KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PLÁN

NA ÚZEMÍ OBCÍ
MIKROREGIONŮ
NECHANICKO A
URBANICKÁ
BRÁZDA
NA OBDOBÍ
2020–2025

PRIORITY A CÍLE

PROSINEC 2020

Komunitní sociální práce na venkově
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015436

Obsah
Obsah

1

Úvod

2

Priority a cíle Komunitního sociálního plánu na území mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda
na období 2020-2025
3
1.

Priorita řízení a plánování komunitní sociální práce na venkově

4

1.1 Cíl: Realizace komunitní sociální práce

5

1.2 Cíl: Zvyšování povědomosti o sociálních a návazných službách v regionu (mezi širokou
veřejností a místními samosprávami)

7

1.3. Cíl: Zapojení týmu KSP do mezioborové spolupráce subjektů působících

8

v sociální oblasti

8

1.4 Cíl: Podpora stávající sítě sociálních a návazných služeb

9

2. Priorita péče o osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené – péče o
seniory
11
2.1. Cíl: Příprava na stárnutí obyvatel regionu

12

2.2. Cíl: Realizace projektu Stacionář pro seniory

13

3. Priorita podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením – děti opouštějící dětský
domov nebo odcházející z náhradní rodinné péče
14
3.1. Cíl: Pomoc mladým jednotlivcům začlenit se do běžného života
4.

5.

Priorita podpora osob pečujících o malé děti

14
16

4.1. Cíl: Podpora kvalitního života rodin s malými dětmi

17

4.2. Cíl: Realizace osvětové přednáškové činnosti pro základní školy a mateřská centra s
problematikou náhradní rodinné péče a dětských práv

18

Priorita podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

20

5.1. Cíl: Podpora a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které se v domácím

21

prostředí starají o seniora nebo člověka se zdravotním postižením

21

6. Priorita péče o osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené – péče o
handicapované
23
6.1. Cíl: Podpora péče o handicapované osoby a jejich zapojení do dění v obci
7.

8.

Priorita podpora osob ohrožených předlužeností

23
25

7.1. Cíl: Zvýšení informovanosti osob ohrožených předlužeností, jejich rodin

25

a místních samospráv o možnostech řešení předluženosti

25

Priorita podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením
8.1. Cíl: Pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením

27
27

1

Úvod
Návrhová část zpracovaného Komunitního sociálního plánu (KSP) na území obcí
mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda na období 2020–2025 vychází z jeho analytické
části. Opírá se o strategické a rozvojové dokumenty Královéhradeckého kraje, obou
mikroregionů i některých obcí a o demografické a základní socioekonomické údaje z území.
Základním podkladem pro zpracování priorit a cílů je však mapování situace v jednotlivých
obcích podpořeného území, a to nejen v oblasti sociální, ale také komunitní (tedy jak komunita
v dané obci žije, zda se obec věnuje sociální a komunitní práci, zda má komunitní nebo
společenské (mateřské centrum, zda v ní působí poskytovatel sociální služby apod.).
Jednotlivé priority vycházejí z demografického vývoje v daném území, ze zjištěných
potřeb i z aktuální nabídky poskytovatelů sociálních a návazných služeb v podpořeném území.
Jedná se o osm priorit. První priorita se zabývá procesem plánování a aktualizace komunitního
plánu pro dané území jak pro podpořené období, ale dává předpoklad i pro pokračování tohoto
procesu i po jeho skončení. Druhá priorita se opírá o jednoznačný demografický vývoj i o
nejžádanější potřebu, kterou je podpora péče o seniory. Částečně s ní souvisí i priorita číslo 5.
- podpora osob pečující o jiné závislé osoby a priorita č. 6 - podpora péče o handicapované.
Třetí priorita se zaměřuje na podporu mladých lidí, kteří opouštějí ústavní nebo náhradní
výchovu a navazuje na realizovaný klíčový projekt MAS Hradecký venkov z let 2018–2019 s
názvem “O krok napřed”. Následuje priorita, která byla vytvořena pro podporu rodin s malými
dětmi v podpořeném území, zejména pak na podporu rodičů, kteří o pečují o malé děti. Sedmá
priorita má ambice pomoci osobám ohroženým předlužeností a poslední priorita pak osobám
sociálně vyloučeným.
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Priority a cíle Komunitního sociálního plánu na území
mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda na období
2020-2025

