Nákup dvou nových automobilů pro terénní pečovatelskou službu,
dotace ze Středočeského humanitárního fondu 600 000 Kč
V průběhu poskytování terénní pečovatelské služby MěCKP byla v posledních letech mezi
občany Benátek nad Jizerou a Středočeského kraje identifikována potřeba jejího rozšíření, a to
jak v oblasti rozšíření provozních hodin, tak v posílení personální oblasti. Tato potřeba z řad
Středočeských občanů byla řádně zaevidována, zdokumentována a na Středočeský krajský úřad
byla podána žádost o navýšení úvazků v Síti sociálních služeb SK. Této žádosti bylo vyhověno
a od 1. 1. 2019 má terénní pečovatelská služba MěCKP v síti poskytovatelů sociálních služeb
zařazeno 5 úvazků pečovatelek. Z uvedeného důvodu bylo nezbytné nové pečovatelky vybavit
automobily, které jsou potřebné k poskytování základních činností terénní pečovatelské služby,
kde služby jsou poskytovány v přirozeném sociálním prostředí klientů – v jejich domácnostech.
Rozšíření vozového parku terénní pečovatelské služby MěCKP tedy přímo souvisí s navýšením
úvazků v Síti poskytovatelů soc. služeb SK a poskytováním základních činností této
registrované sociální služby. Záměr se podařilo naplnit, nákupem dvou nových vozů došlo
k pozitivním změnám ve smyslu zvýšení mobility pečovatelek a tím možnosti obsloužit více
klientů terénní pečovatelské služby. Doposud se pečovatelky musely dělit o tři automobily,
navýšením vozového parku pečovatelské služby ze tří na pět automobilů se tedy pečovatelská
služby pro občany Středočeského kraje stala dostupnější. Celkové náklady na pořízení dvou
nových automobilů s příslušenstvím byly 681 432,74 Kč.
Investiční akce „Nákup osobních automobilů pro terénní pečovatelskou službu“ má pozitivní
vliv na kvalitu poskytovaných služeb a na zvýšení její okamžité kapacity. Skutečnost, že každá
z pečovatelek disponuje vlastním automobilem, v důsledku znamená, že mohou být všechny
pečovatelky v jednu chvíli u klientů, nezávisle na ostatních a nemusí se za klienty dopravovat
pěšky, čímž je také lépe využita jejich pracovní doba.
Realizací projektu „Nákup osobních automobilů pro terénní pečovatelskou službu“ se
významným způsobem zvýšila flexibilita a tím i kvalita poskytované terénní pečovatelské
služby. Nákup dvou nových automobilů umožnil, aby v jednu chvíli mohly být všechny
pečovatelky v terénu u klientů. 5 automobilů, kterými nyní pečovatelská služba disponuje,
korensponduje s počtem úvazků pracovníků přímé péče v Síti sociálních služeb Středočeského
kraje 2020.
Pokud by i v příštích letech došlo k navýšení počtu pečovatelek MěCKP v souladu s potřebami
občanů Středočeského kraje, bylo by vhodné zajistit současně také příslušný počet automobilů,
aby byla zachována maximální možná flexibilita a nezávislost pečovatelek.
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