Od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který
změnil celý systém sociálních služeb.
Doposud byly sociální služby upraveny zastaralou legislativou platnou před rokem
1989, která znala pouze ústavní péči a pečovatelskou službu. Všechny ostatní
služby, jako například osobní asistence, azylové domy, respitní péči (komplex služeb
k zabezpečení plnohodnotného života potřebných občanů) a mnohé další byly a jsou
provozovány bez právní úpravy podmínek.
Vybavenost města zařízeními sociální péče je orientovaná pouze na oblast péče o
seniory. Zařízení s orientací na další uživatele sociálních služeb se zde nevyskytují.
Je zde Domov seniorů s celkovou kapacitou 47 lůžek, jehož zřizovatelem je kraj;
v domově je zajištěna lékařská péče a celodenní dohled.
Ve městě je seniorům k dispozici pečovatelská služba. Od 1.1.2007 je jejím
zřizovatelem a provozovatelem město samo. V rámci objednání služeb pečovatelky
je možnost donášky obědů, nákup, úklid domácnosti, mytí oken, koupání, praní,
pedikúra, apod.
Byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy s okolními obcemi a pečovatelská služba
zajišťuje tyto služby i mimo rámec města.
V roce 2007 byl pečovatelské službě předán i nový „sociální automobil“, který byl
zakoupen za sponzorské dary firem, podnikatelů i jednotlivců.
Město provozuje Dům s pečovatelskou službou (33 malometrážních bytů). Zde má
sídlo pečovatelská služba. Jedná se o standardní obecní byty, nejde o lékařské
zařízení s lékařskou službou či dohledem.
Na sociálním oddělení (správní odbor MěÚ Úvaly) je poskytována komplexní
poradenská činnost v této oblasti a dále jsou vypláceny různé sociální dávky.
Podklady poskytuje sociální péče v Brandýse.
S růstem obce vzniknou nové potřeby zajištění sociálních služeb. Ty bude třeba
prověřit až po uplynutí delší doby od působení nového zákona o sociálních službách.
Již dnes je zřejmé, že hlavní oblastí růstu potřeb sociálních služeb bude oblast
sociální prevence výskytu sociálně patologických projevů chování
u dětí a
mladistvích a problémy spojené s péčí o rodinu a dítě.
V rámci další koncepce rozvoje sociálních služeb bude potřebné iniciovat systém
komunitního plánování, ze kterého vyplynou další potřeby.
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Souhrn a vývody:
1. Bude potřebné zahájit proces komunitního plánování.
2. Vhodná by byla spolupráce města a působení nevládních organizací při
rozvoji terénních služeb pro pomoc drogově závislým a jiným dětem a
mládeži ohroženým sociální patologií (např. K-centra pro primární a
sekundární protidrogovou prevenci),
3. Lze uvažovat o rozšíření
počtu pracovníků pro realizaci terénních
programů, tj. terénních služeb poskytované osobám, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - cílem služby je
tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života,
4. Lze uvažovat o vzniku nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, která
poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let
ohroženým společensky nežádoucími jevy; cílem služby je zlepšit kvalitu
jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v
jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé
sociální situace,
5. Pravděpodobně bude potřebné rozvinout sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi jako terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované
rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez
pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje služba
obsahuje
výchovné,
vzdělávací
a
aktivizační
činnosti,
zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí,
6. Další možností je zajištění krizové pomoci, jako terénní, ambulantní nebo
pobytové služby na přechodnou dobu poskytované osobám, které se
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou
řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami; v tomto případě je
součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a
dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem,
7. Vhodné by bylo zřízení linky pro seniory zavedení služby tísňová péče,
kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická
komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení
zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo
schopností,
8. Variantou je též poskytnutí služby telefonické krizové pomoci na
přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo
života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit
vlastními silami.
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