1. Priorita řízení a plánování komunitní sociální práce na venkově
1.1. Cíl: Realizace komunitní sociální práce
1.2. Cíl: Zvyšování povědomosti o sociálních a návazných službách v regionu (mezi
širokou veřejností a místními samosprávami)
1.3. Cíl: Zapojení týmu KSP do mezioborové spolupráce subjektů působících v sociální
oblasti
1.4. Cíl: Podpora stávající sítě sociálních a návazných služeb
2. Priorita péče o osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené –
péče o seniory
2.1. Cíl: Příprava na stárnutí obyvatel regionu
2.2. Cíl: Realizace projektu Stacionář pro seniory
3. Priorita podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením – děti opouštějící
dětský domov nebo odcházející z náhradní rodinné péče
3.1. Cíl: Pomoc mladým jednotlivcům začlenit se do běžného života
4. Priorita podpora osob pečujících o malé děti
4.1. Cíl: Podpora kvalitního života rodin s malými dětmi
4.2. Cíl: Realizace osvětové přednáškové činnosti pro základní školy a mateřská centra s
problematikou náhradní rodinné péče a dětských práv
5. Priorita podpora osob pečujících o jiné závislé osoby
5.1. Cíl: Podpora a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které se v domácím prostředí
starají o seniora nebo člověka se zdravotním postižením
6. Priorita péče o osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené –
péče o handicapované
6.1. Cíl: Podpora péče o handicapované osoby a jejich zapojení do dění v obci
7. Priorita podpora osob ohrožených předlužeností
7.1. Cíl: Zvýšení informovanosti osob ohrožených předlužeností, jejich rodin a místních
samospráv o možnostech řešení předluženosti
8. Priorita podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením
8.1. Cíl: Pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením
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1. Priorita řízení a plánování komunitní sociální práce na venkově
Cílené komunitní sociální práci v mikroregionech Nechanicko a Urbanická brázda se tým
odborníků věnuje od února 2020. Jednou z prvotních aktivit bylo zmapování sociální situace v
jednotlivých obcích a následné vytvoření komunitního sociálního plánu (dále jen KSP) pro
dané území. Plán je vytvořen v návaznosti na klíčové rozvojové dokumenty jednotlivých obcí,
obou mikroregionů a celého kraje. KSP pro dané území je zcela novým dokumentem, nikoliv
však konečným. Tvorba komunitních plánu je postupný a dlouhodobý proces, do jehož tvorby
by měly být zapojeni všichni aktéři působící v daném regionu (obce, poskytovatelé služeb
sociálních, návazných i souvisejících, Královéhradecký kraj, ...)
Komunitní plánování v sociální oblasti by mělo být založeno zejména na mapování potřeb v
daném regionu, mapování možností a nabídky těchto služeb pro daný region, předávání
informací a mezioborové spolupráci. Do této spolupráce by měli být zahrnuti poskytovatelé
sociálních, návazných i souvisejících služeb, zástupci zdravotníků, škol, obcí, ale i soukromých
subjektů. Mezioborová spolupráce je v současné době realizována na úrovni ORP Hradec
Králové nebo celého kraje. Zástupci místních samospráv obcí I. a II. typu jsou k této spolupráci
zváni spíše ojediněle. Předávání informací mezi jednotlivými tematickými či pracovními
skupinami pak také spíše nefunguje. Pokud se konečné výstupy pracovních skupin dostanou
do rukou široké veřejnosti nebo zástupcům místních samospráv, nemusí být pochopeny a
aplikovány, protože veřejnost ani zástupci obcí nejsou v oblasti vzděláni a nerozumí jí.
Problematika mezioborové spolupráce, včetně následné informovanosti laické i odborné
veřejnosti není řešena komplexně a kontinuálně.
V rámci mikroregionu Nechanicko a Urbanická brázda působí řada poskytovatelů sociálních,
navazujících a souvisejících služeb. Ty se však dlouhodobě potýkají s omezenými možnostmi
prezentovat se veřejnosti, uživatelům sociálních služeb a zájemcům o služby. Případní klienti
mnohdy nevědí, jaké služby v regionu mohou využít či odborným informacím nerozumí.
Zájemci o služby a veřejnost mohou nyní získat informace především od samotných
poskytovatelů služeb, omezeně ze Zpravodajů mikroregionů, Zpravodaje MAS Hradecký
venkov. Ucelené informace mohou získat na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu
města Hradec Králové, popřípadě na internetu. Stejně tak jsou nuceni potřebné informace
hledat představitelé místních samospráv, pokud se na ně jejich občané obrátí o pomoc.
Poskytovatelé výše uvedených služeb v současné době nemají jistotu finančních zdrojů, které
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umožní jejich fungování. Musí spoléhat zejména na financování Královéhradeckým krajem,
většími městy a sponzory. Systém financování sociálních služeb je v rámci republiky
nejednotný. V řešeném území se žádná z obcí na financování využívaných služeb jejich
obyvateli nepodílí. Tento systém je ale dlouhodobě neudržitelný a je nutné přistoupit na
vícezdrojové financování, tj. spolufinancování ze strany obcí a dalších aktérů regionu.
Tým komunitní sociální práce na venkově, v rámci obcí mikroregionů Nechanicko a Urbanická
brázda bude prostředníkem mezi zmíněnými pracovními skupinami, veřejností a obcemi, bude
prezentovat odborné závěry a novinky v sociální oblasti. Vytvoří adresář (katalog) sociálních
a dalších služeb tak, aby odpovídal pouze možnostem pro dané území. Bude se podílet na
zvyšování povědomosti o těchto službách a možnostech jejich využití v regionu. Představitelé
místních samospráv pak seznámí s možnostmi spolufinancování sociálních služeb.

1.1 Cíl: Realizace komunitní sociální práce

Popis a zdůvodnění

Komunitní plánování je dlouhodobý proces, který by měl pružně
reagovat na změny potřeb cílových skupin. Úkoly a řešená témata
se mohou v průběhu procesu opakovat, měnit se a upřesňovat. V
ideálním případě by se mělo s pomocí tohoto plánování podařit
udržovat služby pro uživatele maximálně dostupné. Přínosem
komunitního plánování je zvýšení povědomosti o nutnosti zapojit
místní samosprávy do řešení sociální problematiky v jejich obci,
zvýšení povědomosti široké veřejnosti o nabídce sociálních a
dalších služeb a o možnostech jejich využívání, ale také přínos pro
jednotlivé účastníky (možnost setkávání se, získávání informací,
znalost osob a prostředí, rozšiřování perspektivy a znalost kontextu
regionu apod.)
Pro maximalizaci úspěšnosti naplňování priorit vytvořeného KSP je
nutné průběžně vyhodnocovat plánované aktivity. Jejich úspěšná
realizace a naplňování je klíčové k zajištění ideálního stavu, tedy
dostatečné informovanosti široké veřejnosti o sociálních službách v
regionu, o možnostech jejich využívání a k zajištění takové kapacity
těchto služeb, která bude v souladu s potřebami regionu a možnými
zdroji.
Pro přehlednost a snadnou orientaci je vhodné vytvořit a průběžně
aktualizovat adresář dostupných sociálních služeb v regionu, a to i
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ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje,
Magistrátem města Hradec Králové, neziskovými a dalšími
organizacemi v rámci mezioborových setkání, které jednají o
rozšiřování služeb či o rozšiřování jejich působnosti.

Plánované klíčové
aktivity

Cílová skupina

KA1 – vytvoření pracovní skupiny pro vyhodnocování a aktualizaci
KSP
KA2 – realizace aktivit jednotlivých cílů vedoucích k naplnění
stanovených priorit KSP
KA3 – pravidelné vyhodnocování naplňování KSP a informování
široké i odborné veřejnosti o jeho výsledcích
KA4 – vytvoření akčního plánu na zvolené období v souvislosti s
aktuální situací v regionu
KA5 – vytvoření a následná aktualizace katalogu sociálních a
dalších služeb pro dané území
KA6 – vytvoření podmínek umožňující kontinuální pokračování
procesu plánování po monitorovaném období 2020-2022
-

Přínosy

obyvatelé mikroregionu Nechanicko a mikroregionu
Urbanická brázda
osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené
osoby pečující o malé děti
osoby pečující o jiné závislé osoby
osoby ohrožené předlužeností
účastníci v procesu komunitního plánování (poskytovatelé
služeb, obce, odborníci apod.)

