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Seznam užívaných zkratek
KPSS

komunitní plánování sociálních služeb

DSP

dům s pečovatelskou službou

CHB

chráněné byty

CZPLK

Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje

ZP

zdravotně postižení

ZŠ

základní škola

MŠ

mateřská škola

ÚP

úřad práce

VPP

veřejně prospěšné práce

SVP

středisko výchovné péče

KP

komunitní plánování

SPRSS LK

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje

SC

strategický cíl

A

aktivita

NZDM

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

LK

Liberecký kraj
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1. ÚVOD
Komunitní plán sociálních služeb města Mimoň je v pořadí druhým strategickým
dokumentem města, který byl zpracován se zřetelem na místní potřeby občanů.
Dokument určuje směr vývoje (rozvoje) sociálních služeb na území města, stanovuje
priority a cíle.
Smyslem procesu komunitního plánování ve městě Mimoň je nastavit a udržet síť
sociálních služeb tak, aby odpovídala skutečným potřebám uživatelů sociálních
služeb na našem území. Jeho naplňování by mělo vést ke zkvalitnění, rozvoj a
udržení stávajících sociálních služeb, tak aby vyhovovaly skutečným potřebám
občanům města a reagovaly na jejich potřeby.

1.1

Komunitní plánování

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat
sociální služby tak, aby odpovídaly místním zvyklostem a potřebám jednotlivých
občanů. Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení
v oblasti sociálních služeb.
Komunitní plán, jeho cíle a výsledek
Cílem komunitního plánování a zpracování komunitního plánu je především to, aby
veškeré zdroje byly využívány efektivně k naplnění potřeb občanům města Mimoně a
to ve sféře potřebnosti sociálních služeb.
Dalším

z cílů

komunitního

plánování

je

pak

podpora

vzájemné

sociální

soudržnosti komunit. Komunitní plán si klade za cíl také sociální začleňování
jednotlivců a skupin a předcházení jejich sociálnímu vylučování z majoritní
společnosti.
Výsledkem komunitního plánování je pak především to, že nabídka sociálních
služeb na území města Mimoně reaguje na zjištěné potřeby občanů a příjemců
sociálních služeb a že vynakládané finanční prostředky jsou využívány přehledně a
efektivně.
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1.2

Sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách

Sociální službou se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů rozumí činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona
zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo
prevence sociálního vyloučení.
Sociální služby zahrnují, sociální poradenství, služby sociální péče, služby
sociální prevence.
Sociální poradenství zahrnuje:


základní sociální poradenství



odborné sociální poradenství

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit
jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech,
kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
Mezi služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, patří:


osobní asistence



pečovatelská služba



tísňová péče



průvodcovské a předčitatelské služby



podpora samostatného bydlení



odlehčovací služby



centra denních služeb



denní stacionáře



týdenní stacionáře



domovy pro osoby se zdravotním postižením



domovy pro seniory



domovy se zvláštním režimem



chráněné bydlení



sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
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Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které
jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení
práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální
prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a
chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Mezi služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, patří:


raná péče



telefonická krizová pomoc



tlumočnické služby



azylové domy



domy na půl cesty



kontaktní centra



krizová pomoc



intervenční centra



nízkoprahová denní centra



nízkoprahová zařízení pro děti a mládež



noclehárny



služby následné péče



sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi



sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením



sociálně terapeutické dílny



terapeutické komunity



terénní programy



sociální rehabilitace
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2. ANALYTICKÁ ČÁST
2.1 Základní demografické a socioekonomické údaje
Město Mimoň se nachází v podhůří Lužických hor v Ralské pahorkatině v okrese
Česká Lípa, který je součástí vyššího územního celku Libereckého kraje. Nachází se
v nadmořské výšce 280 m. Celková rozloha činí 15,48 km². Vzdálenosti do větších
měst: Liberec 40 km, Česká Lípa 15 km.
Území města zahrnuje dva katastry, Mimoň a Vranov pod Ralskem. Město má 8
částí: Mimoň I, Mimoň II, Mimoň III, Mimoň IV, Mimoň V, Mimoň VI, Srní Potok a
Vranov.
V členění veřejné správy je Mimoň obcí II. stupně, s pověřeným obecním úřadem.
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Z dostupných informací vyplývá, že k 31. 12. 2017 měla Mimoň 6434 obyvatel.

Složení obyvatel podle pohlaví a věku k 31. 12. 2017
Věk

Muži

Ženy

Celkem

3189

3245

6434

0-14

511

479

990

15-64

2110

2038

4148

65 a více

568

728

1296

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejpočetnější věkovou skupinou jsou lidé
v produktivním věku.

Poměr mezi věkovými skupinami v %:
předproduktivní věk (0-14)

15,4 %

produktivní věk (15-64)

64,5 %

postproduktivní věk (65 a více)

20,1 %

Průměrný věk obyvatel Mimoně v roce 2017 činil 42,2 let, z toho průměrný věk žen
činil 43,9 let a mužům bylo průměrně 40,5 let.
Ve srovnání s celým Libereckým krajem, kde byl v roce 2017 průměrný věk 41,9 let,
je průměrný věk občanů Mimoně nepatrně vyšší.
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Počet obyvatel v jednotlivých letech
Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

k 31.12.

k 31.12.

k 31.12

k 31.12.

6532

6501

6470

6434

muži

3201

3190

3196

3189

ženy

3331

3311

3274

3245

Počet obyvatel celkem

z toho:

Vývoj počtu obyvatel v Mimoni má snižující se tendenci.

Složení obyvatel podle pohlaví a věku v jednotlivých letech
Věk

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

k 31.12.

k 31.12.

k 31.12.

k 31.12.

