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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU
Zápis ze 6. jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb
na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice
12.3.2012
Přítomni
viz prezenční listina
Program jednání
1. Projednávání tématu děti a volný čas
2. Projednávání tématu sociální bydlení
Body jednání
V úvodu jednání byli členové pracovních skupin stručně seznámeni se závěry z posledního
jednání řídící skupiny projektu. Dále byla členům pracovních skupin nabídnuta rovněž možnost
přihlásit se do monitorovacího týmu, který bude ustaven za účelem kontroly naplňování
komunitního plánu.
1/ Dle p. Thomayera je cílová skupina dětí mezi 15. a 18. rokem asi 100 dětí. Zástupkyně farní
charity informovala o záměru charity vybudovat v ulici B. Němcové (naproti stacionáři) nějaké
středisko pro děti, jednalo by se o centrum volnočasových aktivit pro mládež ze špatného
sociokulturního prostředí. P. Thomayer poznamenal, že město Horšovský Týn nemá bohužel
dostatek finančních prostředků pro podporu tohoto projektu, ale je možno využít dotaci ze
státního zemědělského fondu obnovy venkova.
Cílová skupina dojíždějící mládeže je cca 300 žáků.
Klub pro mládež na SOŠ a SOU Horšovský Týn téměř nefunguje, město by mohlo přispět
grantem, ale nemůže klub samo provozovat. Důležité je také zjistit, zda by škola stála o to klub
znovu oživit. Město má systém grantů, kterými podpoří organizace pracující s mládeží, možná
není dostatečně známý.
2/ S p. tajemníkem bude vyjednána účast poskytovatelů sociálních služeb na pravidelném setkání
starostů. Pí Havlíčková bude prezentovat služby poskytované Diecézní charitou Plzeň. Jako
aktivita bude v komunitním plánu zanesena možnost pravidelně navštěvovat setkání starostů a
přinášení témat (např. kazuistiky, informace).
K dobrému fungování systému soc. bydlení je nutná 3 stranná spolupráce: obec – klient –
sociální služba. I obce musí podávat informace: „nezaplatil nájem, má problémy“ atd., aby bylo
možné včas zakročit.
Systém se bude domlouvat společně za účasti všech poskytovatelů. Schůzky bude iniciovat
sociální odbor, na schůzkách se bude mimo jiné projednávat, jakým způsobem vylepšovat tento
systém. Do ½ roku 2013 by bylo možné předložit konkrétní nabídku pro starosty („dejte byty,
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my vám opečujeme klienty“).
Poté nabídnout individuální schůzky za účelem technických parametrů konkrétních bytů =
starostové nabídnou volné byty, služba vybere vhodné klienty. Paní Havlíčková nabídla, že
drobné opravy bytů mohou provést klienti domova sv. Vavřince.
Zapsal: Zdeněk Doktor, DiS., 16.3.2012
Ověřila: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková
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