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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU
Zápis ze 3. jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb
na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice
26.1.2012
Přítomni
viz prezenční listina
Program jednání
1. Informace o výstupech z jednání řídící skupiny (doporučení k řešeným tématům, katalog,
výzkum)
2. Řešení společného téma – zvýšení informovanosti
3. Zadání pro průzkum potřeb
4. Práce na dalších tématech
5. Závěr
Body jednání
1/ Paní Syrovátková uvítala všechny přítomné a informovala obě pracovní skupiny o výsledku
jednání řídící skupiny projektu KPSS, která se sešla na začátku ledna – v jakých tématech se
bude pokračovat, jaká témata byla vyřazena a jakým způsobem proběhne aktualizace katalogu
sociálních a souvisejících služeb.
Vedoucí chráněné dílny v Horšovském Týně paní Macánová informovala pracovní skupiny o
situaci chráněné dílny (dále jen CHD). V CHD v současné době pracuje 23 zaměstnanců, ale
ekonomická krize se odrazila i tady, je méně zakázek. CHD eviduje spoustu žadatelů o
zaměstnání, nové zaměstnance ale zatím nepřibírá. Kdyby bylo více zakázek, mohl by se počet
zaměstnanců zvýšit. Provoz je dvousměnný, každá židle je na 100 % využitá. CHD se stále
potýká s nedostatečnými skladovacími prostory, jen díky malému počtu zakázek zatím stávající
prostory vyhovují. Pokud by došlo ke zrušení ustanovení o náhradním plnění pro firmy, byla by
to pro CHD katastrofa. Současnou situaci nelze v rámci KPSS nijak řešit, pracovní skupiny
nebudou CHD dále rozpracovávat.
2/ Zvýšení informovanosti o sociálních službách
▪ Dle paní Lukáškové je nejvhodnější karta formátu A5 na tvrdém kartonu, sociálních služeb
není mnoho.
▪ Dle paní Nedvědové by mohla s distribucí informací pomoci Česká pošta, kde si všichni
důchodci vyřizují důchody, pošta ovšem bude chtít zaplatit.
▪ U malých obcí dbát na to, aby lidé se obraceli pro radu na úřad, na vývěsky obcí dát první
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kontakt, dále by se pracovalo s katalogem.
▪ S informovaností veřejnosti by mohli velmi pomoci lékaři, ti však zatím nespolupracují.
▪ Svaz TP má v H. Týně vývěsní skříňku, kam lidé často chodí pro informace, spoustu členů
mohou také oslovit při schůzi.
▪ Do prostoru čekáren u lékařů by mohla být umístěna nástěnka s informacemi, kterou by
udržoval někdo jiný než lékaři.
▪ Mohl by pomoci plakát, který by upozornil na katalog – umístěný na poliklinice, vývěsce OÚ,
svazu TP, poště, obchodech a místě, kde se scházejí lidé – např. i bary a herny (s tímto
zásadně nesouhlasí pí Lukášková, nechce být na těchto místech propagována).
▪ Další možností jak zlepšit informovanost je obrátit se na regionální tisk, místní zpravodaje
atd.
▪ Dále bylo diskutováno, zda vyčlenit na nějaké veřejné akci (např. Anenská pouť) jeden
stánek, ve kterém by byly podávány informace o sociálních službách.
▪ Paní Rabasová informovala, že farní charita Horšovský Týn chce v ulici B. Němcové
vybudovat sociální a pečovatelské centrum. V dubnu má být hotový projekt a do roku 2015
musí být zahájena činnost.
3/ Z časových důvodů nebylo o tomto bodu jednáno.
4/ Témata a termíny pro další jednání pracovních skupin byla určena následovně:
▪ bariéry – pí Šímová, pí Nedvědová, pí Tusinovská (pátek 17.2.2012 ve 14 hod.),
▪ sociální bydlení – Člověk v tísni, pí Lukášková (pondělí 27.2.2012 ve 14 hod.),
▪ ostrovy – starostové dotčených obcí, ČVT, pí Lukášková, Charita HT, pí Tomášková (pondělí
27.2.2012 ve 14 hod.),
▪ děti a volný čas – (pondělí 27.2.v 16 hod.).

Zapsal: Zdeněk Doktor, DiS., 31.1.2012
Ověřila: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková
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