Setkání „u kulatého stolu“ na téma děti, mládež, rodiny
s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením
Datum: 6.5.2019
Přítomní: dle prezenční listiny
Místo konání: Městské kulturní zařízení Horšovský Týn
Program setkání:
1. Ukázka on-line tlumočení do znakového jazyka
2. Prezentace služeb mobilního nízkoprahového klubu Uličník v souvislosti s možným
působením služby v regionu.
3. Spolupráce škol a sociálních služeb při řešení problémů dětí a mládeže.
4. Informace o zahájení činnosti komunitního centra v Horšovském Týnu.
5. Prezentace služeb Rodinného centra Myška Lola v Horšovském Týnu.
6. Informace k možnostem řešení problematiky dlouhodobě nezaměstnaných, příp.
zdravotně postižených osob.
7. Různé.
Ad 1. Ukázka on-line tlumočení do znakového jazyka:
- Mgr. Olga Blahovcová (Tichý svět, o.p.s.) představila služby Tiché linky a prakticky ukázala
online tlumočení do znakového jazyka (přihlášení, popis požadavku, spojení s tlumočníkem,
možnost rezervace, …),
- Tichá linka k online tlumočení nabízí také online přepis, obě služby jsou poskytovány
zdarma,
- v případě zájmu o tyto služby je možné organizaci Tichý svět kontaktovat na adrese
info@tichalinka.cz,
- zahájení poskytování služby předchází návštěva pracovníka poskytovatele, který na místě
prověří možnosti poskytování služby kontrolou technických parametrů zařízení (tabletu,
notebooku nebo telefonu a stabilitu připojení k internetu),
- pro členy pracovní skupiny byly na místě k dispozici letáky služeb poskytovatele.
Ad 2. Prezentace služeb mobilního nízkoprahového klubu Uličník v souvislosti s možným
působením služby v regionu:
- Mgr. Klára Jedličková (Diakonie Západ) představila činnost mobilního nízkoprahového klubu
Uličník,
- od r. 2020 je možnost přesunout službu do nového regionu-Horšovskotýnsko,
- v daném regionu je pak ideální vyjíždět s kloubem do dvou lokalit v intenzitě dvakrát týdně
a v obsazení tří pracovníků,
- náklady na takto poskytovanou službu jsou 1700000,- Kč ročně,
- na Poběžovicku je v rámci služby aktuálně z projektu možné hradit také tréninkové pracovní
místo pro klienta projektu v rozsahu 50 hodin („zaměstnavatel“, klíčový pracovník a klientkooperace), toto je však navázáno na projekt v místní lokalitě,
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- na dotaz škol bylo uvedeno, že pracovníci projektu pracují s klienty v terénu, do domácností
primárně nedocházejí, tuto aktivitu je možné realizovat jen na žádost klienta,
- v rámci diskuse na dané téma zástupci škol uvedli, že počátek problémů dětí a mládeže je
v jejich rodině a bylo by třeba, aby v regionu působili pracovníci služeb, kteří by docházeli do
rodin dětí a motivovali rodiny k pravidelné školní docházce, neboť tento aspekt v rodinách
chybí a díky tomu děti po skončení základní školy dále nepokrčují ve studiu,
- ze strany zástupců škol zazněly dále poznatky, že je spousta žáků, kteří nevyhledávají
kolektivní aktivity, nemají potřebu se zapojovat do zájmových činností a kroužků a pro tyto
děti se svými problémy by byla služba vhodná,
- na dotaz týkající se stanovení a měřitelnosti úspěšnosti projektu zástupci Diakonie sdělili, že
v rámci projektu probíhá měření úspěšnosti efektu služby na základě plnění individuálních
plánů klientů, což je i součástí monitorovacích zpráv o projektu,
- dále byl prezentován poznatek, že 2. stupeň ZŠ Poběžovice si projekt chválí, pro děti je klub
místem bezpečí, má to pro děti velký smysl, učí se komunikovat a dodržovat společenská
pravidla, služba má smysl také v tom, že do ní docházejí děti, které se špatně začleňují do
skupinových aktivit, nejsou v tomto prostředí obratné, tyto děti docházejí v Poběžovicích
dlouhodobě,
- dále bylo zmíněno, že jde o službu v rozvojové síti, nastává tedy otázka dotací a finančního
zajištění služby, k čemuž pan místostarosta uvedl, že město Horšovský Týn nemůže hradit
celé náklady spojené s poskytováním služby a záleží na konkrétní výši částky, která by padla
na jednotlivé obce v regionu,
- v závěru diskuse byla členy pracovní skupiny odsouhlasena potřebnost této služby
v regionu, přičemž konkrétní lokality budou blíže vytipovány ve spolupráci se sociálním
odborem, a poskytovatel bude hledat možnosti financování této služby,
- zástupci Diakonie dále uvedli, že v návaznosti na služby klubu Uličník je možné navázat i
sociální práci v rodinách dětí prostřednictvím služby Archa téhož poskytovatele.
