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Vize
 v nabídce sociálních a navazujících služeb na území

Záhoří a v Pobečví

Základní vize:

V mnoha obcích existuje funkční široká nabídka preventivních volnočasových aktivit, 

nabídka pečovatelské služby a sociálního poradenství. Jsou  dostupné služby 

na pomoc občanům se zdravotním znevýhodněním. Vše je k dispozici formou 

organizovaných aktivit, které umožňují vzájemné setkávání různých věkových skupin 

(děti, mládež, dospělí, senioři) v obecních centrech.

Aktuální problémy v sociální oblasti

V následujících tématických oblastech jsou shrnuty nejpalčivější problémy výše uvedeného 

území podle získaných informací z výzkumů potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti, 

sociodemografi ckého přehledu a SWOT analýzy problematiky sociálních služeb vytvořené 

v Řídící skupině projektu „PODANÉ RUCE – projekt rozvoje občanské společnosti 

a komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“.

Společné cíle pro všechny cílové skupiny

- propojení nabídky služeb a rozvojových aktivit mezi obcemi obou mikroregionů

- nabídnout a dostatečně informovat zájmové skupiny o možnosti využití obecních zařízení 

k rozvojovým aktivitám. Na některých obcích chybí místa pro setkávání zájmových skupin 

obyvatel.

- postavení základní sítě domů s pečovatelskou službou s využitím pro všechny obce obou 

mikroregionů

- aktivní účast obcí na komunikaci s občany při zjišťování poptávky po sociálních službách

- zlepšení informovanosti obyvatel o nabídce sociálních služeb v okolním území

- vytvořit informační místa, která budou aktivně předávat informace obyvatelům obcí

- zapojení obcí do využití nabídek z EU a dalších fondů, zpracování a realizace rozvojových 

projektů

- zřídit místo či pověřit osobu, která pomáhá vyhledávat fi nanční zdroje pro realizaci aktivit     

a nových projektů
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Cílová skupina  
- Senioři

- nedostatek malých bytů pro seniory s počínající závislostí na pomoci druhých osob

- poptávka po nabídce pečovatelské služby (viz zákon č. 108/2006 Sb.), 

- poptávka po pečovatelské a ošetřovatelské službě (celotýdenní dostupnost včetně 

 víkendů, 24 hodin denně)

- poptávka obyvatel po službě osobní asistence ( rozsah 24 hodinová péče)

- zajištění nabídky terénních služeb pro seniory (např. ošetřovatelská péče)

- zajištění dopravy v případě dojíždění k lékaři, k zajištění vyzvednutí léků, apod.

- vytvořit fl exibilní systém informovanosti a poradenství o existujících sociálních a dalších  

 službách pro seniory

Cílová skupina 
- Rodiny s dětmi a osoby se zdravotním znevýhodněním

- chybí startovací malé byty pro mladé občany

- chybí nabídka sociálně aktivizačních činností pro matky s dětmi, místa pro jejich setkávání  

 (specifi cky matky na mateřské dovolené), děti jsou málo zapojovány do obecních akcí,  

 chybí fi nanční pobídky a aktivita ze strany obcí k těmto akcím

- podpořit předkládání projektů zaměřených na rodinu

- organizace více pravidelných akcí pro mládež

- bezbariérová doprava do měst, podpora vytvoření tras, kde bude jezdit bezbariérová 

 doprava

- podpořit a zpracovat projekty zaměřené na odstranění bariér v obcích

- zajištění nebo zprostředkování dopravy osob se zdravotním znevýhodněním do zařízení  

 sociálních služeb, do zařízení zdravotnických a  školských

Cílová skupina 
- Děti, mládež 6 - 18 let

- oslovit ke spolupráci základní školy a zapojit je více do aktivit a života obcí

- podpořit ze strany obcí rozšíření volnočasových aktivit pro děti a mládež

- aktivně oslovit mládež, jaké volnočasové aktivity by uvítala podpořit na území Záhoří 

 a Pobečví

- získat a podpořit osoby, které se věnují realizaci akcí pro mládež

Tiskárna Pořízek BpH
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