o Vznik pracovní skupiny zajišťující vyhodnocování a další
aktualizaci KSP.
o Naplněná opatření v rámci jednotlivých priorit.
o Akční plány realizace na určité období.
o Dokument vyhodnocující naplnění opatření KSP ve
sledovaném období 2020-2022.
o Pravidelná publikace výsledků vyhodnocování KSP
všem dotčeným subjektům a široké veřejnosti.
o Katalog (adresář) sociálních a návazných služeb a jeho
aktualizace.
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1.2 Cíl: Zvyšování povědomosti o sociálních a návazných službách v regionu (mezi
širokou veřejností a místními samosprávami)
Popis a zdůvodnění

Povědomost o tom, jaké služby mohou obyvatelé využívat, je v
obcích regionu omezená. Veřejnost i představitelé místních
samospráv nevědí, že možnost pomoci existuje, případně na koho
by se mohli obrátit a jaké služby žádat. Chybí jednoduchý a
aktualizovaný přehled těchto služeb v regionu.
Informovanost je potřeba zvýšit použitím i jiných informačních
kanálů, než je tomu dosud. Předávání informací by mělo být vedeno
nejen směrem od poskytovatelů k uživatelům, ale také mezi
poskytovateli a obcemi. Představitelé obcí by pak měli být schopni
dále informace předávat uživatelům a prezentovat je veřejnosti v
případě, že se rozhodnou realizovat na svém území některé z
opatření týkající se sociální problematiky.

Plánované klíčové
aktivity

KA1 – jednání s obcemi o prezentaci nabídky sociálních a
návazných služeb na jejich webových stránkách, obecních
vývěskách, v místních spolcích, v obecních zpravodajích
apod.
KA2 – distribuce katalogu sociálních a dalších služeb pro dané
území
KA3 – zmapování možností a zájmu o uspořádání veřejných akcí
za účelem prezentace sociálních a jiných služeb, realizace
těchto akcí
KA4 – zmapování možností a zájmu zřízení facebookové skupiny
pro sdílení informací o sociálních službách
KA5 – rozvoj spolupráce mezi poskytovateli a obcemi za účelem
zvyšování jejich informovanosti a pocitu
spoluzodpovědnosti za řešení sociálních otázek místních
občanů.

Cílová skupina

-

Široká veřejnost

-

Osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené

-

Osoby pečující o malé děti

-

Osoby pečující o jiné závislé osoby

-

Osoby ohrožené předlužeností

-

Stávající či potenciální klienti služeb
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Přínosy

Zástupci místních samospráv

o Zvýšení informovanosti o službách, a o možnostech jejich
využití směrem k uživatelům služeb, zájemcům o služby a
široké veřejnosti.
o Pravidelné příspěvky v regionálních tiskovinách.
o Tvorba a distribuce katalogu služeb.
o Prezentace sociálních služeb široké veřejnosti formou účasti
poskytovatelů služeb na veřejných akcích.
o Zřízení a spravování facebookové skupiny.
o Pravidelná setkávání obcí a poskytovatelů služeb.

1.3. Cíl: Zapojení týmu KSP do mezioborové spolupráce subjektů působících
v sociální oblasti
Popis a zdůvodnění

Zástupci menších obcí v ORP Hradec Králové nejsou aktéry a
partnery v plánování sociálních služeb, často na to nemají personální
kapacitu ani odborné znalosti. Jejich zástupcem bude tým
Komunitní sociální práce na venkově, který disponuje odbornými
znalostmi i znalostmi regionu a průběžně bude mapovat potřeby
obyvatel. Nutné je nastavení takové spolupráce, která povede k
zajištění komplexní péče o klienty.

Plánované klíčové
Aktivity

KA1 – zapojení KSP do komunitního plánování ORP Hradec
Králové, účast na pracovních skupinách – konkrétní
informace o potřebách řešeného území
KA2 – účast na mezioborových setkáních a pracovních skupinách
Královéhradeckého kraje a Magistrátu města Hradec
Králové, které jednají o náplni a rozšiřování činnosti
jednotlivých služeb za účelem rozvoje těchto služeb v
regionu
KA3 – prezentace závěrů pracovních skupin obcím na území
mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda

Cílová skupina

-

osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené

-

osoby pečující o malé děti
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Přínosy

-

osoby pečující o jiné závislé osoby

-

osoby ohrožené předlužeností

o Informovanost veřejnosti i zástupců obcí v řešeném území
o závěrech jednání pracovních skupin a novinkách v
sociální oblasti.
o Funkční síť poskytovaných sociálních a návazných služeb v
regionu s celkovou společenskou podporou.
o Navázání spolupráce mezi obcemi a dalšími aktéry
působícími v sociální oblasti, zapojení obcí do procesu
plánování sociálních služeb.

1.4 Cíl: Podpora stávající sítě sociálních a návazných služeb
Popis a zdůvodnění

V regionu působí poměrně široká síť poskytovatelů sociálních,
navazujících a souvisejících služeb. Terénní služby se nevěnují
pouze odborným úkonům, ale zajišťují mnohdy i ostatní služby
(úklid, dovoz obědů, odvoz k lékaři). Tyto úkony by však měly
zabezpečovat jiné instituce. Aby kapacity těchto služeb plně pokryly
poptávku v regionu, je vhodné vyjednávat o jejich rozšíření, vytvářet
jim vhodné místní podmínky, motivovat obce k podílu na
financování těchto služeb a celkově zvyšovat jejich společenskou
podporu.
Systém financování zejména sociálních služeb je v současnosti
roztříštěný, převážně jednoletý, neposkytuje poskytovatelům
mnohdy dostatek jistoty a možnosti rozvoje.

