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V Trutnově dne 14. února 2020

Věc: Žádost o rozšíření kapacit v sociálních službách Oblastní charity
Trutnov
Vážený pane starosto, vážení radní,
žádáme tímto o podporu k následujícím změnám:
Pečovatelská služba (3110951):
Navýšení denní kapacity v pečovatelské službě Oblastní charity Trutnov z původních 39
klientů na 42 klientů za den, a zároveň navýšení úvazků pracovníků v sociálních službách
z 6,3 na 7,3 (v Trutnově a okolí z 3,92 na 4,92 – v těchto úvazcích není zahrnuta kapacita
zaměstnanců z PO2 Svoboda nad Úpou ani PO2 Úpice, ani sociální pracovník 0,11). V roce
2019 využívalo naši pečovatelskou službu 41 trutnovských občanů z celkového počtu 82
všech uživatelů, což činilo 50% uživatelů z Trutnova za celý rok 2019. V současné době
využívá pečovatelskou službu 26 trutnovských občanů z celkového počtu 56 uživatelů, což je
46% uživatelů v Trutnově aktuálně (stav k 12. 2. 2020). I přes naše doporučování zájemcům a
předáním kontaktů na pečovatelskou službu města Trutnova, na Stacionář mezi mosty
Trutnov i další možné komerční firmy poskytující například úklidové služby nebo dovážky
obědů, zaznamenáváme stále se zvyšující počet zájemců o poskytování naší domácí
pečovatelské služby a zároveň žádostí současných uživatelů o navýšení hodin přímé péče
v odpoledních a víkendových službách (v roce 2018 – 6 082 hodin přímé péče, v roce 2019 –
7 721 hodin přímé péče). Cílem a naší snahou je to, aby občané ORP Trutnov seniorského
věku se sníženou mírou soběstačnosti v péči o svou osobu nemuseli odcházet do pobytových
zařízení a mohli co nejdéle zůstat doma s pomocí naší pečovatelské služby. Abychom byli
schopni pokrýt tuto poptávku o sociální služby, reagujeme navýšením kapacity pečovatelské
služby Oblastní charity Trutnov. Město Trutnov nebudeme žádat o další navýšení finančního
příspěvku. O navýšení finančních příspěvků budeme žádat okolní obce podle
předpokládaného rozsahu péče u uživatelů v roce 2020 v jednotlivých obcích.

Osobní asistence (7459230):
Navýšení úvazku sociálního pracovníka z 0,2 na 0,6 úvazku. Toto navýšení pomůže ke
kvalitnějšímu poskytování služby osobní asistence našim klientům. Sociální pracovník díky
tomuto navýšení bude mít větší prostor pro práci s klienty, zejména v oblasti individuálního
plánování. Dále se bude sociální pracovník podílet na úpravě pravidel pro poskytování osobní
asistence a další administrativě.

Vaše vyjádření přiložíme k podání podnětu na změnu kapacit sítě sociálních služeb
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
Děkuji za Vaše vyjádření a jsem s pozdravem
JUDr. Ing. Jiří ŠPELDA, ředitel

