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Předložení materiálu uloženo:            Radou města Turnov     

 

Přílohy:  

Vize Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022 

Prostupnost a návaznost sociálních služeb 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů      

 

Projednáno v:  Komise pro Zdravotně sociální služby 

Komise sociální a bytová 

Rada města Turnov 

 

  

Vztah k rozpočtu města: -      

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

 

Vážení zastupitelé, 

 

předkládáme Vám tímto Vizi příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov do roku 2022. (příloha č. 

1) a Prostupnost sociálních služeb (příloha č. 2). 

Vize byla projednána v Komisi pro Zdravotně sociální služby Turnov dne 9.1.2018 s usnesením č. 2/2018: 

Komise bere na vědomí Vizi Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022, je však třeba citlivě řešit bytovou 

situaci obyvatel domu č.p. 1001 a č.p. 1002. 

Vize byla dále projednána v Komisi sociální a bytové dne 17.1.2018 s usnesením č. 5/2018: 

Komise bere na vědomí informace o Vizi Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022 s tím, že bude 

doplněna o další návrhy členů komise a další cílové skupiny. 

Komise sociální a bytová projednala opakovaně doplněnou Vizi Zdravotně sociálních služeb Turnov dne 

14.3.2018 s usnesením č. 15/2018:  

Komise bere na vědomí Vizi Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022 s možností dalších úprav dle 

aktuální situace (stárnutí populace, finanční situace města a státu). 

Vize byla projednána v Radě města Turnova dne 16.5.2018 s usnesením č. 319/2018: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Vizi Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022. 

 

Důvodem pro navržené změny je stárnutí populace (viz demografie), dále požadavky Krajského úřadu 

Libereckého kraje na rozsah poskytovaných služeb, personální a finanční možnosti organizace.  

Krajský úřad Libereckého kraje definuje v základní síti maximální počet lůžek v pobytových službách 

Libereckého kraje, které bude podporovat finančně. Lze předpokládat, že i možnosti zřizovatele mohou být do 

budoucna omezené. Mění se požadavky na rozsah a dostupnost terénní pečovatelské služby a primárně má do 

dalších let z hlediska kraje narůstat kapacita terénních služeb oproti pobytovým. Kraj žádá obce, aby dobře 

identifikovaly potřeby klientů. V rámci dotačního řízení budou prioritně podporovány terénní a ambulantní 

sociální služby, pobytové služby budou podporovány u uživatelů s potřebou vysoké míry podpory.   

Současně i personální možnosti organizace jsou a do budoucna budou omezené vzhledem k náročnosti vykonávané 

práce jak po stránce fyzické, tak i psychické, na trhu práce ubývá počet zájemců o práci v sociální oblasti. O 

významném zvýšení počtu zaměstnanců v sociálních službách nelze uvažovat.  
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Populační vývoj 

Tabulka č. 1: Základní výsledky projekce obyvatelstva Libereckého 

kraje     

Zdroj: ČSÚ, Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 (130052-

14)     

  2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

  Obyvatelstvo celkem (k 1. 1.) 

Celkem 438 903  438 005  435 928  432 708  428 702  424 408  420 098  

z toho ve věku (%):               

0–14 let 15,7  14,6  13,6  13,1  13,1  13,4  13,6  

65 a více let 20,7  22,4  23,7  25,0  27,2  29,6  30,6  

Počet obyvatel ve věku 65 a více let 90 898  97 975  103 265  107 991  116 622  125 556  128 614  

 v tom ve věku:               

65–69 let 29 742  24 801  24 225  25 264  31 017  32 665  27 308  

70–74 let 26 749  27 025  22 894  22 636  23 709  29 230  30 909  

75–79 let 16 311  23 085  23 725  20 397  20 393  21 505  26 716  

80–84 let 9 049  12 943  18 736  19 609  17 112  17 404  18 544  

85–89 let 5 832  6 140  9 074  13 449  14 330  12 773  13 346  

90 a více let 3 215  3 981  4 611  6 636  10 061  11 979  11 791  

Průměrný věk (roky) 42,7  44,0  45,2  46,3  47,0  47,4  47,8  

Index stáří1) 131,9  152,7  173,6  190,0  207,2  220,6  225,2  

Index ekonomického zatížení2)  69,9  74,2  74,6  75,6  81,9  90,5  95,1  

Populační vývoj Libereckého kraje a tím i vývoj Turnova a spádové oblasti se významněji neodlišuje od vývoje 

České republiky, který charakterizuje od devadesátých let především klesající porodnost a stárnutí obyvatel.  

