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#ProPodporu šitou na míru

Návrh změn Aliance pro individualizovanou podporu
v systému péče a podpory lidí se zdravotním postižením
a jejich pečujících
Pilíř 1: KOORDINOVANÁ PODPORA
Chybí podpora spolupráce více poskytovatelů. Jednotlivé služby na sebe nenavazují.
Chybí podpora sdílené péče. Systém není schopen podchytit ty, kteří potřebují pomoc.
Proto chceme:

· Zvýšit přehlednost systému sociálních služeb a informovanost o něm.
· Začlenit koordinaci podpory a péče do systému sociálních služeb.
· Zavést do koordinace podpory a péče principy case managementu.
· Zavést systémovou podporu neformálních pečujících.
Pilíř 2: SPRAVEDLIVÉ POSUZOVÁNÍ
Proces posuzování příspěvku na péči je složitý, pomalý a nejednotný. Stále se upřednostňuje
medicínské a funkční hledisko, kritéria nezohledňují skutečné potřeby lidí. Lidé propadávají
systémem, ocitají se v existenčních potížích.
Proto chceme:

· U příspěvku na péči posílit význam sociálních kritérií.
· Do posuzování zahrnout hledisko časové a jiné náročnosti péče.
· Omezit opakované posuzování zdravotního stavu na opodstatněné případy.
· Přizpůsobit příspěvek na péči předpokládanému objemu péče a udržovat jeho kupní sílu.
Pilíř 3: DOSTUPNÉ SLUŽBY
Dostupnost služeb se liší v krajích, ve větších městech, menších obcích a odlehlejších
oblastech. Financování služeb pracuje s výpočtovými vzorci, které nezohledňují rozdíly
v náročnosti péče. Chybí krizová podpůrná péče pro naléhavé případy.
Chybí podpůrné služby pro neformální pečující.
Proto chceme:

systémově sledovat a vyhodnocovat potřeby lidí se zdravotním postižením
· Pa ravidelně
neformálních pečujících ve vztahu k sociálním službám a využívat tyto informace
k rozvoji sítě služeb.

· Garantovat dostupnost sociálních služeb, preferovat služby komunitního typu.
· Upravit systém přerozdělování financí krajům /poskytovatelům sociálních služeb.
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