Projekt: Vytvoření střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015336

První setkání v rámci terénního zjišťování aktuálních potřeb a jejich
uspokojování v oblasti sociálních služeb ve spádovém území města Třešť
Místo konání: online, dne 13. 4. 2021 od 13,00 – 14,30 hodin
Přítomní starostové:
-

Vladislav Hynk, Třešť
Josef Bakaj, Hodice
Jan Lapeš, Horní Dubenky

Přítomní poskytovatelé SS:
- Kamila Vondráková, Život 99
- Anna Mištová, OCH Jihlava
- Pavlína Kadlecová Růžičková, Centrum pro rodinu Vysočina
- Jana Kuczová, Tyfloservis
- Antonín Křoustek, Bílý kruh bezpečí
- Silvie Tomšíková, Domov Kamélie Křižanov
- Eva Kantorová, VOR Jihlava
- Michaela Bartoňová, OCH Jihlava
Průběh setkání:
Ing. Lucie Koumarová přivítala přihlášené starosty a poskytovatele soc. služeb na prvním
setkání aktérů působících ve spádovém území města Třešť.
Informovala účastníky online setkání o aktivitách a harmonogramu projektu Vytvoření
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava pro období 2022-2024.
V rámci ORP Jihlava bylo definováno 6 spádových center – Jihlava, Třešť, Polná, Luka
nad Jihlavou, Brtnice, Větrný Jeníkov. V každém spádovém centru se uskuteční 3-5 schůzek,
které mají za cíl zmapovat potřeby území a zanést je do výše uvedeného strategického
dokumentu, který bude rozčleněn pro potřeby osmi cílových skupin – senioři, děti, mládež
a rodiny, osoby s duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby
s mentálním a smyslovým postižením, osoby s PAS, Romové a osoby ohrožené soc.
vyloučením, cizinci ohrožení sociálním vyloučením.
V rámci prvního setkání byly k diskuzi využity informace z proběhlých focus group
s poskytovateli sociálních služeb cílových skupin:
•
•
•

senioři,
osoby s duševním onemocněním,
osoby se zdravotním postižením.

Senioři
-

pečovatelská služba (PS) – město Třešť zajišťuje PS pro Třešť a Hodice, s jinou obcí
v okolí je uzavřena smlouva – dohoda se samosprávou o výkonu PS, je nutný doplatek
(např. Pavlov, Jezdovice, Stonařov). Obecně u obcí náročná vymahatelnost příspěvku
na soc. služby – nezbytná spoluúčast obce. Na Třešťsku je dostatečný vozový park,
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-

-

ale spíše neochota pečovatelek jezdit autem, raději jezdí na kole. S ohledem na
velikost Třeště by bylo ke zvážení pobytové zařízení pro seniory – dům pro seniory.
Dovoz obědů pro seniory v Třešti řešeno formou sociální služby, obědy ze základní
školy, funguje dobře včetně kontroly seniora.
šířit informace o sociálních službách v území působí třešťská PS, ale i PS pod Charitou
Jihlava – přispívá na provoz Kraj Vysočina, darovací smlouvy – zvýšit informovanost
občanů, že se mohou obrátit na své samosprávy, a že řešení je i úkol samospráv.
aktivity pro zdravé seniory – setkání, besedy, zdarma přednášky o „šmejdech“ zajišťuje
zdarma Bílý kruh bezpečí, jezdí po celém ORP Jihlava.
senior taxi – zřizuje město Třešť, hrazení dle kilometrů, sjednáno jako soc. služba
s vedoucí pečovatelské služby, k dohledání na webu PS. Dále působí soukromý
subjekt fungující jako taxi služba pro seniory za běžné ceny. Dostatečný rozsah služby.

K dalšímu jednání:
Kdo

Námět

Město Třešť

Vybudování domu pro seniory

-

Bílý kruh bezpečí

Aktivity pro zdravé seniory – besedy, setkání

-

Obce

Větší zapojení starostů do problematiky SS

Rozsah/kapacita

Setkání v odpoledních
hodinách,…

Osoby s duševním onemocněním
-

-

výkon opatrovnické funkce – město Třešť a obec Hodice mají zkušenost
s opatrovnictvím osoby s duševním onemocnění, město Třešť řeší aktuálně ve
spolupráci s VORem. Obce nemají odborné znalosti a zkušenosti, ale opatrovnictví
musí vykonávat. V obci Horní Dubenky naproti tomu dobrá zkušenost, podařilo se
vymanit klienta z dluhové pasti. Mgr. Tomšíková (Domov Kamélie) doplnila zkušenost,
že obec požádala o podporu výkonu opatrovnictví a starosta uzavřel dohodu
se sociální pracovnicí, která fakticky činnosti s opatrovnictvím vykonávala, popř. lze
postoupit opatrovnictví dále většímu městu/ORP.
osoby se schizofrenií - Mgr. Tomšíková (Domov Kamélie) je nutné kapacitně počítat
s osobami se schizofrenií, částečně vlivem reformy psychiatrické péče – snaha o
umístění do komunitní formy bydlení, částečně z rodin - nezaléčené osoby.

K dalšímu jednání:
Kdo

Námět

Rozsah/kapacita

Obce

Výkon opatrovnické funkce v obcích

K diskuzi v dalších
spádových centrech

Domov Kamélie

Místa pro osoby se schizofrenií

-
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Osoby se zdravotním postižením
-

odlehčovací služba – město Třešť požádalo (v rámci PS) o registrovanou službu
odlehčovací služby, pokud posvětí Kraj Vysočina bude v provozu od 1.7.2021,
ambulantní formou. Jediná služba poskytující pobytovou formu je ADAPTA. Mgr.
Tomšíková (Domov Kamélie) zmínila individuální domácnost v rámci denního
stacionáře v Třešti, byla by zde zajištěna podpora sociálního pracovníka i strava, do
budoucna případná varianta pobytové odlehčovací služby – záleží na zájmu. Ukazuje
se, že tato služba chybí napříč cílovými skupinami.

K dalšímu jednání:
Kdo

Námět

Obce

Pobytová odlehčovací služba - potřebnost

Další schůzka:
11. 5. 2021

Zapsala: Ing. Zuzana Pátková

Rozsah/kapacita
-

