (§ 70) je
uvedeno, že je vhodné službu
poskytovat terénní, příp. ambulantní
formou, s přímou návazností na
zajištění bydlení osob této cílové
skupiny.

134.

Pracovní
skupina pro
osoby
v nepříznivé
sociální situaci
/1.2.2. Zajištění
základní
kapacity
sociální služby
terénní
programy (§ 69)

130

Městská charita České Budějovice
Z hlediska charakteru sociální služby
a cílové skupiny je důležité, aby
služba byla zajištěna vždy 2 terénními
pracovníky, a to zejména z důvodu
bezpečnostních – z definice není
jasně patrné, že se jedná o dva
pracovníky současně na jednom
místě

135.

Pracovní
skupina pro
osoby v akutně
nepříznivé
sociální situaci.
Číslo a název
aktivity: 1.2.2.
Zajištění
základní
kapacity
sociální služby
terénní
programy (§69)SOUHRNÁ
TABULKAsoučasný stav a
základní síť str.
131

131

Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. Český Krumlov
Vzhledem k požadavku zařazení do
základní sítě sociálních služeb, máme
dotaz- jaké je rozdělenímezi
jednotlivé služby, které v regionu
Českokrumlovska
působí
v této
oblasti. Pro pracovní skupinu osoby
v nepříznivé sociální situaci- je
počítáno souhrnně - 2,4 úvazku a to
pro terénní programy, které řeší celou
skupinu osoby v krizi. Nebo jaké je
rozdělení mezi konkrétní skupiny,
které řeší souhrnně osoby v krizi.

Z hlediska charakteru sociální služby a cílové
skupiny je důležité, aby služba byla zajištěna
v daný okamžik vždy 2 terénními pracovníky, a to
zejména z důvodu bezpečnostních.

Akceptováno.

Nerelevantní. Plánovaný počet úvazků je
počítán pro osoby v aktuálně nepříznivé
sociální situaci, terénní programy jsou
řešeny také v pracovní skupině pro osoby
závislé či závislostí ohrožené.
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136.

137.

Průřezová
priorita 4:
Sociální politika
Jihočeského
kraje mimo
rámec
sociálních
služeb -

168

Priorita 4:
Sociální politika
Jihočeského
kraje mimo
rámec
sociálních
služeb

168

Hospicová péče sv. Kleofáše, Domácí
hospic Jordán, Domácí hospic
Athelas, Domácí hospic sv. Veroniky
V návaznosti na probíhající jednání
postrádáme zařazení aktivity týkající
se tvorby Koncepce paliativní péče
v Jihočeském kraji jako strategického
dokumentu popisujícího priority této
oblasti péče, zejm. s důrazem na
zajištění dostupnosti paliativní péče,
resp. celých multidisciplinárních týmů
na celém území kraje.

Aktivity, které vedou k naplnění Opatření:

RERA a.s. – Regionální rozvojová
agentura jižních Čech
Z
popisu příslušného opatření
vyplývá, že Jihočeský kraj realizuje
různé
aktivity,
které
s oblastí
sociálních služeb souvisí a které na
sociální služby navazují. Jednou ze
souvisejících a v opatření uváděných
aktivit je aktivita 4.1.1. Vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením. Vzhledem k tomu, že
k naplnění uvedené aktivity slouží
Finanční zdroje včetně dotačních
programů kraje a dalších dostupných
zdrojů, nabízí se doplnit do této
aktivity i pojem sociálního podnikání.
Díky tomu pak bude uváděná aktivita
„Vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním
postižením„
lépe
realizovatelná, resp. recipročně bude
možné takto doplněnou pasáž využít

Jihočeský kraj má schválený Krajský plán
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením (KPVP). Jeho cílem je pokračovat v
prosazování a podpoře osob se zdravotním
postižením a prostřednictvím konkrétních opatření
naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech
osob se zdravotním postižením v podmínkách
Jihočeského kraje. KPVP doplňuje a upřesňuje
jiné aktuální koncepční dokumenty přijaté
Jihočeským krajem, kterými jsou zejména
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb aj., ve
vztahu k problematice osob se zdravotním
postižením, třeba i s využitím a podporou
sociálnímu podnikání v prostředí Jihočeského
kraje.

Akceptováno.

4.1.5. Koncepce paliativní péče

Akceptováno částečně. Znění textu: „… ve
vztahu k problematice osob se zdravotním
postižením, třeba i s využitím sociálního
podnikání v prostředí Jihočeského kraje.“
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jako deklaraci snahy Jihočeského
kraje o podporu sociálního podnikání
v případě příprav projektů s využitím
uváděných
„dalších
dostupných
zdrojů“ na rozvoj a podporu
sociálního podnikání. MAS ve svých
Strategiích
a
jednotlivé
obce
s rozšířenou působností ve svých
Komunitních
plánech
deklarují
podporu sociálního podnikání a
konkrétních sociálních podniků, které
mají na svém území.

