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UK system
•
•
•
•

Problémy se stávajícím systémem
Je mnoho problémů
Demografické změny budou zvyšovat
poptávku po péči
Nedostatek podpory a/nebo různá úroveň
podpory
Neefektivní využívání peněz

Národní otázky
• Současný systém je nedostatečně
vybavený vzhledem k budoucí poptávce,
nespravedlivý, obtížně dostupný a
neudržitelný.
• Jestliže nebude změněn, bude v
budoucnu méně lidí uspokojovat své
potřeby prostřednictvím sociálních služeb

Národní a místní zmatek
• Současný systém (kombinace národního a převážně
lokálního poskytování služeb), se ukazuje jako:
• nespravedlivý a obtížně přístupný vzhledem k
nedostatku transparentnosti s ohledem na vhodnost
• rozdíly v poskytování služeb v různých oblastech země,
• nelze efektivně vyhovět všem potřebám těch, kteří
vyžadují péči.

Situace v Newcastle - zvýšení
poptávky
• Demografické problémy
• 41.300 lidí nad 65 let, 5.800 více než 85 let
• počet lidí nad 85 let očekává se zvýšení o více než dvě třetiny do
roku 2029
• Newcastle má poměrně vysoký podíl osob se zdravotním
postižením a očekává se že poroste v souladu s stárnutím populace
• Oficiální výskyt poruchy učení je 2% populace, což by mohlo
naznačovat více než 4.000 dospělých s mentálním postižením, 1276
dětí (z nichž 319 bude mít těžké mentální postižení).
• Vzhledem k lepší zdravotní péči lidem s komplexními zdravotními
potřebami a poruchami učení žijí déle tedy počet obyvatel s
poruchami učení roste.

Co je špatného na současném
systému
• nakupované služby - jedna velikost pro
všechny
• Současný systém se míjí s individuálními
potřebami
• Je zbytečně byrokratický
• potlačuje tvořivost a možnosti volby
• nedostatek volby
• Je finančně neudržitelný

Co musíme udělat
• Přezkoumání současných postupů v:
–
–
–
–
–
–

Managementu péče
Přidělování zdrojů
Možných rizicích
Poslání
nákupu služeb
Financování - včetně spravedlivějšího účtování a rozpočtové profily

• Začít nabízet Osobní/individuální rozpočet – předem daný roční
příděl finančních prostředků, umožnit lidem, aby mohli činit
informovaná rozhodnutí o tom, jak nejlépe uspokojit jejich potřebám.
• zavést nový přístup co nejdříve

Souhrn
• Existuje státní politika na podporu sociální péče
a zajištění zapojení komunity
• Všechny agendy musí být schváleny formou
zajištění přímé účasti komunity na rozhodování
• Dlouhodobé změny jsou založeny na dobré péči
kdekoli kde žijete, a bez ohledu na to, co jsou
vaše potřeby.
• Vizí vlády je systém, který je spravedlivý,
jednoduchý a cenově dostupný pro každého,
opírá se o národní pravidla a nároky, ale je
přizpůsobený individuálním potřebám.