6532

6501

6470

6434

1016

1004

1011

990

Počet obyvatel ve 15-64

4356

4296

4211

4148

věku:

1160

1201

1248

1296

41,4

41,7

42,0

42,2

Počet obyvatel celkem
0-14
65 a více

Průměrný věk

Pohyb obyvatel
Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

k 31.12.

k 31.12.

k 31.12.

k 31.12.

Živě narození

70

55

90

50

Zemřelí

82

89

84

80

Přistěhovalí

201

173

183

192

Vystěhovalí

235

170

220

196
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Vývoj nezaměstnanosti v letech 2014 – 2017
Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

k 31.12.

k 31.12.

k 31.12.

k 31.12.

255

154

117

84

ženy

142

90

59

50

muži

113

64

58

34

5,8

3,5

2,7

1,7

Uchazeči o zaměstnání

z toho

Míra nezaměstnanosti v %

Pracovních příležitostí v samotné Mimoni není mnoho. Celý region, tudíž i Mimoň
utrpěla útlumem státního podniku DIAMO. Dále pak zrušením továren Falcon,
Severka a útlumem podniku Mitop Mimoň.
Nyní jsou pracovní příležitosti v Mimoni jen u několika větších či menších
zaměstnavatelů. Obyvatelé Mimoně proto hledají pracovní příležitosti v okolních
městech, kde jsou velcí zaměstnavatelé, kteří se zaměřují především na automobilový
průmysl, jako je ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav, Faurecia, s.r.o., Mladá Boleslav
a Bakov nad Jizerou, Johnson Controls, s.r.o., Česká Lípa, Adient Czech Republic,
k.s., Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Bombardier Transportation Czech Republic, a.s,
Česká Lípa.

Z výše uvedené tabulky Vývoj nezaměstnanosti v letech 2014 – 2017 je patrný pokles
míry nezaměstnanosti ve městě. Počet uchazečů o zaměstnání se od roku 2014
snižuje.
K datu 31. 12. 2017 bylo v evidenci Úřadu práce Mimoň vedeno 84 uchazečů o
zaměstnání.
Celkový počet obyvatelstva v produktivním věku (15-64 let) činil 4148.
Podíl nezaměstnanosti byl 1,7 %.
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Počet osob s poskytnutým příspěvkem na péči starších 18 let
Rok

Osoby starší 18 let
stupeň I.

stupeň II.

stupeň III.

stupeň IV.

celkem

2014

146

152

109

36

443

2015

162

148

115

37

462

2016

164

140

102

29

435

2017

146

135

94

33

408

Počet osob s poskytnutým příspěvkem na péči mladších 18 let
Rok

Osoby mladší 18 let
stupeň I.

stupeň II.

stupeň III.

stupeň IV.

celkem

2014

5

19

7

4

35

2015

9

18

5

6

38

2016

12

14

6

6

38

2017

11

11

6

4

32

2.2 Popis situace v poskytování sociálních služeb
Kapitola je zaměřena na popis stavu sociálních služeb na území Mimoně. Podle
registru poskytovatelů sociálních služeb se přímo na území města nacházejí 2
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují 5 registrovaných služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro obyvatele Mimoně jsou však
dostupné i služby, které jsou zajišťovány poskytovateli, kteří nemají sídlo přímo
v Mimoni, ale jejich služby jsou pro naše obyvatele dostupné.
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Registrovaní poskytovatelé a registrované služby přímo v území města Mimoň

Registrovaní poskytovatelé
Sociální služby města Mimoň, p.o.

Registrované

služby

dle

zákona

108/2006 Sb., o sociálních službách
§ 40 - Pečovatelská služba
§ 49 - Domovy pro seniory
§ 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

LAMPA, z.s., Mimoň

§ 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
§ 69 - Terénní programy

§ 40 Pečovatelská služba
Název poskytovatele: Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace
Zařízení poskytovatele: Sociální služby města Mimoň, Pražská 273, Mimoň I,
471 24 Mimoň
Forma poskytování sociální služby: ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením, senioři
Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

§ 49 Domovy pro seniory
Název poskytovatele: Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace
Zařízení poskytovatele: Domov důchodců Mimoň, Pražská 273, Mimoň I,
471 24 Mimoň
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Cílová skupina klientů: senioři
Věková kategorie klientů: mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
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č.

§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Název poskytovatele: LAMPA, z. s.
Zařízení poskytovatele: Centrum LAMPA, Letná 253, Mimoň IV, 471 24 Mimoň
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
Věková kategorie klientů: NZDM se zaměřuje především na práci s romskými dětmi a
mládeží a dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku od 6 do 26 let

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Název poskytovatele: LAMPA, z. s.
Zařízení poskytovatele: Centrum LAMPA, Letná 253, Mimoň IV, 471 24 Mimoň
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Cílová skupina klientů: rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie klientů: rodiny s dětmi do 26 let, které jsou sociálně znevýhodněny
nebo jsou znevýhodněním ohroženy.

§ 69 Terénní programy
Název poskytovatele: LAMPA, z. s.
Zařízení poskytovatele: Centrum LAMPA, Husova 89, Mimoň I, 471 24 Mimoň
Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Cílová skupina klientů: osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
Věková kategorie klientů: služba je poskytována klientům od 18 let věku
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Registrovaní poskytovatelé a registrované služby dostupné pro území města
Mimoň

Registrovaní poskytovatelé

Registrované služby dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách

Anděl strážný, z. ú.

§ 41 - Tísňová péče

Centrum intervenčních a psychosociálních

§ 37 - Odborné sociální poradenství

služeb Libereckého kraje, p. o.
Centrum pro zdravotně postižené

§ 37 - Odborné sociální poradenství

Libereckého kraje, o.p.s.

§ 44 - Odlehčovací služby
§ 56 - Tlumočnické služby
§ 39 - Osobní asistence

Denní a pobytové sociální služby, p.o.

