2. střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb
města Studénky

Zřízení denního stacionáře (priorita S1)
Priorita nebyla v prvním plánu realizována a není
navržena k realizaci pro 2. komunitní plán.

Zdůvodnění:
a) nebyla nalezena vhodná lokalita či objekt pro zřízení
denního stacionáře
b) velká finanční náročnost

Dům pokojného stáří „Domov sv. Anny“
(priorita S2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Indikátory úspěšnosti

Obsazenost domu pokojného stáří „Domov sv. Anny“

Spokojenost klientů se službou, ověřování spokojenosti

Charitativní pečovatelská služba
(priorita S3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Indikátory úspěšnosti

Počet klientů služby

Výstupy inspekce

Vybudování nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež (priorita R1)
Opatření
1.1. Zjištění zájmu cílové skupiny
1.1.1. Komunikace s cílovými skupinami – rodiče a děti, mládež, zástupci škol a škol. zař.
1.1.2. Informace o záměru města na internetu, v Informačním centru, ve školách
1.1.3. Propagace uvedeného zařízení všemi prostředky

1.2. Aktivní vyhledání vhodných prostor
1.2.1. Vytypování vhodných prostor
1.2.2. Uzavření smlouvy o pronájmu prostor s vybraným poskytovatelem

1.3. Výběrové řízení na poskytovatele služby, uzavření smlouvy
1.3.1. Výběrové řízení na poskytovatele
1.3.2. Uzavření smlouvy s poskytovatelem služby

1.4. Průběžné vyhodnocování fungování služby a její monitoring
1.4.1. Průběžné vyhodnocování fungování služby a její monitoring

Byt pro matky v tísni
(priorita R2)
Zajištění provozu bytu pro matky v tísni jako
jediného zařízení svého druhu ve městě

Indikátory úspěšnosti
 Fungující služba
 Spokojenost uživatelů se službou, měření kvality služby

Podpora školních klubů, zájmových
organizací a aktivit pro volný čas dětí,
mládeže, seniorů a handicapovaných
(priorita P1)
Opatření
1.1. Podpora školních klubů, zájmových organizací a aktivit pro volný
čas dětí a mládeže
1.1.1. Podpora školních klubů a zájmových organizací pro děti a mládež

1.2. Podpora aktivit dětí a mládeže, seniorů a zdravotně postižených
1.2.1. Vyhledání vhodných prostor pro aktivity handicapovaných dětí a mládeže a seniorů
1.2.2. Podpora aktivit handicapovaných dětí a mládeže a seniorů
1.2.3. Zajištění provozu včetně personálního obsazení pro aktivity týkající se dětí a
mládeže včetně handicapovaných a seniorů.

Podpora procesu komunitního plánování
sociálních služeb ve městě (priority P2)
Opatření
2.1.

Podpora činnosti pracovních skupin, udržení komunikace s veřejností

2.2.

Mapování situace v sociální oblasti

2.3.

Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb

2.4.

Aktualizace dokumentu – 2. komunitního plánu

2.1.1. Setkávání pracovních skupin minimálně 2x ročně
2.2.1. Průběžné mapování situace v sociální oblasti

2.3.1. Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb jednou za dva roky

2.4.1. Aktualizace 2. komunitního plánu jednou za dva roky provedením zhodnocení
realizace triádou a pracovními skupinami a navržení patřičných úprav

Indikátory úspěšnosti

2.1. Prezenční listiny ze setkání pracovních skupin
2.3. Provedená analýza potřeb v oblasti sociálních služeb
2.4. Aktualizovaný 2. komunitní plán

Charitní ošetřovatelská služba (priority P3)
Charitní ošetřovatelská služba je nestátním zdravotnickým zařízením
v odbornosti domácí péče. Umožňuje i vážně nemocným klientům
zůstat co nejdéle ve svém důvěrně známém prostředí, v kruhu svých
blízkých. Nemocný nemusí za odborným ošetřením cestovat
do nemocnice nebo tam pobývat.
Opatření
3.1. Zajištění charitní ošetřovatelské služby

3.1.1. Mapování potřebnosti
3.1.2. Zajištění ošetřovatelské služby pro potřebné
3.1.3. Evaluace (hodnocení) ošetřovatelské služby

Indikátory úspěšnosti

 Počet osob, kterým byla poskytnuta charitní ošetřovatelská služba
 Evaluace služby
 Výstupy z evaluace

Děkuji Vám za pozornost

