Zápis ze setkání k sociální problematice na Horšovskotýnsku
Datum: 20. června 2018
Místo konání: Městský úřad Horšovský Týn

Program setkání:
1) Úvodní informace k sociálním službám a plánování jejich rozvoje
2) Informace k aktualizaci krajského komunitního plánu – Mgr. Martina Najmanová, KÚ
PK
3) Výstupy z mapování stávající sociální situace na Horšovskotýnsku
4) Nejbližší aktivity v komunitním plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku

Ad 1) Úvodní informace k sociálním službám a plánování jejich rozvoje
V úvodu setkání Ing. Tereza Eberlová z Centra pro komunitní práci západní Čechy seznámila
přítomné obecně s komunitním plánováním sociálních služeb a konkrétně s 3. etapou
plánování rozvoje služeb na Horšovskotýnsku. Bližší informace a prezentaci ze setkání lze
nalézt na webových stránkách města Horšovský Týn pod záložkou „Úřad“ -> „komunitní
plánování sociálních služeb“ (https://www.horsovskytyn.cz/urad/komunitni-planovanisocialnich-sluzeb/).

Ad 2) Informace k aktualizaci krajského komunitního plánu – Mgr. Martina
Najmanová, KÚ PK
V další části setkání představila Mgr. Martina Najmanová z KÚ PK projekt „Plánování
sociálních služeb v Plzeňském kraji“, který probíhá od února 2017 do března 2019. Celou
prezentaci je možné nalézt na webových stránkách města Horšovský Týn pod záložkou „Úřad“
-> „komunitní plánování sociálních služeb“ (https://www.horsovskytyn.cz/urad/komunitniplanovani-socialnich-sluzeb/).

Ad 3) Výstupy z mapování stávající sociální situace na Horšovskotýnsku
V další části setkání představil Mgr. Eduard Šišpela z Centra pro komunitní práci západní
Čechy vybrané výstupy z mapování sociální situace na Horšovskotýnsku, které probíhalo od
ledna do června 2018. Celou prezentaci lze taktéž nalézt na webových stránkách města
Horšovský Týn (viz bod programu č. 1 výše). Do 30. 6. 2018 budou na webových stránkách
Horšovského Týna k dispozici také jednotlivé dokumenty (základní socio-demografický popis
území, analýza poskytovaných sociálních služeb a analýza zdrojů systému sociálních služeb),
které bude možné připomínkovat do 20. 8. 2018.
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Ad 5) Nejbližší aktivity v komunitním plánování sociálních služeb na
Horšovskotýnsku
V poslední části setkání byli přítomní informování o nejbližších aktivitách projektu v rámci 3.
etapy plánování rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku:
• září - setkání „u kulatého stolu“ (1. Senioři a osoby se zdravotním postižením, 2. Děti,
mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením) – silné a slabé
stránky stávajícího systému sociálních služeb, příležitosti a ohrožení rozvoje služeb a
vize: jaké služby a jaký systém služeb si v budoucnu v regionu přejeme - na jednání u
kulatého stolu se mohli přítomní předběžně zapsat na konci setkání.
• září, říjen – setkání řídící skupiny (projednání výstupů z mapování a SWOT a vize)
• listopad – setkání „u kulatého stolu“ (diskuse o rozvoji potřebných služeb, průzkumy
potřeb)
Informace o plánování rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku jsou z dispozici na
webových stránkách Horšovského Týna a Staňkova:
• www.horsovskytyn.cz/urad (Komunitní plánování sociálních služeb)
• www.mestostankov.cz/urad-2/odbory-meu-stankov/socialni-oddeleni/
(Komunitní
plánování sociálních služeb)
Na závěr setkání vyzvala Mgr. Najmanová přítomné, aby přednesly případné návrhy,
připomínky či podněty za sociální oblast na Horšovskotýnsku jako podklad pro aktualizovaný
krajský komunitní plán. V této souvislosti vzešel dotaz ze strany Diakonie Západ služby Adité
pro náhradní rodiny, jak se v rámci krajského komunitního plánování sociálních služeb
přistupuje ke službám, které nejsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb. Dle slov paní
Najmanové krajský komunitní plán řeší pouze rozvoj sociálních služeb, ne služeb souvisejících
či návazných.

Dne: 2. 7. 2018
Zpracoval: Ondřej Raffel, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
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