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Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 16.09.2019

Vyjádření potřebnosti a deklarace finanční spoluúčasti obce pro Pečovatelskou službu
ID 6774354 a Osobní asistenci ID 9628599
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
schválilo
vyjádření potřebnosti rozvoje sociální služby poskytované příspěvkovou organizací Sociální služby Karviná, se
sídlem Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město a navýšení okamžité kapacity včetně navýšení počtu pracovníků o
jeden úvazek pracovníka v přímé péči s deklarací finanční spoluúčasti obce ve výši 20 % oprávněné provozní
ztráty na úhradu rozvoje Pečovatelské služby (identifikátor 6774354) s účinností od 01.01.2020. Rozvoj sociální
služby je v souladu s platným komunitním plánem sociálních a návazných služeb na území města Karviné.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdejších
předpisů,
schválilo
vyjádření potřebnosti rozvoje sociální služby poskytované příspěvkovou organizací Sociální služby Karviná, se
sídlem Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město a navýšení okamžité kapacity včetně navýšení počtu pracovníků o
jeden úvazek pracovníka v přímé péči s deklarací finanční spoluúčasti obce ve výši 20 % oprávněné provozní
ztráty na úhradu rozvoje Osobní asistence (identifikátor 9628599) s účinností od 01.01.2020. Rozvoj sociální služby
je v souladu s platným komunitním plánem sociálních a návazných služeb na území města Karviné.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1
2
3