138.

Priorita 4:
Sociální politika
Jihočeského
kraje mimo
rámec
sociálních
služeb

168

RERA a.s. – Regionální rozvojová
agentura jižních Čech
Dalším doporučením je, aby se
sociální podnikání stalo součástí
Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Jihočeského kraje
na období 2019 - 2021 v následujícím
konkrétním opatření:

1) Sociálně odpovědné zadávání zakázek a
vzdělávání zástupců Municipalit (např. formou
distribuce materiálů) v této tématice,
2)kulatý stůl pro sociální podnikatele o tom, jak se
hlásit do veřejných zakázek.

Neakceptováno. Navrhované aktivity přímo
nesouvisí ani nenavazují na poskytování
sociálních služeb. Popisované aktivity jsou
spíše záležitostí vypisovaných dotačních
programů, které se sociálním podnikáním
přímo souvisí.

139.

5.4. Priorita 4:
Sociální politika
Jihočeského
kraje mimo
rámec
sociálních
služeb Tabulka
54

168

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- Tabulka 54 – Aktivity - doplnit body
viz návrh změny

4.1.5. Koncepce systému péče o
s duševním onemocněním v JčK
4.1.6. Koncepce paliativní péče v JčK

osoby

Akceptováno.

140.

5.4. Priorita 4:
Sociální politika
Jihočeského
kraje mimo
rámec
sociálních
služeb Tabulka

168 - 169

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
doplnit
rozpracování
nově
navrhovaných Aktivity 4.1.5 a 4.1.6.
včetně charakteristiky, doby trvání,
financování, odpovědnosti, výstupů
viz
Příloha
č.
2
Formuláře
připomínkování SPRSS

Nově navrhované Aktivity 4.1.5 a 4.1.6. jsou
dále rozpracovány v Příloze č. 2 níže v tomto
formuláři

Akceptováno.
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54
141.

8 Seznam
použitých
zkratek

142.

SAS

172

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- doplnit seznam o zkratky viz návrh
změny

- MSPP mobilní specializovaná paliativní péče
- PZSS pobytové zařízení sociálních služeb

Kaňka o.p.s.
- děti ze sociálně slabých rodin (nebo
rodin, které z různých důvodů
nemohou dítěti poskytnout dostatečně
podnětné prostředí), které nespadají
přímo do rané péče s ohledem na
cílové skupiny nebo je to dítě starší 7
let - chybí nám návazné služby, kam
tyto děti posílat. Jde zřejmě o
nedostatek sociálně aktivizačních
služeb zaměřených na tyto rodiny či
přímo děti. Vnímáme nedostatek
organizací zajišťujících pro tyto děti
aktivizaci, doučování, kroužky, aj.

Akceptováno.

Neakceptováno. Nevysvětleno ve vztahu
ke zveřejněnému textu dokumentu.

- dále unikají systému soc. služeb
zdravé děti rodičů s psychiatrickou
diagnózou či psychickou poruchou.
143.

obecná
připomínka průřez celým
dokumentem

v celém
dokumen
tu

KÚ JčK – odbor zdravotnictví
- tabulky, popisy dat v rámci textu

- doplnit zdroje, k jakému datu jsou uvedena, popř.
objasnit způsob výpočtu, odhadu, apod., neboť
data jsou nezbytným podkladem pro plán

Nerelevantní. V případě výpočtu, jsou
použité metody popsány v textu. Většina
uváděných zdrojů vychází ze stavu k 1. 1.
2018 pokud není stanoveno jinak.

Vypořádání Krajskou koordinační skupinou dne 24. 4. 2018.
Zapsala: Lucie Sedláčková
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Příloha č. 1 Rozpracované opatření 2.4. Popis optimálního zajištění terénních a ambulantních sociálních služeb osobám
v rámci komplexu činností paliativní péče
Název a číslo Opatření:

Z jaké priority vychází (opis priority)

Krátký popis Opatření (cíle, kritéria,
dosažení cíle):

Aktivity, které vedou k naplnění
Opatření:

2.4. Popis optimálního zajištění
terénních a ambulantních sociálních
služeb osobám v rámci komplexu
činností paliativní péče
2. Popis optimálního zajištění
sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením na území
Jihočeského kraje
Cílem opatření je prostřednictvím
jednotlivých aktivit popsat na území
Jihočeského kraje optimální sítě
sociálních služeb pro osoby v rámci
komplexu činností paliativní péče.
2.4.1. Optimální zajištění kapacity
odborného sociálního poradenství (§37)
2.4.2. Optimální zajištění kapacity
odlehčovací služby terénní formou (§44)
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Číslo a název Aktivity:

2.4.1. Optimální zajištění kapacity
odborného sociálního poradenství (§37)
Na základě tvorby Koncepce paliativní
péče v JčK by na území kraje v
nadcházejícím období měly vzniknout
dvě služby OSP (okres CB a PI).
Základní síť OSP by tak měla být
optimalizována o 1,0 pracovního
úvazku.
Na základě vývoje komplexní sítě
paliativní péče v JčK případná možnost
vzniku OSP ve dvou zbývajících
okresech (CK a ST) rovněž o 1,0
pracovního úvazku.
2019 - 2021
Jihočeský kraj, obce, MPSV,
poskytovatelé
Viz přehled níže

Charakteristika Aktivity:

Doba trvání:
Odpovídá/spolupráce:
Výstupy:
Přehled k Aktivitě 2.4.1.
Okres
ČB
Základní síť
0,5/20
Optimální síť 0,5/20

ČK
0,5/20

JH
0,5/20
0,5/20

PÍ
0,5/20
0,5/20

PT
0,5/20
0,5/20

ST
0,5/20

TÁ
0,5/20
0,5/20
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Číslo a název Aktivity:

2.4.2. Optimální zajištění kapacity
odlehčovací služby terénní formou (§44)
Na základě tvorby Koncepce paliativní
péče v JčK by na území kraje v
nadcházejícím období mělo dojít
k navýšení pracovních úvazků v rámci
okresů CB, JH, PÍ, TÁ.
Základní síť by tak měla být
optimalizována o 3,15 pracovního
úvazku.
Na základě vývoje komplexní sítě
paliativní péče v JčK případná možnost
vzniku odlehčovací služby terénní
formou ve třech zbývajících okresech
(CK, PT, ST) rovněž o 6,0 pracovního
úvazku.
2019 - 2021
Jihočeský kraj, obce, MPSV,
poskytovatelé
Viz přehled níže

Charakteristika Aktivity:

Doba trvání:
Odpovídá/spolupráce:
Výstupy:
Přehled k Aktivitě 2.4.2.
Okres
ČB
Základní síť
5/100
Optimální síť 5/100

ČK
0
2/40

JH
2/40
2/40

PÍ
3/50
3/50

PT
0
2/40

ST
0
2/40

TÁ
3/50
3/50
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Příloha č. 2 Rozpracované Aktivity 4.1.5 a 4.1.6 v rámci Opatření 4.1 Podpora kraje v oblastech mimo rámec sociálních
služeb
Číslo a název Aktivity:
Charakteristika Aktivity:

Doba trvání:
Finanční zdroje:
Odpovídá/spolupráce:
Výstupy:

4.1.5. Koncepce systému péče o osoby
s duševním onemocněním v JčK
Jihočeský kraj má schválenou Koncepci
systému
péče
o
osoby
s duševním
onemocněním V JčK. Cílem zpracované
koncepce je změna přístupu a způsobu
poskytování péče o osoby s duševním
onemocněním a to jak v oblasti zdravotní, tak
v oblasti sociální, zvýšit kvalitu psychiatrické
péče
systémovou
změnou,
omezit
stigmatizace, zvýšit úspěšnost plnohodnotného
začleňování
duševně
nemocných
do
společnosti.
Cílem aktivity je koordinace a propojení této
oblasti se SPRSS v části, která se týká osob
s duševním onemocněním. Cílem aktivity je
rovněž zlepšení provázanosti zdravotních,
sociálních a dalších návazných služeb.
2019- 2021
Z rozpočtu kraje, z dotačních programů kraje,
případně dalších dostupných zdrojů.
OZDR, OSOV, MPSV, MZ, zdravotní
pojišťovny
Monitoring naplňování navrhovaných opatření,
aktualizace a vyhodnocování koncepce.
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Číslo a název Aktivity:
Charakteristika Aktivity:

Doba trvání:
Finanční zdroje:
Odpovídá/spolupráce:
Výstupy:

4.1.6. Koncepce paliativní péče v JčK
Paliativní péče je přístup zlepšující kvalitu
života pacientů a jejich rodin, kteří čelí
problémům spojeným s životem ohrožující
nemocní. Provázanost zdravotních a sociálních
služeb je nezbytnou podmínkou podpory
fyzických, psychosociálních a duchovních
potřeb paliativně nemocných.
Cílem aktivity je vznik strategického dokumentu
– Koncepce paliativní péče Jihočeského kraje,
popisující priority v oblasti paliativní péče kraje.
2019-2021
Z rozpočtu kraje, z dotačních programů kraje,
případně dalších dostupných zdrojů.
OZDR, OSOV, MPSV, MZ, zdravotní
pojišťovny
Tvorba koncepce, monitoring naplňování
navrhovaných opatření, aktualizace a
vyhodnocování koncepce.
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