Plánované klíčové
Aktivity

KA1 – podpora stávajících sociálních a návazných služeb (dle sítě
Královéhradeckého kraje včetně jeho pověření) v oblasti
péče, prevence a poradenství s pozitivním přínosem pro
obyvatele regionu – propagace, prostory, materiály
KA2 – jednání s obcemi o koncepčním řešení spolufinancování
služeb pro své občany tak, aby bylo možné udržet nebo
zvyšovat počet pracovníků ve službách a tyto služby rozvíjet
KA3 – hledání možností zajištění společného zázemí pro služby v
rámci stávajících kapacit jednotlivých obcí (prostory úřadů,
mateřských a společenských center, ...)
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Cílová skupina

Přínosy

-

Osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené

-

Osoby pečující o malé děti

-

Osoby pečující o jiné závislé osoby

-

Osoby ohrožené předlužeností

-

Uživatelé a zájemci o služby

-

Představitelé místních samospráv

o Funkční síť poskytovaných sociálních a návazných služeb v
regionu s celkovou společenskou podporou.
o Navázání spolupráce s obcemi, jejich zapojení do procesu
plánování, zjišťování potřeb a zvyšování informovanosti
mezi jejich občany.
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2. Priorita péče o osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením
ohrožené – péče o seniory
Demografický vývoj v regionu ukazuje rostoucí podíl osob v seniorském věku. Pokud to jejich
zdravotní stav a situace v rodině dovolují, starají se o seniory jejich blízcí, občas s pomocí
pečovatelské služby. Pomoc jiné fyzické osoby přispívá k prodloužení pobytu seniora doma na
co nejdelší dobu. Povědomost o tom, jaké služby mohou využívat, je však velmi omezená jak u
samotných seniorů nebo osob o ně pečujících, ale i zástupců místních samospráv. Nevědí, že
možnost pomoci vůbec existuje, případně na koho by se mohli obrátit a jaké služby žádat. Chybí
jednoduchý a aktualizovaný přehled těchto služeb v regionu.
Pokud senior zůstane sám a potřebuje pomoc nebo se o něho jeho blízcí nemohou postarat, často
nyní nezbývá než se obrátit na pobytové zařízení. Protože je ale kapacita domovů důchodců nebo
domů s pečovatelskou službou nedostatečná, může senior na přijetí čekat i několik let. Samotná
změna prostředí je pak pro seniora i jeho rodinu obvykle velkou zátěží, senior přichází o své
přirozené prostředí i sociální vazby. Stále rostoucí poptávku po umísťování seniorů do
pobytových zařízení navíc není možné dlouhodobě uspokojovat a jako sociálně přijatelnější, ale
také finančně výhodnější se jeví varianta, kdy senior zůstává v domácím prostředí a jsou mu
nabídnuty takové služby, které toto setrvání umožní. Další možností, jak umožnit seniorům
setrvat ve známém prostředí je zřízení sociálních bytů, které by jim umožnily důstojné a
přiměřené životní podmínky tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, nezůstali
odkázáni na pobyt v domovech důchodců nebo domech s pečovatelskou službou. Sociální bydlení
je opakovaně diskutovanou problematikou, která je chápána jako potřebná, nicméně zatím
nerealizovaná. Důvodem je zejména poměrně velká finanční náročnost řešení problematiky.
Sociální služby a terénní sociální služby jsou na území ORP Hradec Králové zastoupeny
dostatečně, nicméně jsou poskytovány organizacemi z Hradce Králové nebo Smiřic. Jejich
dostupnost v regionu Nechanicko a Urbanická brázda je tím omezena a zejména obce v
okrajových částech jsou obsluhovány nedostatečně z důvodu obtížné dojezdnosti služby.
Poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence seniorům a osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku a zdravotního stavu, kombinovaného a zdravotního postižení je
klíčové pro jejich setrvání v domácím prostředí.
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Všechny obce regionu mají přehled o tom, jestli jsou jejich senioři zabezpečení, potkávají se s
nimi v rámci přání jubilantům, funguje sousedská výpomoc. Některé obce pořádají pravidelné
akce pro tuto cílovou skupinu.

2.1. Cíl: Příprava na stárnutí obyvatel regionu
Popis a zdůvodnění

Vzhledem k zjištěným trendům v demografickém vývoji, je nutné
připravit se na narůstající zájem o využívání sociálních služeb.
Zejména je potřebné zvýšit povědomost o jejich nabídce a
fungování u široké veřejnosti, a to formou besed, workshopů,
prezentací. V rámci těchto setkání je možné mapovat situaci cílové
skupiny a její aktuální potřeby. Je vhodné zahájit dialog se zástupci
jednotlivých obcí o možnosti zřizovat pro své seniory sociální
bydlení. Může se jednat buď o větší objekt, který bude určen pro
sociální bydlení v rámci MN a MUB nebo se může jednat o projekt,
kde budou potřební spolubydlet v místě dosavadního bydliště v
menších objektech a potřebná služba za nimi dojíždět.

Plánované klíčové
aktivity

KA1 – podpora společenského života seniorů, průběžné mapování
jejich potřeb v jednotlivých obcích mikroregionů, účast na
jejich setkávání a prezentace možností využívání
sociálních a návazných služeb
KA2 – informovat odbornou i laickou veřejnost formou setkání o
možnostech péče pečovatelských služeb a osobních
asistencích. Komunikace s obcemi s cílem zvýšit zájem o
problematiku seniorů, zejména podnítit je k užší spolupráci
s regionálními terénními službami (pečovatelská služba,
osobní asistence)
KA3 – zahájit diskuzi se zástupci obcí regionu o potřebnosti
realizace sociálního bydlení. Zmapovat místní zdroje na
úrovni jednotlivých obcí a poskytovatelů sociálních služeb

Cílová skupina

-

Osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené – senioři
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Přínos

o Zvýšení povědomosti obyvatel regionu o dostupných
sociálních službách, seznámení se s možnostmi, které
nabízejí ke zkvalitnění života seniorů i osob o ně pečujících.
o Zachování přirozeného prostředí a sociálních kontaktů
seniorům, což pozitivně ovlivňuje zdravotní stav člověka.
Zachování společenského života podporuje využívání
stávajících dovedností, samostatnost, udržování sil,
zachování sociálních kontaktů, obvyklého způsobu života a
jeho smysluplnosti.
o Zachování kvality života seniorů poskytováním péče v
domácím prostředí tak, aby jejich potřeby byly kvalitně
pokryty.

2.2. Cíl: Realizace projektu Stacionář pro seniory
Popis a zdůvodnění

Podíl osob v seniorském věku v regionu narůstá. O většinu seniorů
pečují jejich blízcí, kteří však mnohdy nemají možnost pracovat,
protože musí o seniora pečovat celodenně, nemohou ho nechat
samotného pro jeho zdravotní stav. Stacionář pro seniory v regionu
zcela chybí. Záměr zřídit stacionář má v regionu soukromý subjekt,
který v současné době hledá vhodný objekt.