• Podíl seniorů na populaci kraje se stále zvyšuje.  

• V roce 2014 žilo na území Libereckého kraje 77 318 osob starších 65 let, tj. 17,6% celkové populace. Za 

posledních deset vzrostl počet obyvatel nad 65 let o více než 37%. 

• Nejvýraznější růstové tendence je v posledních deseti letech možné sledovat u 85-89 leté populace, od 

roku 2005 se počet osob v této kategorii více než zdvojnásobil. 

• Index stáří dle projekce obyvatelstva Libereckého kraje dosáhne v roce 2025 hodnoty 152,7 (v roce 2014 

112,5). Obyvatel starších ročníků přibývá rychleji než obyvatel mladších ročníků. 

 

Občané České republiky se v průměru dožívají vyššího věku a mají méně dětí než v minulosti. V důsledku toho 

dochází ke změně věkové struktury populace a tzv. demografickému stárnutí. Počet starších občanů v ČR se tak 

postupně zvyšuje. V roce 2004 tvořili lidé starší 65 let 14 % populace ČR. V roce 2030 by měli podle odhadů ČSÚ 

občané starší 65 let tvořit 22,8 % a v roce 2050 pak 31,3 % obyvatel ČR, což představuje přibližně 3 mil. osob. 

Počet lidí věku 85 a více let by měl do roku 2050 stoupnout přibližně na 0,5 mil. (v roce 2004 jich bylo 93 516-   

zdroj ČSSZ). 

 

Z uvedených statistik vyplývá, že v Turnově by v roce 2030 mělo žít občanů starších 65 let cca 3270 a v roce 2050 

cca 4500. 

Na území ORP Turnov by v roce 2030 mělo žít občanů starších 65 let cca 7300 a v roce 2050 více jak 10000. 

Bohužel, skutečnost je taková, že již nyní žije v Turnově více než 3300 obyvatel starších 65 let a na území ORP 

Turnov cca 6900. V Turnově žije již dnes více obyvatel starších 65 let oproti republikovému průměru a 

předpokladu do roku 2030. Lze předpokládat, že se jejich počet bude stále zvyšovat. 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

VIZI Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022. 

 



 

 

 
 
 

Vize Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022. 

 
 

Úvod: 

 

Soustředěním všech služeb pro seniory v Turnově do jednoho subjektu vznikly v roce 2002 

Zdravotně sociální služby Turnov, které jsou jako celek potřebné pro seniory z Turnova a 

spádových oblastí. 

Tehdejší myšlenka MUDr. Eckerta se naplnila rozvojem a kvalitou služeb možná i předčila 

vize autora myšlenky. Na formování do této podoby se samozřejmě významně podílelo město 

Turnov, které se v sociální oblasti řadí k těm vyspělým v ČR. 

Přesto je dobré poohlédnout se a zamyslet, jak do budoucna vykonávat všechny služby v 

přiměřeném finančním objemu, ve stejné kvalitě, případně, kde je možné ještě ušetřit. Časem 

se mění mnoho faktorů, jako je demografický vývoj města a jeho občanů, postoj společnosti 

k hodnotám a s tím související zejména ekonomické podmínky. Z těchto důvodů stojí za 

zamyšlenou přehodnotit či pozměnit systém nastavení některých služeb, kterých je v současné 

době pět. Tři pobytové a dvě ambulantně terénní. 

