Tisková zpráva

Kraje intenzivně pracují na tom, aby i nesoběstační
lidé mohli dál ŽÍT DOMA
Praha, 26.6.2019 - Paní Věru v jejích šestaosmdesáti letech trápí velké bolesti zad a nohou. Přijímá to
statečně a říká, že je to „daň za její dlouhý život“. Pohybuje se už jen s velkými obtížemi, přesto chce
dál ŽÍT DOMA. Stejně jako mnozí další lidé, kteří s postupujícím věkem ztrácejí soběstačnost, se bez
pomoci blízkých a dobře fungujících terénních sociálních služeb neobejde. Aby zejména pečovatelské
služby dokázaly podpořit člověka i vysoce závislého na péči v setrvání v domácím prostředí, tomu
se snaží vyjít vstříc většina krajů ČR.
V jejich úsilí jim pomáhal dvouletý projekt Institutu sociální práce, z.s., s názvem „Rozvoj kritérií
jako nezbytná součást pro poskytování efektivních sociálních služeb“. Mimo jiné reagoval na nález
Ústavního soudu kdy „povinností krajů je činit přiměřené kroky k tomu, aby všem oprávněným
osobám na jejich území byly dostupné vhodné služby sociální péče.“ Z projektu také vychází
metodická publikace, kterou včera získali zástupci 12 krajů při závěrečné konferenci v Praze.
Vyvrcholila tak pravidelná společná setkávání, v rámci kterých byly diskutovány eventuality a
omezení při zajišťování podpory seniorů, ale i dalších lidí závislých na pomoci druhé osoby, především
ve vztahu k pečovatelským službám a domovům pro seniory. „Většina lidí chce zůstat žít ve svém
přirozeném prostředí. Kraje musí činit kroky k tomu, aby zajistily takové nastavení sítě sociálních
služeb, které odpovídá tomuto přání,“ podotkl předseda Institutu sociální práce Jakub Čtvrtník.
Důraz byl kladen na možnost ovlivnění dostupnosti a kvality sociálních služeb ze strany zřizovatelů
- krajů. Ty již v průběhu projektu zaváděly některá opatření do systému řízení sociálních služeb na
svém území, vedoucí např. ke zvýšení dostupnosti podpory života v domácím prostředí, případně ke
zvýšení dostupnosti pobytových služeb pro lidi, kteří již nemohou zůstat doma ani za podpory
terénních služeb.
„My máme poměrně širokou základní síť sociálních služeb, máme čtyři sta služeb v základní síti, ale
víme, že ne všechny služby jsou pro lidi dostupné, tedy že jsou schopny reagovat na jejich individuální
potřeby. Jihomoravský kraj vizi má. Víme, kam chceme směřovat, a síť dle toho kultivujeme, “ řekla
během konference například Eva Malušková z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zároveň
ocenila možnost praktické spolupráce s Institutem a sdílení zkušenosti s ostatními účastníky projektu.
Jako základ terénní péče, která podporuje lidi v domácím prostředí, považuje Jihomoravský kraj právě
pečovatelskou službu, u které společně s osobní asistencí navýšil za poslední dva roky počet úvazků o
více jak dvě stě pracovníků. „To je velmi významný posun k podpoře terénních služeb a ke
skutečnému zajištění pomoci lidem, kteří do té doby žili ve svých domácnostech bez potřebné a
dostupné pomoci“, zdůraznil Jakub Čtvrtník.
Eva Kroupová
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