Plánované klíčové
aktivity

KA1 – pomoc při realizaci projektu, pomoc při vyjednávání s
místními samosprávami obcí na území mikroregionu
Nechanicko a Urbanická brázda

Cílová skupina

Přínos

-

Osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené – senioři

o Spolupráce obcí z mikroregionů Nechanicko a Urbanická
brázda se soukromým subjektem je pro podobný typ
investice do sociální infrastruktury nutná a jeví se nyní jako
jediná možná pro zajištění této služby. Cílem je vytvořit
vhodné zařízení se spádem cca 10 km. Zařízení tak bude
sloužit zejména obyvatelům z řešeného území.
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3. Priorita podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením – děti
opouštějící dětský domov nebo odcházející z náhradní rodinné péče

Na území mikroregionů se nachází jeden dětský domov (v Nechanicích). Problematika obtížného
zapojení dětí do běžného života po dosažení zletilosti nebo po ukončení přípravy na povolání je
celospolečenským problémem. Mladí lidé sice jsou připravováni na tento krok, ale často
nezůstávají v místě, kde trávili třeba i několik let života, ale vracejí se ke svým rodinám, nebo
(hůře) zůstávají sami ve větších městech. Stane se pak, že jsou zcela mimo prostředí, které znají
a nemají nikoho blízkého, známého, na koho se mohou v případě potřeby, obrátit. Je třeba zmínit,
že většina mladých lidí, nemá díky pobytu v dětském domově, schopnost tvořit pevné a trvalé
vazby, čímž by získávali oporu a podporu v tíživých situacích, jakou odchod z dětského domova
bezesporu je. V očích komunity tyto děti přinášejí problémy, obvykle nejsou příliš dobře
přijímány. Někdy je to způsobeno předsudky komunity, jindy závadovým chováním dětí.

3.1. Cíl: Pomoc mladým jednotlivcům začlenit se do běžného života
Popis a zdůvodnění

V návaznosti na projekt „O krok napřed“ je potřebné spolupracovat
s Dětským domovem v Nechanicích, zejména s dětmi, které se
chystají na samostatný vstup do „běžného“ života tak, aby byly
schopné tuto těžkou etapu zvládnout. Problematika vstupu do
samostatného života se může týkat i dětí, které na území
mikroregionů opouštějí náhradní rodinnou péči.

Plánované klíčové
aktivity

KA1 – besedy a workshopy s dětmi na témata, která s nimi budou
předem dojednána, ale zároveň cílena na zvládnutí přechodu
z dětského domova (DD) a náhradní rodinné péče (NRP) do
samostatného bydlení. Zapojeni budou zajímavé osobnosti
z regionu, potenciální zaměstnavatelé a ubytovatelé,
podnikatelé, sociální pracovníci OSPOD, měst a dotčených
obcí
KA2 – pomoc při hledání vhodného bydlení v místě, kde dosud
vyrůstali, jako „odrazového můstku“ mladým lidem po
opuštění ústavního zařízení či náhradní rodinné péče za
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podpory dostupných sociálních služeb (aktivní napojení na
tyto služby)
KA3 – zapojení dětí v DD a NRP do organizace aktivit v rámci
projektu Komunitní sociální práce na venkově – seznámení
a zapojení se do komunity, aktivizační činnost, prostor pro
realizaci jejich nápadů
Cílová skupina

Přínos

-

Osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené – dospívající děti z Dětského domova
v Nechanicích

-

Osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené – dospívající děti z náhradní rodinné péče

o Lepší připravenost dětí z DD a NRP na návrat do „běžného“
života.
o Aktivní zapojení do přípravy témat, která budou mladé lidi
zajímat.
o Vytvoření kontaktů a vazeb mimo dětský domov, případně
náhradní rodinu, které mohou pomoci při vstupu do
samostatného života.
o Zlepšení informovanosti komunity o potřebách mladých lidí
vyrůstajících mimo rodinu s důrazem na vykořeněnost a
nedostatečné dovednosti v navazování a udržování
mezilidských vztahů.
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4. Priorita podpora osob pečujících o malé děti

Obce na území mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda jsou vyhledávanou lokalitou k
životu rodin s dětmi. Bohužel, některé obce nemají volné stavební parcely a jejich rozvoj je tak
velmi omezen, zájemci o novou výstavbu (často mladé rodiny) musí být odmítáni. Díky nízké
nezaměstnanosti a výhodné poloze většiny obcí v dojezdové vzdálenosti do větších měst (Hradce
Králové, Pardubice, Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov nebo Hořice) se většině rodin s dětmi
žije v regionu dobře. Nicméně většina volnočasových, kulturních a společenských aktivit probíhá
také v těchto větších městech a rodiny za nimi musí dojíždět. Stejná je situace i v případě řešení
obtížných životních situací, výchovných nebo školních problémů dětí. Navíc rodiče často nemají
povědomost, kde mohou pomoc hledat, na koho se obrátit. Povědomost o tomto chybí i zástupcům
místních samospráv.
Zástupci menších obcí v ORP Hradec Králové nejsou aktéry a partnery v plánování sociálních
služeb, přesto, že znají nejlépe životní podmínky ve svých obcích a potřeby svých občanů.
Sociální pracovníci MMHK sice průběžně mapují (ve spolupráci s obcemi) nové obyvatele a
pracují s potřebnými rodinami ve spolupráci s OSPOD, ale řešení případných problémů (s
nevyhovujícím bydlením, nedostatečnými příjmy, výchovnými problémy dětí apod.) se často
nedaří najít. V případě potřeby informují sociální pracovníci rodiny o možnostech vhodnějšího
bydlení a nabízejí jim využití sociálních služeb např. SAS, sociální rehabilitace, které jim
poskytují poradenství, podporu a nácvik vybraných činností k získání potřebných kompetencí k
dosažení vyšší míry samostatnosti, napomáhají zvyšovat jejich rodičovské kompetence (nácvik
vedení domácnosti, příprava dětí na vyučování), pracovní dovednosti apod. Tito pracovníci a
organizace však nejsou z komunity, přijíždějí z Hradce Králové nebo dalších měst a práce není
intenzivní.
Řada obcí má zřízena mateřská centra, ve kterých se rodiče s dětmi scházejí. Tato centra mají
volnou kapacitu k osvětové činnosti a jsou vhodná pro aktivizaci rodičovských kompetencí
skupinovou formou.
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4.1. Cíl: Podpora kvalitního života rodin s malými dětmi
Popis a zdůvodnění

Rodiny žijící v obcích podpořeného území mají ztížený přístup k
běžně nabízeným aktivitám a službám pro rodiny ve městě. Nemají
obvykle přehled o dostupných službách, které by mohly využívat a
tyto vyhledají až na popud OSPOD nebo jiného úřadu, školy apod.
Prevenci je v této oblasti věnován jen velmi malý prostor.
Pokud se rodiče chtějí rozvíjet a vzdělávat, musí za aktivitami
dojíždět do větších měst. Některé obce v řešeném území ale mají
zřízena mateřská centra nebo alespoň prostory vhodné pro setkávání
rodičů s dětmi. Centra mají kapacity pro vzdělávací aktivity rodičů
a zároveň pro pobyt dětí v době tohoto vzdělávání.
Část rodin pečuje o děti nějakým způsobem handicapované a mohla
by využít odbornou pomoc. Povědomost o možnostech pomoci ale
může chybět, resp. nemusí být rodinou využívána, protože rodiče
nemají prostor pomoc hledat.

