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Čtvrté setkání v rámci terénního zjišťování aktuálních potřeb a jejich 

uspokojování v oblasti sociálních služeb ve spádovém území  

města Jihlava 

Místo konání: online platforma Teams, dne 24. 11. 2021 od 16,00 hodin 

Přítomní: viz prezenční listina (příloha č. 1 zápisu)  

 

Průběh setkání:  

Ing. Zuzana Pátková přivítala přítomné na čtvrtém setkání ve spádovém území města Jihlava, 

jehož cílem je zmapování aktuálních potřeb na území Jihlavska a představení hlavních  

a strategických cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Jihlava   

na roky 2022 – 2024, které se vzhledem ke zhoršující se situaci, konalo on-line. 

Představila dosud proběhlé aktivity (focus group, jednání ve spádových centrech, dotazníkové 

šetření atd.) i výhled do konce projektu.  

V rámci čtvrtého setkání byly k diskuzi využity informace z proběhlých focus group, 

dotazníkového šetření a předchozích jednání s poskytovateli sociálních služeb cílových 

skupin: 

• Senioři 

• Osoby s duševním onemocnění 

• Osoby se zdravotním postižením 

• Osoby s PAS 

• Osoby s mentálním a smyslovým postižením 

Senioři 

Hlavním cílem je zajistit dostatečné pokrytí terénní službou, osobní asistencí, zajistit i aktivizaci 

soběstačných seniorů. Velmi důležitým cílem je dostupnost terénní služby – síť pečovatelské 

služby, údaje vycházejí z jednání z území a postihují potřeby této části. Při jednáních se 

vyskytovaly požadavky na řešení aktuální potřebnosti.  

Pí Řehořová – byl vznesen požadavek na ujasnění počtu úvazků pro službu. Dále byl vznesen 

dotaz k tomu, zda navyšování se týká každého roku, nebo je to dáno na celé období. 

Pí Pátková vysvětlila, že úvazek pro ICSS je rozdělen mezi dvě cílové skupiny. Úvazky jsou 

stanoveny na období dokumentu. Nicméně nejedná se o neměnnou hodnotu, může být v čase 

změněna. V dokumentu bude jasněji popsáno.  

Bílá místa při poskytování PS, OA – z jednání vzešlo, že služba je poskytována ve většině 

případů, nicméně může se stát, hlavně na hranicích SO ORP Jihlava, že je hůře dostupná. 

Poskytování obědů jako jedna ze služeb PS – v Jihlavě je zajišťováno přes komerční subjektu 

– zde to není problém. Nicméně v ostatních částech SO ORP Jihlava přetrvává stav 

zajišťování obědů pomocí PS. 

Krizová lůžka – jedná se o opatření, které je primárně řešeno pomocí plánovaného projektu 

Kraje Vysočina. 
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 Týdenní stacionář – potřebnost odlehčovacích služeb a s tím spojených služeb denního 

stacionáře.  

Pí Řehořová – jedná se o vizi, která by mohla pomoci ulevit při odlehčovací službě pro seniory. 

Při vytváření opatření se vycházelo i ze zkušeností z odlehčovacích služeb (snaha vzít si člena 

domů na víkend, nicméně v průběhu týdne tohoto rodinní příslušníci nejsou schopni). 

Pí Dubnová – z šetření vzešel požadavek na posílení odlehčovací služby, týdenní stacionář 

nebyl zmiňován. Jedná se o dvě různé služby, které mají určitý překryv. 

Pí Pátková – bylo nastaveno i s ohledem na omezené prostorové kapacity ICSS. Nicméně 

v případě připomínek k opatření, je toto možné uvést pouze v textové části.  

Pí Rýpalová – některé rodiny by to přivítaly při zahájení nemoci. Udržel by se kontakt s rodinou 

a bylo by to velmi dobré řešení.  

Krajské zařízení – částečně dojde k odlivu klientů ze stávajících zařízení (hlavně ze seznamu 

čekatelů). 

Rekonstrukce domova Lesnov - tento odliv, který zákonitě nastane, bude moci být využit 

k rekonstrukci (z dotačních zdrojů). Otázkou pak bude případné snížení kapacity. 

P. Labuda – kolika dvoulůžkových pokojů se bude rekonstrukce týkat? Nebylo by vhodné 

uvést, kolika pokojů se to bude týkat?  

Bytový fond – v území (mimo Jihlavu) se v současné době staví menší byty (nejen pro seniory). 

Velmi dobrý stav je v Polné.  

DPS – zaměřit se na potřebnost, nikoliv na datum podání žádosti o umístění. 

Centra denních služeb – v současné době je kapacita (i vzhledem k pandemii) dostatečná a 

není třeba ji navyšovat. 

Koordinátor seniorské politiky – zaměřen na soběstačné klienty, bylo by vhodné, aby byl pro 

celé území SO ORP Jihlava.  

Pí Rýpalová – v poradně je stále vidět nárůst požadavků na umístění klienta do pobytové 

služby. Je nutné mít k dispozici dostatek lůžek pro tuto skupinu obyvatel.  

Pí Pátková – nezapomenout zvýraznit potřebu – nejlépe formou připomínek dokumentu. 

