
 

 

Setkání pracovní skupiny pro seniory – 20. 10. 2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1) Práce na návrhové části komunitního plánu: 

o V návaznosti na společné setkání pracovních skupin byla vypracována návrhová část 

komunitního plánu, kterou v průběhu podzimu budou jednotlivé pracovní skupiny 

připomínkovat a doplňovat. Hlavním úkolem každé pracovní skupiny je popsat ideální 

cílový stav nebo vizi z hlediska klientů, a to ke konci platnosti komunitního plánu v roce 

2027. 

o Jedná se o odlišný přístup ke zpracování komunitního plánu, než tomu bylo doposud. 

Komunitní plán je střednědobá koncepce, tudíž je nutné stanovit střednědobé cíle. 

Konkrétní cíle z hlediska poskytovatelů sociálních služeb (navýšení kapacit té či oné 

služby, zřízení nové služby,…) budou předmětem jednotlivých Akčních plánů na 

příslušný rok, a to s ohledem na požadavek KÚLK pro akceptování případných 

rozvojových záměrů, které jsou městem Liberec vždy podávány v březnu. Dle vyjádření 

KÚLK bude při posuzování požadavků do krajské sítě přihlíženo právě na Akční plán. 

o Všechny pracovní skupiny komunitního plánování mají v průběhu září a října stanovit 

jeden hlavní, dlouhodobý cíl pro svou cílovou skupinu a opatření vztahující se k tomuto 

cíli. 

Pracovní skupina senioři se shodla na čtyřech cílech a jednom opatření. 

Cíle: 

1) Pečující osoby mají zajištěnou podporu prostřednictvím sítě služeb (jak sociálních tak 

navazujících) 

2) Cílová skupina je pokryta terénními službami i ve večerních hodinách, víkendech i svátcích 

3) Cílová skupina má v městském bytovém fondu vyhrazený odpovídající počet bytů, které 

zároveň odpovídají jejím potřebám (bezbariérovost) 

4) Pro cílovou skupinu je zajištěna doprava prostřednictvím sociálního automobilu 

 

 



Opatření: 

1) Stanovení indikátorů, které zohledňují potřeby CS a jsou podkladem pro stanovení kapacit 

služeb pro CS 

 

2) Diskuze: 

o Potřebnost odlehčovacích služeb – reálná potřebnost není vysoká, převis poptávek je spíš 

nárazový v období letních dovolených. 

o Služba týdenního stacionáře není pro cílovou skupinu seniorů vhodná – obzvlášť v případech, 

kdy by klient trpěl nějakou formou demence -> převážení seniora do zařízení a o víkendech 

zpět rodině by pro něj bylo velmi stresující a matoucí. 

o Požadavek je spíše na terénní 24 hodinové služby (péče v domácnosti), osobní asistence je 

ve večerních hodinách velmi vytížená. 

o Chybí zařízení pro nízkopříjmové seniory – v mnoha případech například azylový dům plní 

funkci takovéhoto zařízení, avšak služba není schopna pokrýt potřebu péče o vlastní osobu. 

o Stejně tak je poptávka po pobytovém zařízení pro manželské páry, a to v případech, kdy jeden 

z páru je schopný sebepéče a druhý potřebuje péči druhé osoby. 

o DPS často využívají lidé, kteří řeší pouze bytovou situaci a nevyužívají terénních služeb. Dotaz, 

zda je možná aktualizace Pravidel pro přidělování bytů v tom ohledu, že budou do DPS 

přijímány pouze osoby, které péči potřebují. 

o Poptávka po propagačním letáku sociálních služeb – v Jablonci takovýto materiál je, každý 

rok ho aktualizují a je k dostání na veřejných místech – dobrá příležitost k tomu, aby se 

informace o poskytovatelích dostali přímo k potenciálním klientům. 

 

 

 

Zapsala: Adéla Machová 

 


