NÁVRH cílů, opatření a aktivit – SPRSS ORP Havlíčkův Brod
STRATEGICKÁ ČÁST
Přehled cílů, opatření a aktivit

CÍL 1: PODPORA POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB
1.1 OPATŘENÍ – Rozšíření kapacit terénní pečovatelské služby a dalších služeb pro cílovou skupinu
senioři zejména mimo město Havlíčkův Brod
AKTIVITY
1.1.1 Zajištění obslužnosti terénní pečovatelské služby
1.1.2 Zajištění obslužnosti služeb osobní asistence

1.2 OPATŘENÍ – Rozšíření ostatních terénních sociálních služeb zejména mimo město Havlíčkův
Brod
AKTIVITY
1.2.1 Rozšíření terénního programu Al Paso Vysočina

CÍL 2: UDRŽITELNÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
2.1 OPATŘENÍ – Nastavení udržitelného systému financování sociálních služeb v regionu
AKTIVITY
2.1.1 Nastavení systému spolupráce a komunikace obcí a Kraje Vysočina
2.1.2 Zapojení obcí z regionu do spolufinancování sociálních služeb poskytovaných v regionu
Havlíčkobrodska

CÍL 3: PODPORA DOSTUPNÉHO BYDLENÍ NA ÚZEMÍ ORP
3.1 OPATŘENÍ – Vytvoření systému prostupného bydlení
AKTIVITY
3.1.1

3.2 OPATŘENÍ – Podpora prostupného bydlení
AKTIVITY
3.2.1 Zřízení azylového domu pro matky s dětmi/rodiny ve městě Havlíčkův Brod
1

NÁVRH cílů, opatření a aktivit – SPRSS ORP Havlíčkův Brod
3.2.2 Rozvoj bezbariérového bydlení (ve spojitosti s pečovatelskou službou) ve městě Havlíčkův
Brod
3.2.3 Zřízení sociálních bytů ve městě Havlíčkův Brod

CÍL 4: Posílení sociálně-zdravotní péče pro uživatele sociálních služeb
4.1 OPATŘENÍ – Posílení psychologické a psychiatrické péče pro děti a dospělé
AKTIVITY
4.1.1 Síťování a provázání aktivit různých subjektů v oblasti péče o duševní zdraví

4.2 OPATŘENÍ – Zvýšení finanční, materiální a další podpory pro osoby se zdravotním postižením
AKTIVITY
4.2.1 Podpora neslyšících a nedoslýchavých osob při zajištění foniatr. lékařů vydávajících sluchadla a
jejich průběžné proškolování v dané oblasti
4.2.2 Zajištění vzdělávacích přednášek se zaměřením na sluchově postižené osoby (kompenzační
pomůcky, příspěvky aj.)
4.2.3 Instalace prvků pomáhajících s orientací osobám se zdravotním handicapem na veřejných
místech a budovách města Havlíčkův Brod (např. zvukový hlásič pro nevidomé, indukční smyčky pro
neslyšící)

CÍL 5: Chod nových zařízení poskytujících sociální služby na území ORP
5.1 OPATŘENÍ – Podpora výstavby lůžkového hospice pro seniory a onkologické pacienty
v Havlíčkově Brodě
AKTIVITY
5.1.1
5.2 OPATŘENÍ – Zřízení krizového centra
AKTIVITY
5.2.1

CÍL 6: Rozvoj sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené a sociálním
vyloučením ohrožené

6.1 OPATŘENÍ – Zřízení nízkoprahového denního centra
AKTIVITY
6.1.1
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6.2 OPATŘENÍ – Posílení služeb v oblasti problematiky závislostí a závislostí na procesech
(ambulantní a terénní práce)
AKTIVITY
6.2.1 Zřízení Adiktologické ambulance v Havlíčkově Brodě
6.2.2 Rozšíření terénního programu pro uživatele nelegálních návykových látek v Havlíčkově Brodě
6.2.3 Realizace terapeutických skupin pro klienty s adiktologickou obtíží

CÍL 7: Realizace vzdělávacích a osvětových aktivit pro odbornou i laickou
veřejnost

7.1 OPATŘENÍ – Zvýšení informovanosti lékařů o problematice sociálních služeb
AKTIVITY
7.1.1

7.2 OPATŘENÍ – Zvýšení informovanosti představitelů místních samospráv v regionu o

problematice sociálních služeb
AKTIVITY
7.2.1

7.3 OPATŘENÍ – Podporovat informovanost o sociálních službách poskytovaných v regionu

Havlíčkobrodska
AKTIVITY
7.3.1 Podpora festivalu sociálních služeb, který každoročně pořádá Oblastní charita HB
7.3.2 Realizace osvětových aktivit pro žáky ZŠ, SŠ týkající se problematiky sociálních služeb
7.3.3 Podpora navázání spolupráce ZŠ, MŠ s poskytovateli sociálních služeb
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