 

Osoby se zdravotním postižením 

Jedná se o sloučenou skupinu osob s duševním onemocněním, mentálním a smyslovým 

postižením, s PAS a se zdravotním postižením. 

Raná péče je poskytována OCH Třebíč a OCH Havlíčkův Brod – rozdělení území je funkční, 

momentální není třeba zřizovat samostatnou službu pro SO ORP Jihlava. 

PS a OA – primárně je poskytována pro skupinu seniorů, nicméně část kapacit je poskytována 

i této cílové skupině.  

Krizové lůžko – bude řešeno krajským projektem. 

Odlehčovací služba – při zajištění této služby je možno pečovat o člena rodiny delší dobu 

doma a neumisťovat ho do pobytového zařízení. ADAPTA poskytuje 2 lůžka na jeden víkend 
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 v měsíci – od nového roku dojde k navýšení na 4 lůžka na jeden víkend v měsíci. Tato kapacita 

by měla být naplněna, není jasné, zda další navyšování bude využito ze strany uživatelů. 

Otázkou je, zda případné navýšení řešit i ve všedních dnech, či ho řešit jinou formou službou.  

Pí Pohořelá – dlouhodobě je podaná žádost o navýšení o 3 lůžka na víkend. V roce 2020 

obdrželi schválení o zařazení do krajské sítě, pokud bude zajištěno financování (které 

v současné době bohužel není).  

Pí Dubnová – v Pardubicích je evidováno 16 lůžek nepřetržitého provozu + 6 lůžek v Chrudimi. 

Kraj Vysočina v tomto srovnání nevychází pozitivně. Bylo by vhodné v dokumentu lépe popsat 

situaci ohledně DTS Jihlava a srovnání s Pardubicemi. 

Chráněné bydlení – pro několik cílových skupin. VOR Jihlava má k dispozici 5 lůžek pro 

soběstačnější klienty. Nicméně je potřeba zajištění chráněného bydlení pro osoby s vyšší 

mírou podpory. PAS – realizace projektu chráněného bydlení by měla být hotová ke konci roku 

2022. Do procesu vstupují i prostory vzniklé v rámci transformace ústavních zařízení Kraje 

Vysočina. Kapacita je určena primárně pro tyto klienty, po uvolnění pak bude k dispozici i pro 

ostatní.  

Pí Pohořelá – chráněné bydlení je provozováno od roku 2019 pro 8 lidí, neplánuje se 

navyšování, zařízení funguje bezproblémově.  

Pí Tomšíková – od jara 2022 budou v provozu v Jihlavě obě zařízení, bude se jednat o klienty, 

kteří mají k Jihlavě blízko. Denní stacionář v Třešti – prozatím pouze 1 klient jednou týdně. Je 

třeba více propagovat, kapacita je volná (4 klienty v jeden okamžik, až 16 klientů celkem). Po 

cca 4 letech bude možné zřídit v Třešti i odlehčovací služba (nejen pro stávající cílovou 

skupinu). Chybí zařízení pro nízkofunkční PAS (Sasov je určen pro vysokofunkční), toto 

zařízení v Kraji Vysočina není (ani pro děti, ani pro dospělé). Ideálně řešeno formou DZR 

(nutné personální a materiální zajištění) pro 6 osob v domácnosti. Ve většině případů není 

potřeba řešit bezbariérovost.  

Pí Pohořelá – zařízení Na Kopci nebude pro lidi s PAS? Mají část klientů s PAS, nicméně 

někteří nemohou být v kolektivu ostatních klientů a je třeba mít pro ně specializované zařízení.  

Pí Tomšíková – nebude, bude určeno pro stávající klienty Domova Kamélie. Jediný prostor je 

v denním centru. Specializované zařízení je připravována, nicméně časový horizont je cca 5 

let.  

Databáze pečujících osob – bylo několikrát upozorňováno na neznalost počtu pečujících. 

Aktivizační služby – pro osoby se smyslovým postižením je dostatečná kapacita. Pro osoby 

PAS je momentálně 10 úvazků financovaných z dotovaného projektu, který končí ke konci 

roku 2021. Do roku 2022 je doporučeno podpořit pouze 2 úvazky. V rámci připomínek bude 

doplněno. Sociálně terapeutická dílna (pod Domovem ve Zboží). Otázkou je i pracovní 

uplatnění cílových skupin, trávení jejich volného času, co s dětmi po ukončení školní docházky. 

Obce v území občas zaměstnávající osoby s lehkým postižením, nicméně je to nárazové a 

nekoncepční.  

Pí Havlíková – průvodcovská služba pro osoby s těžkým smyslovým postižením se neobjevuje 

v dokumentu, bude řešeno formou připomínkování.  
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 Financování a informovanost v rámci sociálních služeb 

Byly odprezentovány jednotlivé strategické cíle a jejich konkrétní opatření, které jsou spojeny 

především s udržitelností stávajícího systému sociálních služeb, zajištění financování SS, 

šíření informací a posílení dobrovolnictví. Je potřeba aktivizovat obce, vysvětlit jim důležitost 

spolufinancování SS z obecních rozpočtů.  

 

V závěru jednání poprosila pí Pátková o připomínkování dokumentu.  

 

Zapsala: Ing. Lucie Koumarová  

 

 