Domov pro seniory                   - 29 lůžek 

Domov se zvláštním režimem – 42 lůžek 

Odlehčovací služba                   -  5 lůžek 

Centrum denních služeb            - denní kapacita 12 míst, 17 seniorů 

Pečovatelská služba                   - denní kapacita 195 seniorů (smluvní vztah) 

 

Od založení Zdravotně sociálních služeb lze konstatovat, že systém potřebnosti péče, její 

provázanost, prostupnost a monitoring seniorů v Turnově je propracován na slušné úrovni. 

Snahou je udržet občana, který potřebuje sociální pomoc, co nejdéle ve svém domácím 

prostředí. Tuto potřebnost zajišťuje terénní pečovatelská služba od 7,00 hod do 19,00 hod., 

v týdnu a od 7,00 do 14,00 hod. o víkendu.  

V případě potřebnosti mohou senioři a jejich rodiny využít centra denních služeb od pondělí 

do pátku od 7,00 do 15,00 hod. Rovněž při péči o seniora v domácnosti mohou rodiny využít 

odlehčovací pobytové 24 hodinové služby po dobu 3 týdnů. Dále když senior bydlí doma bez  



 

výtahu a vyžaduje sociální potřebnost může si zažádat o pobyt v bytech zvláštního určení, 

kde personál zajišťuje vše potřebné (nákupy, úklid, lékař, obědy, dohled, osobní hygiena 

apod.) rovněž od 7,00 do 19,00 hod. 

Pokud se i zde zdravotní stav zhorší a je třeba 24 hodinová péče je k dispozici Domov 

důchodců Pohoda ve zmiňovaných službách s celkovou kapacitou 76 lůžek. Zde je zajištěna 

komplexní sociální péče (28 pracovníků sociální péče) a základní zdravotní péče, kterou lze 

v rámci zdravotnického personálu (5 všeobecných zdravotních sester) a úhrad zdravotních 

pojišťoven poskytnout. 

 

 

Pobytové služby: 

 

Začneme u pobytových služeb, které jsou v současnosti na vysoké úrovni jak po stránce 

kvalitativní, tak i po stránce personální včetně technického vybavení. Všichni zaměstnanci 

jsou odborně proškoleni a ke své práci mají vytvořeny ty nejlepší možné podmínky. Zde je 

třeba stávající personál udržet a nadále zkvalitňovat a motivovat. Pokud se nám personálně 

podaří udržet nastavenou kvalitu, bude se toto zařízení řadit stále k těm nejlepším, co je v ČR 

možné.  

 Do vybavenosti byly v minulosti vynaloženy nemalé finanční prostředky, které se již 

nemusejí vynakládat v blízké budoucnosti, což zřizovatel jistě uvítá. Poslední akcí bylo 

rozšíření odlehčovací služby o dvě lůžka a konečná kapacita Domova důchodců Pohoda je 76 

lůžek. Složení uživatelů se v poslední době podstatně změnilo a začínají ve větší míře 

převládat uživatelé se zhoršeným zdravotním stavem, ležící či imobilní. To sebou samozřejmě 

přináší zvýšené nároky na péči a personál.  

 

 

Navrhované změny: 

 

K výčtu úplnosti pobytových služeb a umístění i těch seniorů, kteří doposud nejsou vhodní 

k pobytu v Domově důchodců Pohoda, se rýsuje výstavba 24 uzavřených lůžek pro seniory 

s těžkou demencí. Do této skupiny patří zejména senioři, kteří narušují soužití, utíkají 

z budovy, v noci i ve dne hlasitě křičí, případně jsou i agresivní a nemohou se volně 

pohybovat mezi stávajícími uživateli. Tyto změny by mělo být možné realizovat od roku 2021 

po ukončení výstavby centra pro uživatele se zvláštním režimem. 

