Nový rámec zavedený Komisí pro dohled nad sociální péčí (KDSS)
se snaží změnit současnou situaci, jak ukazuje následující tabulka:
SOUČASNÁ SITUACE VE VELKÉ
BRITÁNII

NAVRHOVANÁ SITUACE VE VELKÉ
BRITÁNII

Sociální péče vnímána jako stigmatizující a
úzce zaměřená

Sociální péče je součástí nového všeobecnéo
systému péče a podpory

Někteří občané nezískávají kvalitní
poradenství a informace o možnostech
podpory
Služby s hlavním zaměřením nejsou vždy
připraveny tak, aby zlepšovaly kvalitu života
všech místních občanů
Neadekvátní důraz kladen na lidská práva,
důstojnost a respekt pro všechny
Práva pečovatelů nejsou vždy uznána a není
jim vycházeno vstříc
Někteří občané jsou prověřováni ohledně
jejich dosažení na služby (i z finančního
hlediska), aniž by bylo vyhodnoceny jejich
potřeby

Každý, včetně samoplátců, má přístup ke
kvalitnímu poradenství a pomoci k
rozhodovacímu procesu
Abychom dosáhli intenzivnějšího a
propojenějšího přístupu ke kvalitnímu životu
společnosti a podpory pro všechny
Zvýšený důraz na lidská práva, posílený všemi
zdroji ve společnosti
Práva pečovatelů jsou zdůrazněna a praxe
zlepšena
Vyjasnit, že priority intervence sociální péčí
jsou postaveny na překážkách lidské
důstojnosti a kvality jejich života, ne na
dosažitelnosti služeb, nebo - v první řadě finančních prostředcích
Zajistit, že určité služby nemohou být
porovnávány
‘úrovněmi potřeb’. Jednoduché služby mohou
uspokojit potřeby člověka s komplexními
potřebami; a člověk s "nízkoúrovňovými"
potřebami může potřebovat komplexní balík
služeb
Nové "priority intervence" jsou meně
mechanické, ale stále mohou být využity ke
kontrole výdajů. Celonárodní alokační vzorec
by dále měl učinit měření způsobilosti
transparentnějším a
‘přenosnějším’
Nový přístup má za cíl být více přístupný pro
všechny

Existuje nedorozumění, že lidé s
komplexními potřebami mají zapotřebí
drahou komplexní podporu, a že lidé s
"nízkoúrovňovými" potřebami potřebují
"nízkoúrovňové" služby

Lidé s potřebou využít lužby mají problém se
orientovat v příliš komplexním systému
posuzování způsobilosti, a trápí je malá
transparentnost mezi různými skupinymi a
různými samosprávními celky
Spravedlivý přístup k péči (SPP) je explicitně
hierarchický systém, který občany vylučuje z
péče