Plánované klíčové
aktivity

KA1 – besedy nebo informačně tvořivé workshopy se zaměřením
na rodiny s dětmi v obcích na území mikroregionů
Nechanicko a Urbanická brázda. Cílová skupina bude
pozvána na tvořivý program pro dospělé i děti, během
kterého budou rodinám představeny dostupné sociální
služby
KA2 – besedy nebo informačně tvořivé workshopy s odborníky na
vybraná témata, dle zájmu rodičů (sociální oblast,
psychologie, výukové potíže, ...)
KA3 – nadále průběžně mapovat situaci v jednotlivých obcích a
realizovat sociální práci s potřebnými rodinami ve
spolupráci OSPOD, poskytovateli služeb (SAS a NZDM),
místní pobočkou Úřadu práce ČR a příslušnými obecními
úřady
KA4 – podpora rodin ohrožených sociálním vyloučením
prostřednictvím Sociálně aktivizační služby, sociální
rehabilitace a NZDM k získání potřebných kompetencí k
dosažení vyšší míry samostatnosti
KA5 – podpora stávajících služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním
postižením (raná péče, osobní asistence) – zvýšení
povědomosti o náplni jejich činnosti.

Cílová skupina

-

Osoby pečující o malé děti
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Přínos

o Zvýšení povědomí o možnostech sociálních služeb v obcích
a překonání bariér v jejich využívání.
o Rozšíření kompetencí, znalostí a možností rodin s dětmi, jak
řešit svou sociální situaci.
o Podpora rodin sociálními službami. Sociální začlenění rodin
v nepříznivé sociální situaci do společnosti.
o Formou besed nebo informačně vzdělávacích workshopů
přiblížit např. problematiku náhradní rodinné péče a
ochrany práv dětí, jak pomoci rodinám se zdravotně
postiženými dětmi a včasná podpora těmto rodinám ke
zlepšení vývoje postižených dětí (např. porucha autistického
spektra).
o Prevence před dalším propadem v obtížné životní situaci.

4.2. Cíl: Realizace osvětové přednáškové činnosti pro základní školy a mateřská
centra s problematikou náhradní rodinné péče a dětských práv
Popis a zdůvodnění

Problematika dětských práv je na základních školách prezentována
často, nicméně ve spojení s náhradní rodinnou péčí nikoliv. Toto
téma je citlivé a do jisté míry mezi dětmi tabuizované. V obcích na
území mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda opět narážíme
na problematiku dojezdnosti pro organizace, které se tomuto
vzdělávání věnují, školy v malých obcích nejsou pro ně atraktivní.

Plánované klíčové
aktivity

KA1 – realizace osvětové přednáškové činnosti, která seznamuje
žáky základních škol a rodiče s problematikou náhradní
rodinné péče a dětských práv prostřednictvím interaktivního
programu

Cílová skupina

Přínos

-

Osoby pečující o malé děti

-

Osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené – žáci základních škol

o Seznámení žáků základních škol a jejich rodičů s
problematikou náhradní rodinné péče a ochrany práv dětí.
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o Přiblížení života a prožitků dětí v pěstounské rodině, které
nechává prostor k zamyšlení, jak žijí děti, o které se
nemohou nebo nechtějí starat jejich rodiče.
o Seznámení s možnostmi péče o dítě, které nemůže vyrůstat
se svými rodiči, představení formy péče o dítě vyrůstající
bez rodičů (seznámení s formami ústavní péče a náhradní
rodinné péče – adopce, pěstounská péče (dlouhodobá),
pěstounské péče na přechodnou dobu, hostitelská péče –
forma pomoci dětem žijící v ústavní péči).
o Předpokladem je, že díky sdílení zážitků a informací dětí s
rodiči a širší rodinou může dojít k pochopení důležitosti
pěstounské péče a zároveň může být impulsem k položení si
otázky, zda by se takto oslovené rodiny, samy, nemohly stát
pěstounskými.
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5. Priorita podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Péči o seniory i handicapované v obcích na území mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda
zajišťují velmi často jejich blízcí, někdy s podporou pečovatelské nebo zdravotní služby. Péče o
tyto osoby je mnohdy celodenní a pro pečující zcela vyčerpávající. Chybí stacionáře či možnost
využití odlehčovací služby. Pomoc jiné fyzické osoby přitom přispívá k prodloužení pobytu
seniora nebo handicapovaného doma na co nejdelší dobu. Povědomost o tom, jaké služby mohou
pečující využívat, je však velmi omezená jak u nich samotných, tak u osob, které potřebují pomoc,
ale i zástupců místních samospráv. Tito často nevědí, že možnost pomoci vůbec existuje, případně
na koho by se mohli obrátit a jaké služby žádat. Chybí jednoduchý a aktualizovaný přehled těchto
služeb v regionu.
Pokud senior nebo handicapovaný zůstane sám a potřebuje pomoc nebo se o něho jeho blízcí
nemohou postarat, často nyní nezbývá než se obrátit na pobytové zařízení. Protože je ale kapacita
domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou nebo ústavů sociální péče nedostatečná, může
potřebný na přijetí čekat i několik let. Samotná změna prostředí je pak pro seniora i
handicapovaného obvykle velkou zátěží, přichází o své přirozené prostředí i sociální vazby. Stále
rostoucí poptávku po umísťování seniorů do pobytových zařízení navíc není možné dlouhodobě
uspokojovat a jako sociálně přijatelnější, ale také finančně výhodnější, je možná varianta řešení
ponechat seniory v jejich domácím prostředí a nabídnout jim k tomu služby, které jim toto
setrvání doma umožní. Obdobně toto platí pro osoby handicapované.
Sociální služby a terénní sociální služby jsou na území ORP Hradec Králové zastoupeny
dostatečně, nicméně jsou poskytovány organizacemi z Hradce Králové nebo Smiřic. Jejich
dostupnost v regionu Nechanicka a Urbanické brázdy je tím omezena a zejména obce v
okrajových částech tohoto regionu jsou obsluhovány nedostatečně z důvodu obtížné dojezdnosti
služby. Poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence seniorům a osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku a zdravotního stavu, kombinovaného a zdravotního postižení je ale
klíčové pro jejich setrvání v domácím prostředí.
Všechny obce regionu mají přehled o tom, jestli jsou jejich senioři zabezpečení, potkávají se s
nimi v rámci přání jubilantům, funguje sousedská výpomoc. Některé obce pořádají pravidelné
akce pro tuto cílovou skupinu.
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Vzdělávání pečujících osob o osoby blízké v současné době probíhá ojediněle a zejména v Hradci
Králové. Chybí vzdělávání zaměřené na pomoc seniorům a handicapovaným, které by učilo, jak
o tyto osoby pečovat, při kterém by účastníci měli možnost získat odpovědi na konkrétní otázky
a zároveň byla setkání bezpečným prostorem pro sdílení zkušeností, které s sebou přináší život s
handicapovaným člověkem nebo seniorem.