Příloha

Název
ZM-07-OSo-deklarace ke zvýšení PS a OA SSK
- DZ.pdf
ZM-07-OSo-žádost o změnu parametrů
PS-1D.pdf
ZM-07-OSo- žádost o změnu parametrů OA 2D.pdf
ZM-07-OSo-finanční náročnost - rozpočty PS a
OA-3D.pdf
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Důvodová zpráva
Vyjádření potřebnosti a deklarace finanční spoluúčasti obce pro Pečovatelskou službu ID
6774354 a Osobní asistenci ID 9628599
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace (dále jen SSK) má záměr navýšit počet pracovníků
v přímé péči u registrovaných sociálních služeb Pečovatelská služba (identifikátor 6774354)
o 1 pracovní úvazek a okamžité kapacity z 15 uživatelů na 16 uživatelů a Osobní asistence
(identifikátor 9628599) o 1 pracovní úvazek a tím i zvýšení okamžité kapacity ze 7 uživatelů na 8
s účinností od 01.01.2020. S ohledem na skutečnost, že služby jsou zařazené do Krajské sítě
sociálních služeb Moravskoslezského kraje (dále jen krajská síť) a s ohledem na zajištění jejich
financování z dotace určené na provoz sociálních služeb zejména z „Programu na podporu
poskytování sociálních služeb financovaných z Kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, nebo
z rozpočtu kraje, je „Metodikou pro aktualizaci krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji“ upraven postup formálních náležitostí pro jednotlivé sociální služby při vstupu do sítě, a při
rozvoji poskytované služby.
Nezbytnou podmínkou pro navýšení kapacity registrované služby a její financování z prostředků
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je deklarace finanční spoluúčasti obce na navýšené
úvazky. Podmínky financování sociálních služeb upravuje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 a jeho návazné aktualizace. U terénní služby činí
procentuální podíl minimálně 20 % z oprávněné provozní ztráty (dále jen OPZ).
Identifikace potřeb v území:
V rámci sociální práce se seniory a občany se zdravotním omezením se příspěvková organizace SSK
a sociální pracovníci Odboru sociálního neustále setkává se zvyšujícím se zájmem ze strany klientů
i rodinných příslušníků o terénní sociální služby – pečovatelskou službu (dále jen „PS“) a osobní
asistenci (dále jen „OA“). Nárůst poptávky vzrostl s omezením provozu Nemocnice s poliklinikou
Karviná-Ráj, a.s., pracoviště Orlová, a s plánovanou rekonstrukcí Nového domova, příspěvkové
organizace a Domova Březiny, příspěvkové organizace. Na základě rozhodnutí Rady
Moravskoslezského kraje v současné době tyto domovy nepřijímají nové klienty, ale snižují kapacitu.
Zájemci o PS a OA požadují dovážku obědů, nákupy, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu a chodu domácnosti, kontrolní návštěvy u seniora. Zpravidla se
jedná o klienty po návratu z nemocnice, či LDN, kdy u nich došlo ke zhoršení zdravotního stavu a tím
k trvalému snížení soběstačnosti. Často dochází k situacím, kdy rodinní příslušníci dosud pracují
a nemají z dlouhodobého hlediska časový prostor k zajištění potřebné péče nebo se jedná o rodinné
příslušníky, kteří z důvodu již pokročilého věku sami nejsou schopni zajistit si nezbytnou pomoc.
Taktéž dochází k situacím, kdy je problematické zajistit pomoc osobám, které jsou osamělé a nemají
tak nikoho, kdo by jim pomohl. V poslední době není možné požadavky klientů uspokojit, neboť zájem
o tyto služby převyšuje nabídku. Výpadek terénních služeb pak může být pro takového klienta
ohrožující.
PS je definována v § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
je službou terénní, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase, v domácnostech osob.
OA je definována v § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
je službou terénní, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Služba je poskytována bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob.
SSK má v současné době uzavřeno 434 smluv na poskytování PS a 39 smluv na poskytování OA.
Z kapacitních důvodů byly omezeny služby klientům, kteří požadovali pouze dovážku obědů.
V současné době se eviduje 25 neuspokojených žadatelů. Se stávajícím počtem úvazků 13,5 na PS
a 6 na OA není organizace schopna pokrýt zájem o zavedení. Lze očekávat, že z důvodu stárnutí
populace bude žadatelů o tyto služby nadále přibývat.
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Východisko ze strategického plánování:
Na základě Třetího komunitního plánu sociálních a návazných služeb na území města Karviné na
období 2015 – 2018 (dále jen Komunitní plán), který byl schválen usnesením Zastupitelstva města
Karviné č. 207 ze dne 10. září 2015, a jeho platnost prodloužena do konce roku 2019, vznikla potřeba
podporovat terénní a ambulantní služby pro seniory na území města. Priorita č. 1, opatření č. 1.2,
pracovní
skupina
Senioři,
Komunitního
plánu.
[online]http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/struktura/OSO/komunitni_pla
novani.
Z výše uvedených důvodů podaly SSK žádosti o rozvoj služeb zařazených v síti statutárního města
Karviné (viz příloha č. 1 a 2 k důvodové zprávě). Zamýšlený rozvoj terénních služeb SSK byl
projednán v pracovní skupině „Senioři“ a následně na společném jednání Řídící skupiny komunitního
plánování a Komise sociální dne 15.07.2019, kdy bylo přihlíženo k potřebám samotné organizace
SSK a Odboru sociálního pro navýšení kapacity Pečovatelské služby (identifikátor 6774354) a Osobní
asistence (identifikátor 9628599). Bylo konstatováno, že záměr je v souladu se schváleným
komunitním plánem a po provedeném hlasování Komise sociální vydala souhlasné doporučení radě
města s rozvojem těchto sociálních služeb a s deklarací finanční spoluúčasti ve výši 20 % OPZ na
navýšené úvazky s účinností od 01.01.2020.
Finanční náročnost: (viz tabulka, která tvoří přílohu č. 3 k důvodové zprávě)
Navýšení rozpočtu pečovatelské služby: 459 572,00 Kč/rok
Předpokládané příjmy od klientů: 120 000,00 Kč/rok
Oprávněná provozní ztráta (dále jen OPZ):459 572,00 – 120 000,00 = 339 572,00, z toho
20 % OPZ = 67 914,14 Kč/rok
Navýšení rozpočtu osobní asistence: 475 420,00 Kč/rok
Předpokládané příjmy od klientů: 108 000,00 Kč/rok
Oprávněná provozní ztráta (dále jen OPZ): 475 420,00 – 108 000,00 = 367 420,00, z toho 20 % OPZ
= 73 484.00 Kč/rok

Odbor sociální s ohledem na zmapované potřeby a zvýšený zájem občanů Karviné
o poskytování pečovatelské a asistenční služby doporučuje předkládaný záměr SSK schválit.
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Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě
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Příloha
Příloha č. 2 k důvodové zprávě
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Příloha
Příloha č. 3 k důvodové zprávě
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