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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU
Zápis ze 2. jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb
na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice
8. 12. 2011
Přítomni
viz prezenční listina
Program jednání
1. Úvod
2. Projednání a výběr témat, kterým se bude projekt KPSS věnovat
3. Diskuze, závěr
Body jednání
1/ Paní Syrovátková v úvodu jednání předeslala, že z tohoto jednání pracovních skupin vzejdou
informace, kterým tématům se dále věnovat, popřípadě zda doplnit ještě nějaká další témata. Před
příštím jednáním pracovních skupin se sejde řídící skupina projektu, která „posvětí“ témata, která
budou dnes vybrána.
2/ Témata, kterým se bude projekt KPSS nadále věnovat:
▪ Společná témata pro obě pracovní skupiny:
1. aktualizace katalogu sociálních a souvisejících služeb – stávající katalog bude začátkem
roku 2012 aktualizován;
2. informovanost veřejnosti o sociálních službách – úzce souvisí s bodem aktualizace
katalogu;
3. nabídka budov – pracovní skupiny se shodly, že tento bod je nešťastně formulován,
měl by být postaven opačně = potřebujeme konkrétní službu, umístíme ji do volné
budovy; tento bod bude ponechán stranou, bude přeformulován „které sociální služby
chybí?“.
▪ Témata pracovní skupiny „senioři a osoby se zdravotním postižením“:
1. odstraňování barier – pracovní skupina se seznámí s materiálem o bariérách v
Horšovském Týně a rozhodne o dalším postupu;
2. domovy pro seniory v místě bydliště a s menší kapacitou – dle pí Tomáškové jsou např.
v Lobkovicově ulici městské budovy, které by teoreticky mohly být k tomuto účelu
využity;
3. rozšíření kapacity chráněných dílen – pracovní skupina se shodla na tom, že je důležité
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zachovat provoz chráněné dílny a alespoň stávající kapacitu; na příští jednání bude
přizvána vedoucí dílny pí Macánová k vyjasnění, jak by se situace měla dále vyvíjet.
▪ Témata pracovní skupiny „osoby ohrožené sociálním vyloučením“:
1. sociální byty – na příští jednání se pokusíme pozvat zainteresované zástupce (ČVT,
Azylový dům v Havlovicích, diecézní charita Plzeň);
2. nedosažitelnost služeb (sociálních, veřejných) na vesnicích – téma „lidí žijí na ostrově“ možnost zpracovat dokument „sociální síť“ = manuál pro starosty menších obcí, kam
koho poslat s jakým problémem, forma „pavouk“ - stručně a jasně formulováno,
zpracování materiálu by mohlo být honorováno z prostředků KPSS;
3. služby pro oběti domácího násilí – informace do katalogu soc. a souvisejících služeb o
krizových linkách;
4. nabídka aktivit pro dojíždějící děti (využití volného času) + nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež – bude ještě debata, zda tyto dva body sloučit dohromady a opravdu se
jim věnovat.
Témata, kterým se projekt KPSS nebude věnovat:
▪ začleňování seniorů a osob se zdravotním postižením – bude prozatím ponecháno
stranou;
▪ terénní typy služeb (zejména pečovatelské a osobní asistence) – pí Lukášková poskytuje
terénní pečovatelskou službu non-stop, ale nezaznamenala zájem klientů o tuto sociální
službu;
▪ rozšíření kapacity DPS;
▪ malometrážní byty – toto téma je nad rámec KPSS;
▪ podporované zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
▪ osobní asistence pro děti se zdravotním postižením předškolního a školního věku – ve
školách fungují asistenti pedagoga, cílová skupina je malá a bude se řešit individuálně;
▪ „startovací“ byty pro mladé rodiny;
▪ azylový dům;
▪ služba pro drogově závislé;
▪ pracovní příležitosti pro cílovou skupinu (veřejné služby, veřejně prospěšné práce);
▪ dům na půl cesty (zařízení pro děti a mládež navracející se z ústavní výchovy, dětských
domovů apod.).
3/ Diskuze – projednané témata budou předány řídící skupině projektu k jejich vyjádření (řídící
skupina se sejde začátkem ledna); dalším tématem jednání ŘS bude kdo, kdy a jak aktualizuje
katalog a také problematika nízké účasti na pracovních skupinách.
Závěr – příští jednání pracovních skupin proběhne dne 26.1.2012 od 14 hodin v zasedací
místnosti městského úřadu v H. Týně.

Zapsal: Zdeněk Doktor, DiS., 20.12.2011
Ověřila: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková
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