
Pro seniory
Výstavba domu s pečovatelskou službou

na místě starého domova důchodců a péče o seniory

Přesto, že dle zákona je péče v sociální a zdravotní oblasti primárně v kompetenci kraje a státu, jsme přesvědčeni, že město 
Nová Paka má k těmto službám přistupovat velmi aktivně. V končícím volebním období se tak podařilo umístit do areálu 
vedle domova pro seniory rychlou záchrannou službu a nové rehabilitační zařízení, čímž se zvýšil komfort zdravotní péče 
pro všechny občany. Systémově se dlouhodobě snažíme vytvářet příjemné prostředí pro život seniorů nejen úpravou veřej-
ných prostranství, ale i přímými opatřeními, která ulehčují jejich běžný život. Proto nadále budeme podporovat bezplatnou 
městskou hromadnou dopravu. Zároveň pomocí preventivních opatření, jako je zákaz podomního prodeje, budeme snižovat 
riziko zneužití našich starších spoluobčanů. Chceme i nadále též formou grantů podporovat rozmanité aktivity seniorů.

PříStaVba bude PláNoVaNě NaVaZoVat 
Na krček domoVa Pro SeNiory



Vyšší stupeň péče je pak nezbytný, 
pokud se senior, ale samozřejmě i hen-
dikepovaný dostane do situace, kdy se 
o sebe již nedokáže postarat sám, pak 

město vytváří systém, který mu pomůže. 
Principiálně však máme za to, že pokud 

je někdo zdráv nebo má silné rodinné 
zázemí přirozeně, nepotřebuje zvláštní 

služby od města či státu.
Prvním stupněm v péči je pečovatel-

ská služba. ta zajišťuje sociální služby 
a pomoc klientům tak, aby jim bylo 

umožněno co nejdelší setrvání v domá-
cím prostředí. Nabízí pomoc potřebným 
občanům při zabezpečování nezbytných 

životních potřeb a úkonů, kterými jsou 
např. úkony osobní hygieny, pomoc při 

oblékání, jednoduché ošetřovatelské 
úkony, dovážka oběda, podání oběda, 

mytí nádobí, nákupy a nutné pochůzky, 
práce spojené s udržováním domácnos-
ti, praní, žehlení, doprovody na vyšetření 
apod. tyto služby jsou poskytovány ob-
čanům zejména v jejich domácnostech.

druhým stupněm v péči jsou právě 
domy s pečovatelskou službou. Zde je 
také primárně poskytována pečovatel-

ská služba, ale již v objektech
se speciálním určením. klient i zde má 
zcela vlastní domácnost, ale objekt je 
lépe propojen na další specializované 

služby. V dPS proto žijí občané s vyšším 
stupněm potřebnosti. 

třetím a nejvyšším stupněm péče je 
domov pro seniory, který poskytuje 
rezidenční služby seniorům od věku 
65 let, kteří již nezvládají samostat-
ný život ve své domácnosti, a to ani 
za pomoci rodiny a dalších návaz-
ných sociálních služeb 
(terénní pečovatelské služby, domá-
cí péče atd.). do zařízení jsou dle 
komunitního plánu přijímáni senioři 
především z mikroregionu Novo-
packo, kteří pro svůj věk a trvalé 
změny zdravotního stavu či z jiných 
vážných důvodů potřebují celodenní 
komplexní péči. V případě, že se 
nejedná o našeho občana, pak 
obec, ze které pochází, přispívá 
na provoz zařízení, podle předem 
stanoveného klíče. 
Při výstavbě domova pro seniory se 
na místě starého domova důchod-
ců plánovala výstavba křídla „C“, 
které mělo být léčebnou dlouhodo-
bě nemocných. tento záměr, který 
vycházel z rozvojového a komu-
nitního plánu města, se s ohledem 
na transformaci v oblasti zdravot-
nictví ukázal jako neuskutečnitelný. 
V mnoha nemocnicích docházelo 
k útlumu akutní péče a volné 
kapacity nahrazovala právě lůžka 
následné péče. Za dané situace 
nebylo možné na původní záměr 
zajistit finanční prostředky z vnějších 
zdrojů.
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Pro seniory

dPS v místě starého
domova důchodců

Po zvážení všech možností jsme došli k závěru, že nejvhodnějším 
řešením, které by vyhovovalo dané lokalitě a bylo velmi blízké původ-
nímu záměru, je výstavba domu s pečovatelskou službou za pomoci 
dotace. realizace dPS zapadá do systému péče o seniory. objekt 
nového dPS by respektoval stavební hmotu předchozího záměru. Pů-
vodní projekt tak lze relativně snadno přepracovat a z větší části použít. 
dPS by byl přes krček přímo propojen do nového domova pro seniory 
a uživatelé by mohli synergicky užívat jeho služeb i jeho zázemí s vyšší 
péčí, pro stravování, kulturní a zájmový program. V novém křídle by 
mohlo vzniknout až osmnáct nájemních malometrážních bytových jed-
notek pro seniory. tyto byty by byly koncipovány tak, aby je v případě 
potřeby bylo možné upravit tak, aby přímo rozšířily kapacitu domova 
pro seniory. reálně by tak vznikl jakýsi mezistupeň mezi domovem pro 
seniory a standardním domem s pečovatelskou službou. Nový objekt 
by zastavěl cca jednu polovinu původního půdorysu starého domova 
důchodců. Zbytek by byl parkově upraven.
Finanční proveditelnost akce bychom vázali na získání dotace 
600.000 kč na jednu bytovou jednotku z ministerstva pro místní 
rozvoj. Pokud by se podařilo dotaci získat, zbytek finančních prostřed-
ků by byl uhrazen z rozpočtu města či prostřednictvím úvěru. investiční 
náklady na vyhotovení stavby nad prostředky z dotace 
by se pak reálně postupně splácely prostřednictvím nájmu od uživa-
telů bytů. Výše nájmu v tomto typu chráněného bydlení je regulována 
poskytovatelem dotace. Přičemž návratnost výdajů z vlastních zdrojů 
města lze předpokládat mezi 15 a 20 lety.

PůdoryS křídla 
C Pro dům 

S PečoVatelSkou 
Službou

SChéma domoVa 
Pro SeNiory 
a NáVaZNýCh 
objektů

ViZualiZaCe – PředNí Pohled



městská doprava
Základním smyslem mhd Nová 
Paka bylo spojení sídliště a cent-
ra města. Prvotním impulzem byla 
neschůdnost „kapličky“ při sněho-
vé pokrývce – o holi se často nedá 
sejít.
autobus jezdí zadarmo, vybírání 
jízdného by zdržovalo a množství lidí 
ve voze zatím není třeba regulovat. 
městská doprava v roce 2013 stála 
235 tis. kč.
jezdit může každý, přednost však 
mají důchodci a maminky s dětmi. 
městská doprava jezdila celé 4 roky, 
postupně se rozšiřoval počet linek a 
spojů. Na základě jednání na rad-
nici dne 12. 12. 2011, kterého se 
zúčastnilo 35 lidí (dalších 50 pode-
psalo hlasovací petice), byl vydán 
nový jízdní řád. Na tomto shromáž-
dění všichni přítomní mohli hlasovat, 
jeden hlas měl starosta, stejně jako 
občan ze sídliště.
Předpokládáme, že po volbách, ně-
kdy v květnu 2015 (pravděpodobně 
6. května, od 16:00 v malém sále 
mkS), uspořádáme stejnou schůzi 
a zde projednáme a odhlasujeme 
jízdní řád na období 1. září 2015 až 
31. srpen 2019. P
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ZaStáVka u domu č. p. 1296 Na Sídlišti


