Projekt „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a
Domažlice“ je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU
Zápis z 1. jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb
na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice
3.11.2011
Přítomni
viz prezenční listina
Program jednání
1. Přivítání a vzájemné představení se přítomných
2. Možná témata pro řešení v rámci KPSS – společné hledání
3. Stanovení dalšího postupu práce pracovních skupin
4. Různé a závěr jednání
Body jednání
1. Po krátkém úvodním přivítání se všichni účastníci vzájemně představili.
2. Poté metodička projektu paní Syrovátková vyzvala všechny přítomné k přednesení návrhů,
jaké sociální služby by v našem regionu měly být za ideálního stavu nebo co by se mělo
změnit. V diskusi k tomuto bodu zazněla následující náměty:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

problém bariér v Horšovském Týně – není přístupná radnice ani městské kulturní
zařízení, kino atd., na obvodním oddělení Policie ČR je zvonek příliš vysoko,
chybí služby pro místní i dojíždějící děti, čekající po škole na autobus, aby smysluplně
využili volný čas a „neflákaly“ se,
namátková kontrola podmínek pro život seniorů v domácnostech (jak kontaktovat
seniory, aby nebyli opuštění v domácnostech?),
chybí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
problém kouření dětí a mládeže před školou,
mohla by být prodejna výrobků lidí se zdravotním postižením, žáků spec. škol a seniorů,
mohly by být pořádány kroužky pro děti vedené seniory (rukodělné práce apod.),
nejsou startovací byty pro mladé rodiny a sociální byty,
azylový dům je sice v Domažlicích, kapacita ale možná nestačí...,
služba pro drogově závislé (horší dostupnost služeb pro občany mimo města),
informace o drogově závislých bychom mohli získat od ředitelů škol,
terénní typy služeb,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

začleňování dětí ze sociálně slabých rodin,
problémem je nedosažitelnost služeb na vesnicích, „lidé žijí na ostrově“
nezájem o sociální služby může pramenit z nepochopení náplně sociálních služeb,
z nedůvěry vůči sociálním službám,
není dobré rušení menších škol na obcích – tzv. jednotřídky,
rozšíření kapacity DPS a vytvoření navazující služby – domov pro seniory s menší
kapacitou (10-15 míst),
malometrážní byty,
veřejná služba, veřejně prospěšné práce, podporované zaměstnávání,
rozšíření kapacity chráněných dílen,
domy na půli cesty,
služby pro oběti domácího násilí,
osobní asistence pro děti se zdravotním postižením předškolního a školního věku.

3. Pracovní skupiny se podle harmonogramu projektu sejdou do konce tohoto roku ještě
jednou a setkání bude pro obě skupiny opět společné. Úkolem příštího jednání by měl být
výběr několika témat z předchozího výčtu, kterými se bude komunitní plánování dále
zabývat.
4. Na závěr byl stanoven termín příštího jednání. Jednání bude opět společné pro obě
pracovní skupiny a uskuteční se dne 8.12.2011 od 15 hodin v zasedací místnosti MÚ
Horšovský Týn.
Zapsal: Zdeněk Doktor, DiS., 7.11.2011
Ověřila: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková
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