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Mě s to N o v é Mě s to n a Mo r a v ě

N Á V R H

U S N E S E N Í

2. Z ast upi t el st va měst a
konaného dne 10. 12. 2018
Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb
Od roku 2014 je v platnosti Komunitní plán sociálních služeb města Nového Města na Moravě a mikroregionu
Novoměstsko na období 2014 - 2018. Aktuálně reagujeme na blížící se konec platnosti tohoto strategického
dokumentu a

změny potřeb uživatelů, poskytovatelů a zadavatele sociálních služeb, které vyplynuly ze

vzájemného setkávání všech dotčených osob. Domníváme se, že jsme zareagovali na všechny vzniklé změny v
rámci nových potřeb veřejných i sociáních služeb. Nově vznikající komise pro sociální problematiku může
upozornit na případné další potřeby v rámci sociální politiky města i celého regionu. Považujeme tedy za vhodné
komunitní plán každý rok vyhodnocovat a tím pravidelně reagovat na každou změnu a novou
potřebu celého našeho regionu.

§ 84 odst. 1) zákona o obcích
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu č. 1 Komunitního plánu sociálních služeb města Nového Města na Moravě a mikroregionu
Novoměstsko dle příloh č. 1 a 2 materiálu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel:

Stanislav Marek

Schvalovatel:

Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel:

Rita Skalníková DiS.

Vyjádření:

Rada města projednala na své schůzi č. 2 dne 3.12.2018 a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
S dokumentem pracují zadavatel, poskytovatelé i uživatel sociálních
služeb. Před aktualizací byl projednán v rámci odboru ŠKSV,
místostarosou města a ředitelkou NSS. Osloveni byli rovněž
poskytovatelé sociálních i veřejných služeb. Všechny podněty a
připomínky byly zahrnuty do nově aktualizovaného dokumentu.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání:

00:05

Text důvodové zprávy:

Při setkávání zástupců poskytovatelů sociálních a veřejných služeb na
území našeho regionu, při terénní i ambulantní práci sociálního
pracovníka města, vzniklo několik nových potřeb uživatelů, na které
reagujeme tím, že jsme rozšířili a doplnili priority, aktivity a
opatření závazného dokumentu města a mikroregionu Komunitního plánu
sociálních a souvisejících veřejných služeb.
Změny nastaly v níže uvedených bodech stávajícího platného
dokumentu. Celý aktualizovaný dokument je přílohou tohoto materiálu. V
důvodové zprávě jsou uvedeny pouze doslovné změny jednotlivých bodů:
Cílová skupina senioři a osoby se zdravotním postižením
Byl postaven Komunitní dům pro seniory. Vznikla nově potřeba sociální
služby, která nabízí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním
postižením. Dále pak denní stacionář pro seniory a tísňová péče. V
názvosloví komunitního plánu se objevuje nový termín - mobilní
specializovaná paliativní péče.
1.2.1 ... zrušen z důvodu neaktuálnosti
1.4 ... podpořit vznik sociální služby denní stacionář pro seniory a tísňová
péče
1.7.2 ... podpora města při navýšení kapacity sociální služby osobní
asistence a její optimalizaci
1.7.3 ... rozšíření služby na věkovou kategorii dětí
1.8 ... podpořit ranou péči v regionu
2.1.1 ... první část zrušena - postaven KODUS
2.2.1 ... zrušen z důvodu splnění
2.2.3 ... zrušen z důvodu splnění
2.3 ... podpořit vznik nové pracovní příležitosti a socuvisejcíí sociální
služby potřebných i pečujícím
2.3.4 ... podpora sociálních služeb osob se zdravotním postižením při
uplatnění na trhu práce
2.4.2 ...zrušen z důvodu neaktuálnosti
2.4.3 ... zrušen z důvodu neaktuálnosti
4.1.1 ...aktualizovat údaje pravidelně jednou za rok
4.1.2 ... podpořit sekávání zadavatele, uživatelů a poskytovatelů
sociálních služeb
4.3.1 ...zachovat pravidelné setkávání pracovních skupin
Cílová skupina rodina, děti, mládež a osoby ohrožené
závislostmi
V současné době je město dostatečně pokryto daným množstvím
víceúčelových ploch bez řízeného provozu a bez poplatku, tudíž není
potřeba toto opatření nadále držet v komunitním plánu. Byl zřízen
přebalovací koutek v budově městského úřadu.
1.2 ... celé opatření s aktivitami zrušeno
2.5.2 ... aktivita, která se dotýkala zřízení adiktologické amlulance byla
přeměněna na podporu dostupnosti této ambulance. Adikt.ambulance
byla zřízena při Spektru, Kolpingovo dílo ve Žďáru nad Sázavou a
adiktolog úzce spolupracuje s našim kurátorem pro mládež.
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Cílová skupina Nezaměstnaní a osoby v nepříznivé sociální
situaci
Nadále trvá potřeba terénní práce, které je vykonávána převážně
sociálním pracovníkem města. Nejčastěji v ohrožených lokalitách.
Ambulantí sociální službu v oblasti odborného sociálního
poradenství zajišťuje každý poskytovatel sociálních služeb. Nijak výrazně
se nezmněnily priority, opatření ani aktivity v této oblasti. Práce této
cílové skupiny trvá.
Materiál obsahuje:

Příloha - KPSS na období 2014 - 2018 aktualizovaný I.doc (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 1 KP 2019-1.pdf (Veřejná)
Příloha - příloha č.2 katalog 2019.pdf (Veřejná)

Materiál projednán:

Na 2.radě města dne 3.12.2018

Přizváni:
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