§ 46 - Denní stacionáře
§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním
Postižením

Farní charita Česká Lípa

§ 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež
§ 57 - Azylové domy
§ 65 - Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Fokus Liberec, o.p.s.

§ 43 - Podpora samostatného bydlení
§ 51 - Chráněné bydlení
§ 70 - Sociální rehabilitace
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Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

§ 37 - Odborné sociální poradenství
§ 44 - Odlehčovací služby

Most k naději, z.s.

§ 59 - Kontaktní centra

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

§ 52 - Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních ústavní
péče

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa,
o.p.s.

§ 66 - Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
§ 37 - Odborné sociální poradenství

TyfloCentrum Liberec, o.p.s.

§ 42 - průvodcovské a předčitatelské
služby
§ 66 - Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

Pampeliška, o.p.s

§ 50 - Domovy se zvláštním režimem

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

§ 50 - Domovy se zvláštním režimem

Centrum LIRA, z.ú., Liberec

§ 54 raná péče
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2.3 Popis situace v navazujících oblastech
2.3.1 Školství
Město Mimoň je zřizovatelem několika škol. Základní a Mateřské školy, Mírová 81,
Mimoň, Základní a Mateřské školy, Pod Ralskem 572, Mimoň a Základní umělecké
školy Václava Snítila. Jde o příspěvkové organizace města.
Dále pak se na území města nachází Gymnázium Mimoň, jehož zřizovatelem je
Krajský úřad Liberec.
Obě Základní a Mateřské školy v Mimoni jsou spádové a navštěvují je žáci
z Mimoně, ale i žáci z okolních obcí, Ralska - Kuřívod, Ploužnice, Hradčan, Borečku,
Novin pod Ralskem, Stráže pod Ralskem, Pertoltic pod Ralskem, Brniště a Velkého
Grunova. Zde je namístě zdůraznit, že ve školách je vzděláváno několik dětí, cizích
státních příslušníků (Ukrajinců, Vietnamců, Mongolů a Slováků).
Základní škola a Mateřská škola Mírová v Mimoni je školou úplnou s prvním až
devátým ročníkem, čtyřmi speciálními třídami, integrovanou mateřskou školou, která
zajišťuje předškolní výchovu a integrovaným Domem dětí Vážka, který zajišťuje
zájmové vzdělávání. Samotná škola zajišťuje celou řadu mimoškolních aktivit a
výletů pro děti.
Velké procento žáků této školy má speciální vzdělávací potřeby, poruchy chování i
učení. V tomto směru škola pracuje s rodiči, odborníky a se sociální pracovnicí
Městského úřadu Mimoň. Škola má zpracovaný preventivní program, který
aktualizuje každý rok.
Celková kapacita školy je 860 žáků a dětí, z toho je kapacita základní školy 700 žáků
a kapacita mateřské školy 160 dětí. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.
Základní škola a Mateřská škola, Pod Ralskem v Mimoni zabezpečuje výchovu a
vzdělávání žáků 1. až 9. postupných ročníků a dalších aktivit souvisejících
s výchovou a vzdělávací činností. Tato škola provozuje také školní družinu a školní
jídelnu. Celková kapacita školy je 560 žáků a dětí, z toho 450 žáků ZŠ a 110 dětí MŠ.
Do této školy jsou z obce Ralsko přijímány žáci do 4. ročníku a z obce Brniště a
Velký Grunov přicházejí žáci do 6. ročníku. Zázemí školy tvoří zrekonstruovaný
sportovní areál, který je maximálně využíván ke sportovním činnostem, ke kterým
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jsou žáci této školy vedeni. V oblasti sportu zaznamenávají žáci úspěch ve
florbalových turnajích a v atletice. Škola má zpracovaný Školní preventivní program a
program proti šikanování.

Základní umělecká škola Václava Snítila v Mimoni vyučuje tři umělecké obory –
hudební, výtvarný a taneční. Součástí školy je detašované pracoviště ve Stráži pod
Ralskem, v Zákupech a v Okružní ulici v Mimoni, kde probíhá výuka tanečního oboru.
Cílová kapacita školy je 420 žáků. Pro školu je charakteristická motivace žáků
k umělecké činnosti, požadavky ke vzdělání a vnímání významu soutěží. Vizí školy je
mimo jiné vytvořit lokální sociálně kulturní prostředí. V hudebním oboru se žáci učí
hře na hudební nástroje (klavír, akordeon, elektronické klávesové nástroje, zobcovou
flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru),
sborovému zpěvu a sólovému zpěvu. V hudebních i výtvarných soutěžích se žáci
umisťují na předních místech.

2.3.2 Zdravotnictví
V Mimoni v Nádražní ulici se nachází Zdravotní středisko Mimoň, s.r.o., které je
v soukromém vlastnictví. V tomto zařízení ordinují dva praktičtí lékaři pro děti a
dorost, jsou zde ordinace dvou praktických lékařů pro dospělé, jedna gynekologická
ordinace a dále je zde zabezpečena jednou týdně odborná ordinace diabetologie.
Mimo toto zdravotní zařízení ve městě ordinují tři soukromé zubní ordinace a jeden
praktický lékař pro dospělé.
Lékaři zabezpečují zdravotní služby nejenom pro Mimoň, ale i pro okolní obce.
V samotném městě jsou k dispozici dvě lékárny.
K odborným vyšetřením a hospitalizacím dojíždí občané Mimoně a okolí do
Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, případně do Nemocnice v Liberci nebo Mladé
Boleslavi.
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2.4 Přehled výdajů na sociální služby města Mimoně
Financování sociálních služeb je vícezdrojové:


dotace MPSV, LK



z rozpočtu obce



Dotační fond města Mimoně



jiné dotační programy



úhrady od klientů

Financování sociálních služeb městem Mimoň
zdroje
Příspěvek města SSMM

rok 2016

rok 2017

2 900 000 Kč

3 100 000 Kč

77 000 Kč

95 000 Kč

2 977 000 Kč

3 195 000 Kč

Dotační fond města
Celkem

3. Analýza potřebnosti sociálních služeb na území města
Mimoně
V minulosti proběhlo v Mimoni dotazníkové šetření, týkající se oblasti sociálních
služeb. Podnětem k uskutečnění dotazníkového šetření bylo zjistit, jak občané
Mimoně využívají sociální služby, zda jsou dostatečně informováni o poskytovaných
službách v území, zda postrádají některou sociální službu na našem území,
popřípadě zjistit, které služby je potřeba rozšířit, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám
obyvatel města.
Dotazníky byly k dispozici v Mimoňském zpravodaji, na webových stránkách města
Mimoň a v podatelně Městského úřadu Mimoň. Přesto byla návratnost nízká.
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3.1 Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníkové akce
Otázka č. 1
Jaké oblasti při řešení sociálních problémů by mělo město Mimoň věnovat
největší pozornost?
V první otázce respondenti uvedli i více možností odpovědí. Ze zjištěných výsledků
lze konstatovat, že největší pozornost by se měla věnovat seniorům. Jeden
respondent uvedl, že by se měla při řešení sociálních problémů věnovat pozornost
všem skupinám, 3 respondenti neuvedli žádnou z uvedených skupin a jeden
respondent uvedl, jiný problém.
Pořadí je následující:
senioři

28 respondentů

osoby zdravotně postižené

15 respondentů

rodiny s dětmi

14 respondentů

osoby v sociální krizi

9 respondentů

(lidé bez domova, nezaměstnaní, lidé ohroženi závislostí, atd.)
mládež

6 respondentů

jiný problém, uveďte: zvířata

1 respondent

Otázka č. 2
Jste spokojen/a s nabídkou sociálních služeb ve městě?
Na druhou otázku 5 respondentů neuvedlo žádnou odpověď, 43 respondentů
odpovědělo, že jsou spokojeni s nabídkou sociálních služeb ve městě a 6
respondentů odpovědělo, že nejsou spokojeni. Jako důvod jejich nespokojenosti
uvádí:
1 respondent – kmenové příslušenství - přímotopy, kontrola baterie, splachovače,
rolety, opravy, podlaha, rezavá voda, první odběr – odtočení vody (odpověď však
nesouvisí se zadanou otázkou)
1 respondent - nevím, neznám;
1 respondent - nevyužívám je;
1 respondent – chybí denní stacionář
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Otázka č. 3
Využíváte sami nebo někdo z Vaší rodiny sociální služby?
U této otázky se mohlo uvést více možností.
12 respondentů uvedlo, že jsou sami uživateli sociálních služeb
6 respondentů uvedlo, že pečuje o rodinného příslušníka nebo jinou osobu, která
využívá sociální službu
34 respondentů uvedlo, že nevyužívá žádné služby a ani nepečuje o někoho, kdo by
sociální služby využíval
3 respondenti neuvedli žádnou odpověď

Otázka č. 4
Které sociální služby nebo zařízení na našem území využíváte?
U této otázky měli respondent uvést jaké sociální služby využívají. Měli na výběr z
těchto sociálních služeb:
Domov pro seniory Mimoň
Pečovatelská služba Mimoň
Chráněné bydlení Mimoň
Krizová pomoc/telefonická krizová pomoc
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Odlehčovací služby
Osobní asistence
Průvodcovské a předčitatelské služby
Raná péče
Sociální poradenství
Jiné, uveďte
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Z celkového počtu 54 respondentů jich 15 neuvedlo žádnou odpověď, 10
respondentů uvedlo, že žádné služby nevyužívají. Zbytek respondentů uvedlo
následující pořadí využívání sociálních služeb:
13 respondentů využívá Pečovatelskou službu Mimoň
5 respondentů Chráněné bydlení
4 respondenti využívají sociální poradenství
3 respondenti navštěvují Centrum pro seniory v Mimoni
2 respondenti průvodcovské a předčitatelské služby
2 respondenti Domov pro seniory Mimoň
2 respondenti uvedli, že využívají jiné služby, konkrétní službu však neuvedli
1 respondent uvedl, že využívá dovoz obědů ze SSMM
1 respondent využívá právní poradenství
Otázka č. 5
Co by pomohlo ke zlepšení kvality Vašeho života z hlediska poskytovaných
služeb? Uveďte:
U této otázky měli respondenti možnost dle vlastního uvážení uvést, co by jim
zlepšilo kvalitu jejich života. Na tuto otázku odpovědělo 10 občanů. Jejich odpovědi
se různí. Výčet je následující:


denní stacionář - 1 respondent



centrum pro seniory - 1 respondent



bezbariérová dostupnost do zdravotního střediska (výtahy), nesoulad
vyúčtování při rozvozu oběda za sociální úkony, pomoc a podpora při
podávání jídla a pití - 1 respondent



placená služba – úklid dřeva, uhlí, atd. - 1 respondent



odlehčovací služby - 1 respondent



větší péče o seniory - 1 respondent



rozšíření možnosti využívat chráněné bydlení pro dvojice (manžele) - 1
respondent



zlepšení kvality personálu v Chráněných bytech - 1 respondent



částečné hrazení služby pojišťovnou - 1 respondent



doprovod k lékaři, veřejné služby - holič, koupelnové zařízení – zastaralé,
občasné návštěvy vedoucích představitelů města – 1 respondent
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Otázka č. 6
Je nějaká sociální služba, kterou byste chtěl/a využívat a ve městě ji
postrádáte?
Na tuto otázku z celkového počtu 54 respondentů neuvedlo žádnou odpověď 17
respondentů, 37 na otázku odpovědělo následovně:
29 z nich nepostrádají žádnou službu
8 respondentů uvedlo, že ve městě postrádají především:


rehabilitace, masáže - 2 respondenti



odlehčovací službu - 1respondent



„školku“ pro seniory - 1respondent



kulturní a společenské využití, návštěva kina a různých akcí - 1respondent



8 hodinovou pečovatelskou službu - 1respondent



denní stacionář - 1respondent



konkrétně neuvedena žádná služba - 1respondent

Otázka č. 7
Jaké jsou důvody, které Vám brání ve využívání sociální služby, kterou byste
chtěl/a využívat?
U této otázky se mohlo opět uvést více možností.
7 respondentů uvedlo finanční důvody (služba je poskytována za úhradu)
6 respondentů uvedlo dopravní problémy (dojíždění za službou)
6 respondentů uvedlo jiný důvod, který ji bráni ve využívání služby, a to: 4x – službu
zatím nepotřebují, 1x - kvalita služby; 1x - odvoz na zdravotní středisko)
2 respondenti uvedli časové důvody (služba je poskytována v čase, který jim
nevyhovuje)
2 respondenti uvedli kapacitní důvody (obsazenost služby)

23

Otázka č. 8
Máte dostatečné informace o sociálních službách a možnostech pomoci?
V této otázce jsme zjišťovali, zda je veřejnost dostatečně informována o službách
v území.
12 respondentů na otázku neodpovědělo, 28 respondentů odpovědělo, že jsou
dostatečně informováni o sociálních službách a 14 uvedlo, že nemají dostatečné
informace.

Otázka č. 9
Pokud ano, kde získáváte informace o sociálních službách?
(tato otázka se vztahuje k otázce č. 8)
Skupina, která na otázku číslo 8 odpověděla kladně, odpovídala zároveň i na otázku,
kde získává potřebné informace.
13x

poskytovatelé sociálních služeb

12x

internet

7x

městský úřad

4x

jinde, uveďte: Mimoňský zpravodaj, Mitel

1x

úřad práce

Otázka č. 10
Pokud ne, víte na koho se obrátit v obtížné životní situaci?
(tato otázka se vztahuje k otázce č. 8)
Tato otázka se sice vztahovala k otázce č. 8, ale odpovědělo na ní více respondentů.
26 respondentů odpovědělo kladně
4 respondenti odpověděli záporně
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Otázka č. 11
Cítíte potřebu vytvoření informační brožury pro občany?
Na otázku zda občané cítí potřebu vytvoření informační brožury o přehledu
sociálních služeb, odpovědělo z celkového počtu 54 respondentů 29 ano, 12 ne a 13
neuvedlo žádnou odpověď.

Otázka č. 12
Která místa v Mimoni jsou pro Vás z hlediska bezbariérovosti obtížně
dostupná?
Na tuto otázku veřejnost uvedla následující:
5x

zdravotní středisko

3x

budova Městského úřadu Mimoň, konkrétně pak budova úřadu B a C

3x

cesta okolo Družby k letnímu kinu

2x

cesta od hotelu Beseda ke kostelu

2x

muzeum

1x

knihovna

1x

pošta

1x

cesta “zadem” ze Sídliště p. R. na Letnou

1x

stav chodníků na Letné

Otázka č. 13
Jste muž nebo žena?

Zde jsme zjišťovali, která skupina z celkového počtu respondentů je v dotazníkové
akci více zastoupená. Mužů odpovídalo 14, žen 39 a 1 respondent pohlaví neuvedl.
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Otázka č. 14
Věk
Nejvíce respondentů bylo zastoupeno ve skupině 65 a vice let. Věková skupina 18 –
26 let zastoupena nebyla.

Věk

18 – 26 let

27 – 49 let

50 – 65 let

65 a více let

Počet

0

5

16

33

respondentů

Otázka č. 15
Ve které části Mimoně žijete?
Z vyplněných 54 dotazníků vyplynulo:
Mimoň I.

32 respondentů

Mimoň III.

1 respondent

Mimoň IV.

12 respondentů

Velký Grunov

1 respondent

Bez udání

8 respondentů

Otázka č. 16
Zde je prostor pro vaše případné návrhy a připomínky:
Občanům byl dán prostor na jejich návrhy a připomínky. Vyjádřilo se pouze minimum
respondentů. Ze všech odevzdaných dotazníků byla pouze jedna připomínka a jeden
návrh.
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1 respondent
„Když potřebuji pomoc, tak nemám možnost se pomoci dovolat. Telefonovat nemohu,
protože ho neslyším. V domě je kolikrát třeba i 3 pečovatelky. Nejsou k dispozici.
Není možnost se jich dovolat. Jsou na kafíčku a nesmí je nikdo rušit.“
(doslovně přepsáno, jak je v dotazníku uvedeno)
1respondent
„ Domov sociální a zdravotní péče Pražská – Mimoň, společenská místnost“.
(doslovně přepsáno, jak je v dotazníku uvedeno)

3.2 Závěr dotazníkového šetření
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že obyvatelé města jsou se sítí sociálních služeb,
která je ve městě Mimoň nastavena spokojeni.
Žádný větší konkrétní požadavek na novou službu nevzešel. Pracovní skupina pro
KPSS se proto rozhodla, aby se město soustředilo na udržení a rozvoj stávajících
sociálních služeb.
Na základě našeho místního povědomí o potřebách občanů v oblasti sociálních
služeb ve městě, byly zpracovány karty rozvojových opatření, které se týkají jak
seniorů a osob zdravotně postižených, tak i dětí, mládeže, rodiny i osob sociálně
vyloučených.
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3.3 AWOT analýza

SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY























fungující a kvalitní sítě sociálních
služeb
pobytového zařízení a terénní
pečovatelské služby
DPS a CHB
ubytovna v Pražské ulici
Klub seniorů
možnost půjčování kompenzačních
pomůcek
existence služby osobní asistence
(CZPLK)
možnost ubytování matek s dětmi
(Jonáš Česká Lípa)
komise pro občanské záležitosti
NZDM LAMPA Mimoň
široká nabídka volnočasových
aktivit pro seniory, ZP, děti a
mládež
podpora sportovních a
volnočasových aktivit ze strany
města
vybudování dětských hřišť a
sportovních prvků (venkovní
posilovna, workoutové hřiště)
využívání nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti (VPP)
vybudováno nové hřiště u ZŠ Pod
Ralskem
dobrá spolupráce sociálního
oddělení s ÚP ČR, Policií ČR, ZŠ a
dalšími subjekty
funguje program celoživotního
vzdělávání
účastníci Programu mobility

PŘÍLEŽITOSTI
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schopnost poskytovatelů sledovat a
zpracovávat žádosti o granty
podpora ze strany samosprávy vůči
službám
přizpůsobení sociálních služeb
skutečným potřebám
rozšíření provozní doby pečovatelské
služby
posílit informovanost o konkrétních
službách a jejich dostupnosti
zavedení služeb osobní asistence
odstranění bariér (využití Programu
mobility)
větší spolupráce mezi organizacemi

SWOT analýza

SLABÉ STRÁNKY






bariéry ve městě, ztížený přístup
ZP v některých částech města
Časově omezená provozní doba
pečovatelské služby
chybí denní stacionář pro seniory
a osoby se zdravotním
postižením
snaha a ochota občanů
k zapojení se do KP

OHROŽENÍ






nedostatečná kontrola využití
příspěvku na péči k nákupu služeb
sociální péče
nízká míra zapojení příspěvku na péči
jako zdroje pro financování
existujících sociálních služeb
nedostatek finančních prostředků
směřovaných na podporu sociálních
služeb

4. Návrhová část
4.1 Vize do roku 2022
Vizi vnímáme jako naši představu o tom, jak a jakým směrem se budou ubírat
sociální služby pro zajištění potřeb občanů. Cíl vize reflektuje na potřeby příjemců
sociálních služeb. Všechny stávající služby chceme i nadále udržet, podporovat jejich
rozvoj, zkvalitňování a provázanost. Zajištění sociálních služeb bude i nadále
poskytováno organizacemi, které jsou zřízeny krajem, obcemi a nestátními
neziskovými organizacemi. Rozvoj služeb koresponduje s komunitním plánem.
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4.2 Cíle v oblasti rozvoje sociálních služeb na období 2018 - 2022
1. Udržení stávající sítě sociálních služeb na území města Mimoň
Op. 1/1 Spolufinancování sociálních služeb působících aktivně na území města
Mimoň

2. Podpora sociálních služeb poskytujících činnosti v oblasti výchovných,
vzdělávacích a aktivizačních činností pro děti a mládež
Op. 2/1 Udržení kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

3. Podpora volnočasových a zájmových aktivit pro seniory a osoby zdravotně
postižené
Op. 3/1 Podpora aktivit pro seniory a osoby zdravotně postižené

4. Podpora terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a
podpora prevence nežádoucích sociálních jevů
Op. 4/1 Podpora terénních sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Op. 4/2 Podpora sociálně aktivizačních služeb
Op. 4/3 Realizace preventivních programů města Mimoň pro děti a mládež

5. Podpora a udržení služeb poskytovaných v přirozeném prostředí
Op. 5/1 Podpora terénních sociálních služeb, osobní asistence a odlehčovacích
služeb
Op. 5/2 Rozšíření pečovatelské služby na 24 hodin denně a posílení počtu
terénních pracovníků.
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4.3 Karty rozvojového opatření

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA MIMONĚ
NA OBDOBÍ 2018 – 2022
Karta rozvojového opatření
Název cíle

1. Udržení stávající sítě sociálních služeb na území města
Mimoň

Číslo opatření

Op. 1/1

Název opatření

Spolufinancování sociálních služeb působících aktivně na
území města Mimoň

Cílová skupina
uživatelů

senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a mládež,
osoby ohrožené sociálním vyloučením

Dotčené druhy
sociálních služeb

§ 37 Sociální poradenství
§ 39 Osobní asistence
§ 40 Pečovatelská služba
§ 43 Podpora samostatného bydlení
§ 44 Odlehčovací služby
§ 46 Denní stacionáře
§ 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením
§ 49 Domovy pro seniory
§ 51 Chráněné bydlení
§ 54 Raná péče
§ 57 Azylové domy
§ 59 Kontaktní centra
§ 60a Intervenční centra
§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
§ 69 Terénní programy
§ 70 Sociální rehabilitace

Popis opatření

Při komunitním plánování byl vytčen cíl, že stávající síť sociálních
služeb na území města Mimoně, by měla být udržena alespoň na
stávající kapacitě.
Hlavním poskytovatelem sociálních služeb pro Mimoň a okolí jsou
Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace, která
zajišťuje péči o seniory a osoby zdravotně postižené. Další služby
pro tyto osoby zajišťuje např. Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, případně jiní poskytovatelé dle potřeby uživatele.
Služby pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
zajišťuje na území města Mimoně především LAMPA z.s., Mimoň.
Další služby pro tyto skupiny jsou poskytovány jinými registrovanými
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poskytovateli sociálních služeb, kteří na území našeho města
působí, a to vždy individuálně dle potřeb zájemce o službu.
Opatření je proto zaměřeno na podporu ze strany města ve
spolufinancování sociálních služeb působících aktivně na území
města Mimoně. Podporou z rozpočtu města, či formou dotace z
Dotačního fondu města Mimoň.