 

 

 



 

Pečovatelské služby: 

 

Jinak tomu je v pečovatelské službě, která je rozložena na 3 úseky: 

A – Terénní pečovatelská služba 28. října 812 , 87 seniorů 

B – Byty zvláštního určení Žižkova ulice s kapacitou 122 bytů, cca 140 seniorů 

C – Byty zvláštního určení Výšinka s kapacitou 93 bytů, cca 100 seniorů 

 

 Současný stav je zhruba takový, že 25 % všech uživatelů (50 osob) z bytů zvláštního 

určení potřebuje skutečně velkou míru podpory a nejsou schopny se sami o sebe bez 

pomoci pečovatelek či zdravotní sestry postarat. Více jak polovina z nich v současné době 

využívá zdravotní sestru a lékaře v Žižkově ulici, ale na Výšinku dochází lékařka pouze 1 x 

měsíčně za účelem napsání receptů na léky, jinak senioři jsou k lékaři dováženi služebním 

vozidlem. 

 Dalších zhruba 50 % uživatelů využívá našich služeb v takové míře, že by bylo možné je 

obstarat terénní pečovatelskou službou. 

 Zbylá část, tj. rovněž 25 % s námi nemá uzavřenou ani smlouvu. Samozřejmě je to tím, že 

v minulosti si zaplatili jednorázový vstupní poplatek, řešili si s tím svoji bytovou otázku a 

doposud nepotřebují žádnou pečovatelskou službu. Dále na to má vliv i samotný sociální 

zákon, který je v tomto velice tolerantní a umožňuje v podstatě bez omezení vypovědět 

sepsanou službu při nástupu. Vyústěním těchto dvou skupin pak jsou senioři, kteří narušují 

hrubým jednáním soužití, a to nejen na Výšince, ale v poslední době i na bytech zvláštního 

určení v Žižkově ulici. S těmito jedinci je třeba urychleně ukončit nájemní smlouvu, neboť 

zneužívají stávající sociální systém. Mohou si najít nájemní byt kdekoliv ve městě, 

samozřejmě v jiné cenové relaci. 

 

Navrhované změny: 

Komplex Výšinka by mohl být využit jako městské byty pro různé věkové skupiny občanů, 

dle kritérií města, přičemž by tyto byty měly sloužit pro potřebné občany- tedy i pro seniory 

z dostupnou pečovatelskou službou (soulad se zákonem o sociálním bydlení, který se 

připravuje). 

Na základě těchto skutečností je třeba zvážit, zda v řádu několika málo let nezměnit skladbu 

bytů, včetně menší skupiny cca 30 seniorů, kteří budou využívat služeb v maximální míře na 

základě zvýšené sociální a zdravotnické potřebnosti, a současně nedosáhnou v kratším 

časovém intervalu na umístění do Domova důchodců Pohoda.   

 

 

 



Pro tuto skupinu by se rýsovala výstavba a zřízení cca 30 malometrážních bytů v ulici 5. 

května, kde v současné době stojí staré garáže. Zde by se dalo uvažovat i o 14 hodinovém  

dohledu, který by zajišťoval personál, který je v současné době umístěn na Výšince. Ten by se 

celý přemístil do tohoto nového objektu bez navýšení mzdových nákladů. Organizace by 

navíc ušetřila za nájem pronajatých prostor. 

 Služby by bylo možné napojit na Domov důchodců Pohoda. Jednalo by se zejména o 

zdravotní a lékařský dohled, návaznost na stravu z Krajské nemocnice v Turnově včetně diet 

či svačin, účast na společenských a kulturních akcích a další služby jako kadeřnice, manikúra, 

pedikúra.  

 

Závěr: 

Předložena Vize do roku 2022 zohledňuje stárnutí populace, požadavky Krajského úřadu 

Libereckého kraje na rozsah poskytovaných služeb, personální a finanční možnosti 

organizace, umožňuje prostupnost a návaznost služeb pro seniory v rámci Zdravotně 

sociálních služeb Turnov, reaguje na potřebu rozšíření kapacity.  

Současně umožňuje dokončení celého areálu pro sociální služby s dominantou Domova 

důchodců Pohoda, prostory mezi budovami by bylo možné architektonicky využít pro 

parkovou úpravu a tím by došlo k završení jedné kapitoly pro příjemný pobyt seniorů 

z Turnova a spádových oblastí v tomto navrhovaném komplexu sociálních služeb. 

