STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
NA JINDŘICHOHRADECKU
SOUČASNOST
A PERSPEKTIVY

Jindřichohradecko







Bývalý okres Jindřichův Hradec
Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice
Oblast s málo rozvinutým průmyslem
Zdravá příroda – snaha o zaměření na cestovní ruch
Lázeňství v Třeboni – Aurora, Bertiny lázně
Rybníky a pískárny – rekreace

Jindřichohradecko






Málo pracovních příležitostí
Nízké průměrné mzdy
Odchod mladých lidí za pracovními příležitostmi jinam
Vysoký a dále se zvyšující průměrný věk obyvatel
Zvýšená potřeba sociálních služeb

Centrum sociálních služeb Jindřichův
Hradec







Příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem
Sídlo: Česká 1175, Jindřichův Hradec
IČO: 750 11 191
Web: www.cssjh.cz
Největší poskytovatel sociálních služeb v Jihočeském kraji
Poskytuje sociální služby osobám s mentálním postižením a
seniorům

Centrum sociálních služeb Jindřichův
Hradec
Organizace poskytuje sociální služby osobám s mentálním
postižením na těchto místech:
 Jindřichův Hradec – v České ulici, na Bobelovce, na sídlišti
Hvězdárna, na sídlišti U Nádraží, na náměstí Míru
 Třeboň – U Světa
 Lomnice nad Lužnicí
 Lišov (jediné místo mimo Jindřichohradecko)

Centrum sociálních služeb Jindřichův
Hradec
Organizace poskytuje sociální služby seniorům na těchto
místech:
 Domov seniorů Jindřichův Hradec, Otín 103
 Domov seniorů Třeboň, Daskabát 306
 Domov seniorů České Velenice, Vitorazská 54
 Domov seniorů Budíškovice, Budíškovice 1 (u Dačic)

Centrum sociálních služeb Jindřichův
Hradec
Druhy poskytovaných sociálních služeb seniorům dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
 domovy pro seniory – služba je poskytována ve všech čtyřech
domovech seniorů, celková kapacita 334 lůžek (DS J. Hradec
104, DS Třeboň 64, DS Č. Velenice 66, DS Budíškovice 100)
 domovy se zvláštním režimem – pro osoby s různými druhy
demencí, služba je poskytována v DS J. Hradec, kapacita 18
lůžek
 Odlehčovací služba – krátkodobé pobyty, služba je
poskytována v DS Č. Velenice, kapacita 4 lůžka

Rozpočet a financování
Zřizovatelem schválený rozpočet organizace na rok 2017
činí 226 mil. Kč.
Hlavní zdroje financování:
 Úhrady od uživatelů služeb 122 mil. Kč
 Účelová státní dotace 61 mil. Kč
 Příspěvek od zřizovatele 29 mil. Kč
 Tržby od zdravotních pojišťoven 11 mil. Kč
 Ostatní výnosy 3 mil. Kč

Hlavní činnosti











Poskytování sociálních služeb – druhy služeb dle zákona o
sociálních službách
Základní činnosti stanovuje zákon a vyhláška
Poskytování zdravotních služeb
Ošetřovatelská a rehabilitační péče na základě zvláštních
smluv se zdravotními pojišťovnami
Činnost je obdobná jako v nemocnicích, ale v opačném
poměru
Doplňkové činnosti naše organizace neprovozuje

Zaměstnanci
Celkem organizace zaměstnává 430 zaměstnanců
 Pracovníci v sociálních službách – nejvíce, 235 úvazků
 Zdravotničtí pracovníci – všeobecné sestry, fyzioterapeutky,
zdravotnické asistentky, 54 úvazků
 Sociální pracovníci, 10 úvazků
 Technicko - hospodářští pracovníci – vedoucí zaměstnanci,
zaměstnanci ekonomického úseku, administrativní pracovníci,
32 úvazků
 Provozní pracovníci – kuchařky, uklízečky, údržbáři atd., 99
úvazků

Zájemci o službu
U služeb pro seniory je podmínkou věk 55 let a více
 Snížená soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního
stavu
 Potřeba pravidelné péče a podpory jiné osoby
 Příspěvek na péči
Postup:
 Žádost o poskytnutí sociální služby
 Jednání se zájemcem
 Zařazení do pořadníku nebo odmítnutí žádosti z důvodu
nesplnění cílové skupiny
 Při uvolnění vhodného místa uzavření smlouvy o poskytnutí
sociální služby