5.1. Cíl: Podpora a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které se v domácím
prostředí starají o seniora nebo člověka se zdravotním postižením
Popis a zdůvodnění

Podíl osob v seniorském věku se v řešeném území zvyšuje. Osoby
s handicapem netvoří početnou skupinu, nicméně v každé obci
někdo s handicapem žije. Chybí však povědomost zástupců
samospráv a ostatní komunity o konkrétním handicapu.
Péči o seniora nebo osobu se zdravotním postižením v řešeném
území zajišťují většinou blízcí, rodina. Proto je vhodné podpořit
jejich neformální péči tak, aby byla bezpečná a přínosná. Podporu
a pomoc je vhodné zaměřit na domácí prostředí, které je specifické
a umožňuje specifickou individuální péči o potřebné osoby.
Pečujícím osobám nabízet podporu ve formě individuálního
poradenství a ukázek techniky péče v terénu, psychologického
poradenství a vzdělávacích aktivit. Propojit zdravotní a sociální
služby:
- poradenství – příspěvky a sociální dávky, služby,
kompenzační pomůcky, pracovní a bytové podmínky,
občanskoprávní problematika, zdravotní oblast (základní
zdravotní osvěta, výživové poradenství, objasnění základní
zdravotní terminologie)
- podpora – individuální – podpůrný rozhovor, edukace
neformálních pečujících
- skupinová – svépomocná skupina
- vzdělávání individuální/skupinové

Plánované klíčové
aktivity

KA1 – koordinace pomoci pečujícím osobám – zvýšení povědomí
o možnostech nejen dostupných sociálních služeb pro
pečující osoby o člověka s demencí, handicapovaného nebo
seniora
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KA2 – předávání dovedností a znalostí formou seminářů ve
skupinách a individuálně během návštěv v domácnosti nebo
na kontaktním místě
KA3 – pomoc rodinným pečujícím se zajištěním vhodné péče,
zapojení pečujících osob do systému sociálních služeb,
prohloubení stávající spolupráce, prevence sociálního
vyloučení
KA4 – pomoc rodinným pečujícím se získáním základních
informací s péčí o blízkou osobu (předání praktických
informací ohledně sociálních služeb, dostupných dávek,
využití kompenzačních pomůcek a dovednosti v péči o
osobu blízkou včetně porozumění důsledků zdravotního
stavu, stimulaci a komunikace se seniorem a s osobou se
zdravotním postižením).
Cílová skupina
Přínos

-

osoby pečující o jiné závislé osoby

o Zvýšení znalostí pečujících osob „jak ony samy mají
pečovat“, procentuální nárůst osob, které budou schopny
kombinovat formální a neformální péči, jejich proaktivní
přístup, posílení a podpora kompetencí rodin.
o Snížení zátěže u neformálně pečujících, zkvalitnění jejich
života.
o Prodloužení doby, kdy jsou schopni o potřebnou osobu
pečovat, udržení pečované osoby v jejím domácím
prostředí, což v důsledku samém vytváří nižší finanční
náklady než u klientů v zařízeních pobytových služeb.
o Prevence před chronickým přetížením a syndromem
vyhoření.
o Zvýšení dovedností a rozšíření informací, které pečujícím
pomohou zvládat každodenní zátěž.
o Dlouhodobá vyšší kooperace sociální služby se zdravotní
péčí a sociální prací na obci, a to na úrovni jednotlivých
uživatelů služeb.
o Zvýšení povědomosti o možnosti využít pomoc a podporu
různých služeb.
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6. Priorita péče o osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením
ohrožené – péče o handicapované

Mapováním v obcích v řešeném území bylo zjištěno, že handicapovaní žijí téměř v každé obci.
Jejich situace je obdobná, jako situace seniorů, tzn., že pokud to jejich zdravotní stav a situace
rodiny dovolují, pečují o ně jejich blízcí. Stejná je bohužel i situace, která nastane ve chvíli, kdy
tato osobní péče není možná. Umístění handicapovaného do pobytového zařízení je otázkou let.
Samotná změna prostředí je pak pro handicapovaného i jeho rodinu obvykle velkou zátěží, kdy
přichází o své přirozené prostředí i sociální vazby. Zcela chybí odlehčovací služby.
Informovanost pečujících osob o možnosti využívat sociální služby je lepší než v případě seniorů,
pečující osoby vědí, jaké dávky mohou žádat, mají podporu lékařů a dalších odborníků, kteří se
obvykle věnují problematice konkrétního handicapu. Tyto organizace a jejich služby jsou však
dostupné pouze ve větších městech, v našem případě v Hradci Králové. Povědomost zástupců
obcí a komunity celkově je však v případě různých handicapů velmi malá, nevědí, co který
handicap přináší, s jakými problémy se musí samotný člověk i jeho blízcí potýkat. Chybí
jednoduchý a aktualizovaný přehled těchto služeb v regionu.
Všechny obce regionu mají přehled o tom, jestli v jejich obcích žijí handicapovaní a péče o ně je
zabezpečená.

