KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
Zpráva o plnění cílů 2. KPSS k 30.06.2012
Proces komunitního plánování v našem městě se nachází ve fázi implementace
stanovených cílů a opatření v rámci svého 2. cyklu. Přehled plnění ukazuje míru
naplnění jednotlivých opatření k 30.06.2012. Všechny konkrétní aktivity, které byly
realizovány v rámci implementace, jsou podrobně popsány v Realizačním plánu
2. KPSS, který je přílohou tohoto materiálu.
Členové koordinačních skupin definovali celkem 21 cílů, k jejichž naplnění bylo
definováno 62 opatření. Prioritním cílem plánu je odstraňování bariér. V současné
době je zpracován Generel bezbariérových tras pro lokalitu Děčín Podmokly.
K realizaci v letošním roce byla vybrána trasa č. 1. Záměr bude předložen "Vládnímu
výboru pro zdravotně postižené občany" v rámci "Národního rozvojového programu
mobility pro všechny" k doporučení financování v říjnu tohoto roku. Hlavní osou trasy
jsou ulice Teplická, Prokopa Holého, Ruská, Čs. Legií, Raisova a Jerolýmova vč.
Mírového náměstí. Objekty, jejichž bariérovost bude řešena, jsou ZŠ Máchova, ZŠ
Bezručova a Dům dětí a mládeže.
Z definovaných společných cílů se již podařilo splnit zřízení nového webového
portálu sociálních služeb a komunitního plánování, který je již provozován od roku
2011. Široká i odborná veřejnost zde má k dispozici veškeré materiály týkající se
procesu komunitního plánování, dále je zde možné získání informací o nabídce
poskytovaných
sociálních
služeb
i
ostatních
aktivit
ve
městě
(www.komunitni.mmdecin.cz). Naplnění cíle, jehož nositelem je magistrát města,
zřízení socio-info centra závisí na finančních možnostech. Činnost centra a jeho
personální zajištění je připraveno. Zahájení činnosti závisí na drobných stavebních
úpravách bývalých prostor sociální pokladny. Je zde nutné zajištění bezbariérovosti.
V rámci jednotlivých koordinačních skupin jsou cíle postupně naplňovány. V oblasti
seniorů se již podařilo naplnit cíl zvýšení kapacity odlehčovacích služeb. V současné
době nabízí poskytovatelé kapacitu 20 lůžek.
Cíl č. 3 – Zkvalitnění pobytových služeb pro seniory je závislý na finančních
možnostech města. Díky aktivitám vedení města se podařilo zařadit projekt
rekonstrukce Domova pro seniory na Kamenické ulice do IPRM. V rámci tohoto cíle
bylo definována potřeba vytvoření oddělení pro osoby vyžadující zvláštní péči. CSS
Děčín, p.o. zřídilo Domov se zvláštním režimem v jedné ze stávajících budovách
Domova pro seniory. Je zde poskytována péče zejména osobám s poruchami
kongitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku, jejichž příčinami je demence. Určitou
formou této demence je i Alzheimerova nemoc, kterou mohou být postiženi i lidé
v produktivním věku. Dle dostupných výzkumů se počet těchto osob neustále zvyšuje
a i Evropská komise se touto problematikou aktivně zaobírá. Tyto osoby nevyžadují
lůžkové zařízení, pouze celodenní dohled. Vzhledem k tomuto vývoji nenabízí naše

město žádnou přijatelnou alternativu pro tuto cílovou skupinu. Jedním z možných
řešení je využití stávající budovy bowlingu v Křešicích, který by svou kapacitou
i funkčností plně vyhovoval provozu zařízení pro klienty s Alzheimerovou chorobou.
Jedním ze stěžejních cílů KS Osoby se zdravotním postižením je vedle odstraňování
bariér i zkvalitňování pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním
postižením nebo dlouhodobým duševním onemocněním. Proces transformace
pobytových zařízení je realizován a v současné době probíhá vzdělávání všech
pracovníků Domova pro osoby se zdravotním postižením a zpracování Plánu
transformace.
Mezi cíle této skupiny patří i rozvoj dobrovolnictví. Naplnění tohoto cíle zajišťuje
nezisková organizace Slunečnice, o.s., která zajišťuje jednak pomoc prostřednictvím
dobrovolníků osobám s mentálním postižením, dále pak nabízí dobrovolníky
i ostatním organizacím pro ostatní cílové skupiny.
Hlavním cíle skupiny Rodiny v krizi je podpora dětí z nepodnětného prostředí. Vznikly
4 přípravné ročníky, byla nastavena spolupráce oddělení OSPOD s organizacemi,
které poskytují asistenční služby pro rodiny s dětmi. V rámci definovaného cíle
podpora aktivit vedoucích ke snížení rizikového chování dětí a mládeže byla
rozšířena nabídka odborného rodinného poradenství a nastavena vzájemná
spolupráce. V rámci plnění tohoto cíle byly zaregistrovány 2 služby nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, které nabízí neorganizovaným dětem a mládeži využívání
volného času.
Vznik noclehárny a azylového domu pro ženy a řešení otázky osob bez přístřeší
v Děčíně je prioritním cílem skupiny Osoby v krizi. V rámci spolupráce s Agenturou
pro sociální začleňování byl podán projekt na vybudování azylového domu pro muže
v Horním Žlebu. V rámci spolupráce s agenturou byly zpracovány materiály týkající
se sociálně vyloučených lokalit.
Cíle 2. KPSS byly postaveny na minimální finanční podpoře ze strany obce. Vedle
zdrojů MPSV na financování služeb můžeme konstatovat, že sociální oblast v našem
městě byla a bude v letech 2010–2013 podpořena Evropskou unií částkou téměř
70 mil. Kč.
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