Zápis z veřejného projednávání témat
Sociální péče a zdravotnictví

Účast dle prezenční listiny

Turnov 22.5.2014

Sociální služby (terénní pobyt)
Domovy důchodců
Pečovatelské s odlehčovací, pobytové
Nízkoprahová centra
Osobní asistence (domácí, do škol, dospělí)
Chráněné bydlení
Azylové domy (obě pohlaví, věkové skupiny, rodiny)
Bezdomovectví
Drogová závislost – prevence + další závislosti
Zajištění domácích služeb v domácnosti
Ranná péče
Hospicová péče
Lékařské služby, ordinace, nemocnice, lékárny
Intervenční péče a poradny zejm. pro rodiny
Probační a mediační služby pro lidi propuštěné z výkonu trestu

Jak vypadá současnost?
• Chybí odlehčovací a terénní péče
• Chybí finanční prostředky na terénní dopravu pečovatelské služby
• Poskytování nadstandardních služeb od peč. služby „Spokojený
domov“(hygienická péče, procházky atd.) a některá města a obce (dovoz
obědů i léků)
• Roztříštěnost financování
• Roztříštěnost poskytování služeb
• Nedostatečná kapacita v DS Mnichovo Hradiště
• Dostatečná kapacita v DS Turnov
• Nedostatek domovů pro lidi se zvláštním režimem, demencí, obecnou
demencí, psychotici, závislí
• Nedostatek sociálních bytů a azylového bydlení
• Nedostatek malometrážních bytů (otázka trhu)
• Lékaři zajišťují péči zejm. v místě, výjimečně v terénu (pediatři jezdí)
• Městská nemocnice Turnov – není porodnické a dětské oddělení
• Stomatologové jsou v dostatečném počtu
• V území je výběr poskytovatelů sociálních služeb
• Není zde dostupná, nebo nedostatečná raná péče
• Chybí nízkoprahová centra
• Chybí azylové domy
• Péče o drogově závislé je pokryta
• Hospicová péče je dostupná v rámci domácí péče + nemocnice má
rodinné pokoje a poskytuje poradenství
• Intervenční centrum působí z Liberce
• Fungující probační a mediační služba
• Fungující zařízení pro osoby se ZP
• Chybí poskytování terénních sociálních služeb pro rodiny s dětmi
• Chybí odborní lékaři (resp. oční, dětská psychiatrie, dětský klinický
psycholog)

Vize + Co udělat pro zlepšení?
o Registrace a zřízení nových terénních soc. služeb pro rodiny s dětmi
o Poskytování soc. služeb doma, kde je to možné = posílení
finančních toků, obce by mohly poskytnout nevyužité nemovitosti
(spolupráci s poskytovatelem služeb
o Stop stav pro zřizování nových poskytovaných služeb (v dostatečně
pokrytých službách) – iniciovat změnu zákona
o Výstavba DS např. v Mnichově Hradišti
o Výstavba domova se zvláštním režimem (psychotici, závislí,
nemocní demencí) domovy pro bezdomovce
o Definovat zákon o sociálním bydlení – podpora státu
o Iniciování výběrových řízení na odborné lékaře –( Kraj)
o Zřízení ordinace obcemi – využívání více specialisty
o Spolupráce obce a poskytovatele na zřízení služby rané péče
(oslovit konkrétní regiony) – finance
o Poptání stávajících poskytovatelů po poskytnutí prostor, nízkoprah.
center
o Informování občanů o existujících dostupných službách pro závislé
a jejich rodiny (zpravodaji, besedami, školy)

Projednávání bylo ukončeno v 11:45 hod.