Horizontem tohoto záměru by mohl být rok 2022. 

 

Níže předkládáme prostupnost služeb pro seniory v současné době a s VIZÍ 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prostupnost a návaznost stávajících služeb 

 pro seniory v Turnově – SOUČASNOST 
 

 

 

 

Terénní pečovatelská služba (TPS) 
Základní monitoring seniorů s kapacitou 87míst, čas poskytování 7-19 hod, víkend 7-14 hod. 

 

↓ 

 
 

Byty zvláštního určení Žižkova               Byty zvláštního určení Výšinka 
Kapacita 122 bytů, 140 míst.                       Kapacita 93 bytů, 100 míst. 

Čas poskytování 7-19 hod., víkend 7-14 hod.        Čas poskytování 7-19 hod., víkend 7-14 hod. 

 

                                                        ↓ 

 

Centrum denních služeb (CDS) 
Mateřinka pro seniory. Kapacita 12 míst, čas poskytování 7-15 hod. 

 

Odlehčovací služba (OS) 
Kapacita 5 míst, zajištění 24 hod. péče na dobu určitou. 

(Obě služby lze využít v návaznosti na předcházející služby.) 

 

↓ 
 

 

Domov pro seniory (DS) 
Kapacita 29 míst, čas poskytování 24 hodin denně. 

V případě zhoršení zdravotního stavu lze přeřadit do režimu DZR. 

 

 ↓ 

  
 

Domov se zvláštním režimem (DZR) 
Kapacita 42 míst, čas poskytování 24 hodin denně. 

 

 

↓↓ 
 
 

 
celkem 415 MÍST 



 

 

 

                                    
    

 

 

  

Prostupnost a návaznost služeb 

 pro seniory v Turnově – V ROCE 2022 
 

 

Terénní pečovatelská služba (TPS) 
Základní monitoring seniorů s kapacitou 137míst, čas poskytování 7-19 hod, víkend 7-14 hod. 

  

 ↓  

 
Městské byty pro soc. znevýhodněné  

Kapacita 93 bytů, senioři se službou TPS 50 míst, ostatní občané 50 míst  

    

↓ 

  
Byty zvláštního určení Žižkova                
Kapacita 122 bytů, 140 míst.                        

Čas poskytování 7-19 hod., víkend 7-14 hod.         

                                                        

                                                       ↓  
 

Centrum denních služeb (CDS) 
Mateřinka pro seniory. Kapacita 12 míst, čas poskytování 7-15 hod. 

 

Odlehčovací služba (OS) 
Kapacita 5 míst, zajištění 24 hod. péče na dobu určitou. 

(Obě služby lze využít v návaznosti na předcházející služby.) 

  

 ↓  
 

Domov pro seniory (DS) 
Kapacita 29 míst, čas poskytování 24 hodin denně. 

V případě zhoršení zdravotního stavu lze přeřadit do režimu DZR. 

 

↓ 
 

Domov se zvláštním režimem (DZR) 
Kapacita 42 míst, čas poskytování 24 hodin denně. 

 

 

       

  

 

Malometrážní byty 5. května 
Kapacita 30 míst, pro seniory se zvýšenou péči. 
Čas poskytování 7-22 hod., víkend 7-19 hod. 

 

 NOVÝ Domov se zvláštním režimem (DZR) 
Kapacita 24 míst, čas poskytování 24 hodin denně. 

 



↓↓ 

 
 

 

 
Celkem míst pro uživatele: 415 

 

 

 

 
Celkem míst pro uživatele: 469 

 

 

 
 

 

 

                                   

celkem 469 MÍST 



   p.o. zřízená Městem Turnov, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci  

                      Králové, oddíl Pr, vložka 143, IČO 00854883, 28. října 812, 511 01 Turnov, 

 481 320 070-1, fax 481 322 815, e-mail: info@zsst.cz 

mailto:info@zsst.cz