Řešení opatření





zajistit informovanost poskytovatelů sociálních služeb o
možnosti podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu města
Mimoň či podání individuální žádosti (jako jeden ze zdrojů
financování)
požadavky poskytovatelů na spolufinancování sociálních
služeb působících aktivně na území města Mimoň předkládat
pokud možno předem, pro další kalendářní rok
spolufinancování sociální služeb městem Mimoň, jako jeden
ze zdrojů financování - vícezdrojového financování
monitorovat, zda poskytovatel aktivně působí na území
města (ukazatelem je počet uživatelů služby v Mimoni,
spolupráce s městem Mimoň)
kontrola vyúčtování dotací ze strany města

Vazba na SPRSS LK

SC 10 Udržitelný systém financování Základní sítě sociálních
služeb, včetně vyšší míry zapojení obcí do spolufinancování
sociálních služeb
A10-02 Větší míra zapojení obcí do spolufinancování a stabilizace
Základní sítě sociálních služeb včetně metodické podpory obcí a
poskytovatelů sociálních služeb

Garant opatření

Město Mimoň, poskytovatelé sociálních služeb
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA MIMONĚ
NA OBDOBÍ 2018 – 2022
Karta rozvojového opatření

Název cíle

2. Podpora sociálních služeb poskytujících činnosti v oblasti
výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností pro děti a
mládež

Číslo opatření

Op. 2/1

Název opatření

Udržení kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Cílová skupina
uživatelů

děti a mládež

Dotčené druhy
sociálních služeb

§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Popis opatření

Toto opatření je zaměřeno na podporu subjektů sociálních služeb
vyvíjející činnost v oblasti výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti pro děti ve věku od 6 do 26 let, které jsou ohroženy
společensky nežádoucími jevy.
Jedná se zejména o udržení nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež
a
podporu
preventivních
programů
pro
děti
z nízkopříjmových rodin. Tato služba je snadno dostupná, bezplatná,
funguje především jako prevence rizikového chování.
Rozhodujícím záměrem nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
je zlepšit životní situaci dětí a mladých lidí.


podpora města ve spolufinancování nízkoprahového zařízení
aktivně působícího na území města Mimoně, jako jeden ze
zdrojů financování



nastavení systémové spolupráce s městem

Řešení opatření
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SC 5 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence pro rodiny s dětmi,
mládež do 26 let včetně nastavení systémové podpory rodin s dětmi
A05-01 Nastavení systémové podpory rodin s dětmi, včetně
nastavení krajské prorodinné politiky v rámci realizace krajského
projektu – Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém
kraji
Vazba na SPRSS LK
SC 10 Udržitelný systém financování Základní sítě sociálních
služeb, včetně vyšší míry zapojení obcí do spolufinancování
sociálních služeb
A10-02 Větší míra zapojení obcí do spolufinancování a stabilizace
Základní sítě sociálních služeb včetně metodické podpory obcí a
poskytovatelů sociálních služeb
Garant opatření

Město Mimoň, poskytovatelé sociálních služeb
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA MIMONĚ
NA OBDOBÍ 2018 – 2022
Karta rozvojového opatření
Název cíle

3. Podpora volnočasových a zájmových aktivit pro seniory a
osoby zdravotně postižené

Číslo opatření

Op. 3/1

Název opatření

Podpora aktivit pro seniory a osoby zdravotně postižené

Cílová skupina
uživatelů

senioři, osoby se zdravotním postižením

Dotčené druhy
sociálních služeb

bez specifikace

Popis opatření

Řešení opatření

Cílem opatření je podpora aktivit směřující k smysluplnému využití
volného času a setkávání se, a to v oblasti kultury, sportu a
společenských aktivit zaměřených na seniory a zdravotně
handicapované občany.


zajistit dostatečnou nabídku aktivit pro seniory a zdravotně
postižené

Vazba na SSPRSS LK

bez vazby

Garant opatření

Město Mimoň, jiné subjekty
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA MIMONĚ
NA OBDOBÍ 2018 – 2022
Karta rozvojového opatření

Název cíle

4. Podpora terénní práce s osobami ohroženými sociálním
vyloučením a podpora prevence nežádoucích sociálních
jevů

Číslo opatření

Op. 4/1

Název opatření

Podpora terénních sociálních služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením

Cílová skupina
uživatelů

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Dotčené druhy
sociálních služeb

Popis opatření:

Řešení opatření

§ 53 Služby sociální prevence
§ 69 terénní programy
Zajištění sociální služby formou terénní práce prostřednictvím
terénních programů, které jsou poskytovány osobám, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Služba zajišťuje pomoc a podporu osobám za účelem sociálního
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.



nastavení systémové spolupráce s městem Mimoň
efektivní zajištění sociální služby na území města

SC 6 Optimalizace a využitelnost sítě služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností
Vazba na SPRSS LK

Garant opatření

A06 02 Rozvoj ambulantních a terénních služeb zaměřených na
prevenci ztráty bydlení u osob ohrožených bezdomovectvím včetně
zvýšení dostupnosti azylového bydlení a nocleháren pro osoby bez
přístřeší dle definované potřebnosti obcí v návaznosti na prostupné
bydlení a sociální bydlení v obci
Město mimoň, poskytovatel sociálních služeb
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA MIMONĚ
NA OBDOBÍ 2018 – 2022
Karta rozvojového opatření

Název cíle

4. Podpora terénní práce s osobami ohroženými sociálním
vyloučením a podpora prevence nežádoucích sociálních
jevů

Číslo opatření

Op. 4/2

Název opatření

Podpora sociálně aktivizačních služeb

Cílová skupina
uživatelů

rodiny s dětmi a mládež, senioři a osoby zdravotně postižené

Dotčené druhy
sociálních služeb

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Popis opatření

Služby jsou určeny pro rodiny s dětmi, seniory a osoby zdravotně
postižené, které jsou sociálně vyloučeny nebo jsou sociálním
vyloučením ohroženy, či je tíží špatné bytové podmínky,
nezaměstnanost, dluhy apod. Jedná se především o pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Hlavním cílem sociálně aktivizačních služeb je zabránit
zhoršování nepříznivé životní situace klienta.