6.1. Cíl: Podpora péče o handicapované osoby a jejich zapojení do dění v obci
Popis a zdůvodnění

Podíl osob s handicapem není v obcích v řešeném území vysoký,
ale v každé obci někdo s handicapem žije. Chybí však povědomost
zástupců samospráv a ostatní komunity o konkrétním handicapu a
možnostech pomoci. Vhodné sociální služby v regionu působí, ale
konkrétní odbornou pomoc musí handicapovaní hledat v Hradci
Králové. Aby kapacity terénních služeb plně pokryly poptávku v
regionu, je vhodné vyjednávat o jejich rozšíření, případně
motivovat obce k podílu na financování sociálních služeb.

Plánované klíčové
aktivity

KA1 – informovat odbornou i laickou veřejnost formou setkání o
možnostech pečovatelských služeb a osobních asistencích.
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Komunikace s obcemi s cílem zvýšit zájem o problematiku
handicapovaných, zejména podnítit je k užší spolupráci s
regionálními terénními službami.
KA2 – podpora společenského života handicapovaných, průběžné
mapování jejich potřeb v jednotlivých obcích
mikroregionů, účast na jejich setkávání
Cílová skupina

Přínos

-

Osoby sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením
ohrožené – handicapovaní

o Povědomost obyvatel regionu o dostupných sociálních
službách a možnostech zkvalitnění života handicapovaných
i osob o ně pečujících.
o Zachování přirozeného prostředí a sociálních kontaktů
pozitivně ovlivňuje zdravotní stav člověka. Život v
domácím prostředí přispívá k pocitu pohody. Podporuje
využívání stávajících dovedností, zachování sociálních
kontaktů, obvyklého způsobu života a jeho smysluplnosti.
o Zapojení komunity do řešení situace těchto klientů.
nedostatečné dovednosti v navazování a udržování
mezilidských vztahů.
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7. Priorita podpora osob ohrožených předlužeností

Osoby ohrožené předlužeností žijí v každé obci v řešeném území. Představitelé obcí o nich mají
povědomost z běžného života v obci nebo z úřední činnosti. Všichni však uvedli, že zadlužení se
na ně s žádostí o pomoc neobrací, výjimečně starostové řeší potíže s bydlením, o které zadlužení
přišli. Často se stává, že osoby z této cílové skupiny mají v obci pouze trvalé bydliště, ale fakticky
se tu nezdržují, žijí ve větších městech nebo i neznámo kde.
Pomoc pro osoby ohrožené předlužeností je v našem regionu dostupná zejména v Hradci Králové,
kam musí dojíždět. Zároveň jim tento fakt zajišťuje anonymitu, která se jeví jako velmi zásadní
potřeba zadlužených osob. Za stav, do kterého se dostali z různých důvodů se stydí, nechtějí, aby
o něm věděli ostatní v komunitě.

7.1. Cíl: Zvýšení informovanosti osob ohrožených předlužeností, jejich rodin
a místních samospráv o možnostech řešení předluženosti
Popis a zdůvodnění

Pro osoby ohrožené předlužeností je velmi složité svůj problém
s někým sdílet, říci si o pomoc včas. Je proto třeba se zaměřit na
edukaci všech občanů, předat informace o tom, jak je možné situaci
zvládnout, na jaké odborné pracoviště se obrátit. Zvýšení
informovanosti o možnostech řešení předluženosti, zvýší naději, že
občané začnou svoji situaci řešit včas, někteří se zadlužení mohou
s pomocí vyhnout.

Plánované klíčové
aktivity

KA1 – zvýšení informovanosti obyvatel i představitelů obcí o
problematice předluženosti, dostupných službách v této
oblasti a možnostech jejich využívání
KA2 – informovat laickou veřejnost formou setkání, besed s
pracovníky Poradny pro lidi v tísni a dluhové poradny

Cílová skupina

-

Osoby ohrožené předlužeností

-

Osoby pečující o jiné závislé osoby

-

Osoby pečující o malé děti
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Přínos

o Povědomost obyvatel regionu o dluhové problematice, o
možnostech řešení hrozící či již existující předluženosti a
dostupných služeb.
o Zvýšení možnosti předlužení řešit.
o Informovanost rodinných příslušníků i pracovníků
samosprávy přispěje k předání informací přímo ohroženým
osobám.
o Podpora blízkých zvyšuje šanci na vyřešení předlužení
konkrétní osoby.
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8. Priorita podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením

Zájem o službu sociální rehabilitace ze strany klientů není v obcích na území mikroregionů
Nechanicko a Urbanická brázda vysoký. Občané ale často nemají povědomost, jaké služby a
jakou pomoc mohou využít, stydí se o ni požádat, žijí s podporou sousedů, obce, známých, …
Navíc nabídka sociální pomoci je omezena na organizace v Hradci Králové, kam potřební nechtějí
nebo nemohou dojíždět a terénní práce je často blokována tím, že sociální pracovníci nejsou z
dané komunity a obtížně si získávají důvěru klientů. Sociální pracovnice KSP mapují ve
spolupráci se zástupci obcí potřeby občanů a navrhují řešení nastalých životních situací. Tato
činnost je efektivní, má výsledky, dokáže se přizpůsobit, působit přímo v terénu.

8.1. Cíl: Pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením
Popis a zdůvodnění

Pomoc občanům, kteří nejsou schopni řešit své problémy vlastním
přičiněním z důvodu životních návyků, k rozvoji schopností a
dovedností potřebných k zajištění běžného životního standardu
bude v regionu obtížné. Tyto osoby často nechtějí na svém způsobu
života nic měnit. Bohužel ale často nejsou přijímáni komunitou,
komunita jejich chování a způsob života nechápe.

Plánované klíčové
aktivity

KA1 – vytipování klientů, kteří mají zájem o službu za pomoci
místních samospráv, oslovení klientů ke spolupráci
KA2 – individuální práce s klienty a komunitou

Cílová skupina
Přínos

-

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

o Navázání individuální práce s klienty, kteří jsou ohroženi
sociálním vyloučením, návrh řešení jejich situace.
o Poskytnutí sociální rehabilitace k získání potřebné
kompetence k dosažení vyšší míry samostatnosti a zlepšení
kvality života.
o Zapojení komunity do řešení situace těchto klientů.
nedostatečné dovednosti v navazování a udržování
mezilidských vztahů.
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