Uživatelé služby - klienti
Poskytování základních činností dle zákona:
 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

Uživatelé služby - klienti
Další činnosti:
 Zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče
 Zprostředkování lékařské péče
 Dle zákona lze poskytovat i fakultativní služby za úhradu nad rámec
základních činností (např. doprava na vyžádání, úschova cenných
věcí, vedení osobního účtu)
 Maximální výši úhrady za ubytování a za stravu stanoví vyhláška
 Uživateli služeb musí zůstat 15 % z jeho příjmů k osobní potřebě
 Péče je hrazena z příspěvku na péči, 100 % náleží pobytovému
zařízení
 Aktuální sazebníky jsou vždy zveřejněny na webových stránkách
pobytového zařízení

Možnosti pro seniory













Neformální pomoc rodinných příslušníků a známých ve vlastní
domácnosti
Kluby důchodců a denní stacionáře pro seniory
Sjednání pečovatelské služby do vlastní domácnosti – dovoz obědů,
úklid, doprovod k lékaři, nákup atd.
Přestěhování do domu s pečovatelskou službou – nájemní smlouva na
vlastní byt, častá přítomnost pečovatelské služby v domě, správce
domu
Domy s pečovatelskou službou provozují výhradně obce pro své
obyvatele
Přestěhování do domova pro seniory – zajištění všech potřeb 24
hodin denně (3. nebo 4. stupeň PnP)
Čekání na volné místo v domě s pečovatelskou službou i v domově
pro seniory

Domovy pro seniory – počty
žadatelů
Aktuální počty žadatelů na Jindřichohradecku
 Domov seniorů Jindřichův Hradec DS 112, DZR 64
 Domov seniorů Třeboň 187
 Domov seniorů Budíškovice 53
 Domov seniorů České Velenice 26
 Rozhodující hledisko je naléhavost potřeby osoby
 Čekací doba se nedá stanovit je v řádu dnů až let
(u žádostí do budoucna)
 Větší kapacity jsou potřeba v Jindřichově Hradci a v Třeboni
 V Českých Velenicích a v Dačicích (Budíškovicích) jsou aktuálně
dostačující

Současnost
Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb – stálý úkol










Snižování počtu lůžek na vícelůžkových pokojích
Odstraňování bariér – historie budov (zámek, ubytovna, kasárna
apod.)

Zvyšování počtu personálu přímé péče
Zavádění moderních konceptů péče – bazální stimulace, smyslová
aktivizace
Získání certifikátů kvality – ISO (systém řízení kvality), CSR
(společenská odpovědnost firem), Značka kvality v sociálních
službách (ZQ), certifikace Vážka pro službu DZR apod.
Inspekce kvality dle zákona o sociálních službách

Budoucnost - obecně









Podporovat rodiny, aby se mohli co nejdéle o blízké osoby
postarat – je to nejlepší varianta pro všechny
(a nejlevnější)
Podporovat terénní sociální služby
Nové kapacity plánovat pouze s jednolůžkovými a
dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením
Větší propagace, informovanost veřejnosti
Zvyšování platů – získání nových a kvalitnějších zaměstnanců

Budoucnost - Jindřichohradecko




V posledních letech velký zájem Jihočeského kraje o zkvalitnění
prostředí, kde jsou poskytovány sociální služby (výstavba nových
objektů, modernizace stávajících)
Zájem o novou výstavbu projevují i některé obce

Aktuálně:


Dostavba nového Domova seniorů v Dačicích a opuštění zámku v
Budíškovicích – nyní v realizaci

Perspektivy:




Navýšení kapacit pobytových služeb pro seniory na
Jindřichohradecku
Modernizace stávajícího Domova seniorů Jindřichův Hradec

Vize


Zajistit prostředí a kvalitu služby tak, abychom neměli
problém ji v případě potřeby sami využít pro své
blízké, případně pro sebe – úkol pro nás, kdo to
můžeme ovlivnit

DĚKUJI
ZA POZORNOST
Ing. Jiří Blížil
Ředitel CSS J. Hradec