Ad 3. Spolupráce škol a sociálních služeb při řešení problémů dětí a mládeže:
- dle informací školy nemají problémy s dětmi a rodinami cizinců, není nutná zvýšená
intervence sociálních služeb v této oblasti,
- některé ze škol by využily spíše služeb poskytovatelů zaměřených na problematiku šikany –
mohou se na Diakonii obrátit,
- největším problémem, který školy zaznamenávají, jsou, jak už bylo výše řečeno, rodiny,
které nevedou děti k pravidelné školní docházce, učení apod., s těmi by bylo třeba pracovat,
- problémy dětí ve SOŠ výchovní poradci zvládají, kapacita žáků ve škole je nízká a třídy jsou
nízkokapacitní.
Ad 4. Informace o zahájení činnosti komunitního centra v Horšovském Týnu:
- prezentace Diecézní charity Plzeň a Farní charity Horšovský Týn a představení nového
sociálního pracovníka centra, Radim Teodor Bílek, DiS., tel.: 731433145, e-mail:
radim.bilek@dchp.charita.cz,
- činnost Komunitního centra bude slavnostně zahájena 1.6.2019,
- centrum nabídne místním obyvatelům poradenství ve spektru sociálních problémů, služby
sociálního pracovníka pro práci s rodinami a dětmi (doučování, volnočasové aktivity apod.),
prostor pro setkávání a kulturní akce vč. komunitní zahrady, bude zde také působit služba
intervenčního centra pro pomoc obětem domácího násilí,
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- z počátku bude probíhat program centra v pondělí a středu, později (po zaběhnutí služby)
každý všední den.
Ad 5. Prezentace služeb Rodinného centra Myška Lola v Horšovském Týnu:
- paní Ladislava Taubenhanslová prezentovala činnost Rodinného centra,
- centrum nabízí programy pro rodiny a matky s dětmi, poradenství, diskuse, odbornou
literaturu, cvičení s dětmi apod.,
- představena činnost centra v rámci projektu Ostrov objevů – univerzita pro batolata,
Montessori pedagogika a náplň projektu Restart 4.0.
Ad 6. Informace k možnostem řešení problematiky dlouhodobě nezaměstnaných, příp.
zdravotně postižených osob:
- pracovní skupina odsouhlasila přeřazení bodu na další setkání pracovní skupiny,
- v rámci kpss na Domažlicku byla také řešena problematika dlouhodobě nezaměstnaných a
zdravotně postižených osob a bylo dojednáno oslovení hospodářské komory za účelem
projednání zájmu firem a zaměstnavatelů o informace o dotačních podmínkách pro sociální
podniky a o možnostech podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením – o výsledku
jednání bude CpKP informovat,
- CpKP dále zjišťovalo informace o provozování Charitního sociálního podniku na Plzeňsku,
sociálního rehabilitace na Chebsku a nově provozovaném sociálním podniku Ekozahrada
Raková – informace budou předány na dalším setkání pracovní skupiny.

Dne: 9.5.2019
Zpracoval: Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
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