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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU
Zápis z 5. jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb
na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice
27.2.2012
Přítomni
viz prezenční listina
Program jednání
1. Projednávání tématu děti a volný čas
2. Prezentace poskytovatelů sociálních služeb
3. Projednávání tématu sociální bydlení
Body jednání
1/ Jako první bylo projednáváno téma děti a volný čas. Na jednání zaznělo, že např. sport je na
Horšovskotýnsku nabízen jako volnočasová aktivita hojně. Je možné využívat umělé hřiště nebo
keramický kroužek. Další možnosti využití volného času nabízí základní škola v rámci svých
kroužků, které ale mohou navštěvovat převážně jen děti ze ZŠ. Tyto kroužky navíc fungují
zhruba od 13 hodin do 17 hodin.
SOŠ a SOU Horšovský Týn provozuje v budově internátu (Nádražní ulice) „otevřený klub“, ale
žádné děti do něj v současné době nechodí. Dle informací od p. Hanuše mohou klub
navštěvovat všechny děti do 18 let, není podmínka že musí navštěvovat SOŠ a SOU. Po otevření
klubu jej navštěvovalo poměrně dost dětí, postupem času a s příchodem léta však zájem dětí
opadával. Nová kampaň na propagaci tohoto klubu by mohla přilákat nové zájemce. Na ZŠ
existuje školní klub, kam chodí děti od 6 do 15 let. Klub však funguje jen do 17 hodin a mohou
jej navštěvovat jen děti ze ZŠ.
Město Horšovský Týn plánuje digitalizaci kina, která umožní kromě promítání filmů využívat
prostory kina na různé akce pro mladé, např. sportovní přenosy atd.
Dle p. Thomayera může město podpořit někoho, kdo přijde s nabídkou programu pro děti a
mládež. Je potřeba získat nějakého nadšence, který by se v práci s mládeží angažoval a
„dramaturgicky“ ji vedl.
Příští schůzka k tématu děti a volný čas se uskuteční v pondělí 12. března od 14 hodin.
2/ Prezentaci seniorů bohužel poznamenala nízká účast zástupců samospráv (starostů a
místostarostů). S informacemi o poskytování sociálních služeb postupně vystoupili zástupci
organizací Člověk v tísni, Domov pro seniory Černovice, Domácí péče s. r. o. pí Lukášková,
Diecézní charita Plzeň Azylový dům v Domažlicích a v Havlovicích.
Paní Havlíčková z DCHP uvedla, že od 1.9.2012 začnou fungovat sociálně terapeutické dílny v
Meclově a v Domažlicích. Rovněž se přesune Domov sv. Vavřince zpět na bývalou faru do
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Meclova.
3/ Paní Havlíčková uvedla dobrou zkušenost s vedením obce Chodov, kde nějaké obecní byty pro
osoby s hendikepem byly vyčleněny obcí pro klienty z Domova sv. Vavřince. Tyto klienty dále
navštěvují terénní pracovníci charity a pomáhají jim udržet se v těchto bytech. Pokud by se
takové byty našly i na Horšovskotýnsku, nebyl by problém domluvit se na nějakých
podmínkách, za jakých by takováto spolupráce mohla probíhat.
V Puclicích se osvědčilo použít 1 byt v domě s více bytovými jednotkami jako „správcovský byt“.
Nájemci v tomto bytě je odpuštěno nájemné s tím, že v domě a blízkém okolí udržuje pořádek.
Pracovní skupina navrhla zmapovat kapacity obecních bytů a poté vybrat vhodné lokality co do
dostupnosti zaměstnání a úřadů, aby tam mohli být ubytováni klienti, kteří odchází z azylových
domů. Při zjišťování volných bytových kapacit by mohl být požádán o pomoc Krajský úřad, který
by zjistil od starostů údaje o volných bytech.
Krajský úřad by měl vysvětlovat obcím, kde získat dotace na výstavbu bytů – řádně je podpořit.
Příští schůzka k tomuto tématu se uskuteční v pondělí 12.3.2012 od 16 hodin.
Zapsal: Zdeněk Doktor, DiS., 5.3.2012
Ověřila: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková
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