Řešení opatření

Vazba na SPRSS LK

Garant opatření




nastavení systémové spolupráce s městem Mimoň
efektivní zajištění sociální služby na území města

SC 5 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence pro rodiny s dětmi,
mládež do 26 let včetně nastavení systémové podpory rodin s dětmi
A05-02 Nastavení a zvýšení dostupnosti sociální služeb Sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež v rámci realizace krajského projektu – Podpora a
rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji a rozvoj
ambulantních, terénních služeb sociálních služeb zaměřených na
sanaci rodiny jako prevence umístění dětí do ústavní péče
Město Mimoň, poskytovatelé sociálních služeb
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA MIMONĚ
NA OBDOBÍ 2018 – 2022
Karta rozvojového opatření

Název cíle

4. Podpora terénní práce s osobami ohroženými sociálním
vyloučením a podpora prevence nežádoucích sociálních
jevů

Číslo opatření

Op. 4/3

Název opatření

Realizace preventivních programů města Mimoň pro děti a
mládež

Cílová skupina
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb

Děti a mládež

bez specifikace
Předmětem tohoto opatření je prevence vzniku negativních jevů, a
to zajímavou nabídkou preventivních akcí a programů, které jsou
určeny pro žáky místních základních škol.

Popis opatření
Organizování výletů pro děti a mládež s nabídkou vzdělávacích,
kulturních a sportovních akcí, pořádaných v rámci prevence
oddělením rodiny a sociálních záležitostí.

Řešení opatření
Vazba na SPRSS LK
Garant opatření

Podpora vedení města k pořádání této preventivní činnosti
bez vazby
Město Mimoň
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA MIMONĚ
NA OBDOBÍ 2018 – 2022
Karta rozvojového opatření
Název cíle

5. Podpora a udržení služeb poskytovaných v přirozeném
prostředí

Číslo opatření

Op. 5/1

Název opatření

Podpora terénních sociálních služeb, osobní asistence a
odlehčovacích služeb

Cílová skupina
uživatelů

senioři, osoby se zdravotním postižením

Dotčené druhy
sociálních služeb

§ 39 Osobní asistence, § 44 Odlehčovací služby

Popis opatření

Koncepční řešení kvality a dostupnosti sociálních služeb na
regionální úrovni klade důraz na podporu poskytování služeb v jejich
přirozeném prostředí. Je proto potřeba nastavit tyto služby tak, aby
umožnily klientům žít ve svém přirozeném domácím prostředí co
nejdéle.
V souvislosti se setrváním osob v domácím prostředí je nezbytné
zajistit podporu pečujícím osobám.
Opatření je proto zaměřeno na podporu těmto osobám
prostřednictvím zajištění odlehčovací služby a osobní asistence.
Cílem je poskytnout, osobám, kteří pečují o svého rodinného
příslušníka nezbytný odpočinek v péči o něj a možnost načerpat
nové síly.


Řešení opatření



Zřízení dvou dvoulůžkových pokojů cca pro 4 klienty –
pobytová služba.
Nastavení fungující osobní asistence

Vazba na SPRSS LK

SC 1 Zvýšení dostupnosti ambulantních a terénních služeb pro
seniory se sníženou soběstačností
A01-03 Podpora pečujícím osobám prostřednictvím zajištění
dostupnosti odlehčovacích služeb a denních stacionářů

Garant opatření

Město Mimoň, Sociální služby města Mimoň, poskytovatelé
sociálních služeb
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA MIMONĚ
NA OBDOBÍ 2018 – 2022
Karta rozvojového opatření
Název cíle

5. Podpora a udržení služeb poskytovaných v přirozeném
prostředí

Číslo opatření

Op. 5/2

Název opatření

Rozšíření pečovatelské služby na 24 hodin denně a posílení
počtu terénních pracovníků

Cílová skupina
uživatelů

senioři, osoby se zdravotním postižením

Dotčené druhy
sociálních služeb

§ 40 Pečovatelská služba

Popis opatření

Pečovatelská služba je využívanou sociální službou, kterou
poskytují Sociální služby města Mimoň.
Opatření je proto zaměřeno na posílení počtu terénních pracovníků
a rozšíření pečovatelské služby, prostřednictvím které je seniorům a
osobám zdravotně postiženým, umožněno být co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí.
Vzhledem ke stárnutí uživatelů pečovatelské služby je třeba vyšší
míry pomoci ze strany pracovníků terénní pečovatelské služby
(pouze v Mimoni je v současné době cca 20% obyvatel ve věku 65 a
více). Nabízí se otázka rozšířit poskytování terénní pečovatelské
služby na 24 hodin denně. Rozšířením terénní pečovatelské služby
by měli uživatelé pečovatelské služby možnost zůstávat ve svém
domácím, přirozeném prostředí co nejdéle a nevznikala by nutnost
nastupovat do pobytových zařízení, z důvodu vyšší míry závislosti.
V současnosti je aktuální pracovní doba od 7:00 do 19:00 hodin.

Řešení opatření





Zvýšení počtu pracovníků terénní pečovatelské služby
Rozšíření časové dostupnosti terénní pečovatelské služby na
24 hodin denně
Zřízení zázemí pro terénní pečovatelskou službu

Vazba na SPRSS LK

SC 1 Zvýšení dostupnosti ambulantních a terénních služeb pro
seniory se sníženou soběstačností
A01-01 Zvýšení časové i místní dostupnosti terénních služeb
sociální péče s ohledem na potřebnost osob a území

Garant opatření

Město Mimoň, poskytovatelé sociálních služeb
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