Setkání „u kulatého stolu“ na téma děti, mládež, rodiny
s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením
Datum: 17. 9. 2018
Přítomní: dle prezenční listiny
Místo konání: MěÚ Horšovský Týn
Program setkání:
1. Silné a slabé stránky stávající pomoci občanům v nepříznivých situacích a příležitosti a
ohrožení rozvoje sociálních a souvisejících služeb
2. Vize rozvoje služeb – Jaké služby si pro občany Horšovskotýnska v budoucnu přejeme?
V úvodu setkání se přítomní vzájemně představili a následně byli CpKP formou prezentace
seznámeni s procesem probíhající 3. etapy komunitního plánování sociálních služeb, jehož
cílem je zmapovat stávající problémy v sociální oblasti a po diskuzích se všemi zájemci, kterých
se sociální problematika dotýká či které zajímá, určit priority v rozvoji sociálních služeb do
budoucích let. Prezentace je ke stažení na webových stránkách města Horšovský Týn v sekci
„o
městě“,
pod
záložkou
„komunitní
plánování
sociálních
služeb“
–
https://www.horsovskytyn.cz/urad/socialni-sluzby/komunitni-planovani-socialnichsluzeb/komunitni-planovani-2018-2019/.

Ad 1. Silné a slabé stránky stávajícího systému služeb, příležitosti a ohrožení rozvoje
služeb
V další části setkání byl projednán a připomínkován návrh SWOT analýzy stávajícího systému
sociálních služeb na Horšovskotýnsku, kterou zpracovalo Centrum pro komunitní práci západní
Čechy na základě analýz vzniklých pro potřeby 3. etapy KPSS na Horšovskotýnsku. SWOT
analýza se skládá ze čtyř kategorií:
1 Silné a slabé stránky = popisují vnitřní stav systému sociálních (a souvisejících) služeb
2 Příležitosti a ohrožení = popisují vnější faktory, okolnosti, které v současné době sociální
a související služby ovlivňují
K návrhu SWOT analýzy byly vzneseny připomínky a případně doplněny nové body.
Silné stránky – bez doplnění, bez komentářů.
Slabé stránky – upraven 4. bod:


Absence služeb zaměřených na drogovou problematiku, problém proniknout mezi uzavřené
skupiny uživatelů.

o Účastníky opakovaně potvrzena absence bytů nebo startovacích bytů pro děti
po dosažení zletilosti, a to nejen pro děti z pěstounské péče nebo propuštěné
z výchovných zařízení.
o Diskutovány volnočasové aktivity dětí na území – děti nepůjdou nikam, kde by
musely za službu platit. Terénní nízkoprahový klub představil svoji činnost, kdy

se snaží dětem nabídnout smysluplné aktivity pro trávení volného času, přesto
jsou stanovena základní pravidla, při jejichž nedodržování není možné službu
využívat. Silný vliv na děti má jejich rodina, služba se snaží prezentovat dobré
příklady a vzorce chování, díky vlivu rodiny se to však vždy nepodaří.
Příležitosti – bez doplnění, bez komentářů.
Ohrožení – doplněn 1 bod:
 Stávající politická atmosféra v souvislosti se sociálními službami či neziskovými
organizacemi.
Finální verzi SWOT analýzy stávajícího systému sociálních (a návazných) služeb pro děti,
mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením lze nalézt na webových
stránkách
města
Horšovský
Týn
v sekci
„úřad,
o městě“, pod záložkou „komunitní plánování sociálních služeb“ https://www.horsovskytyn.c
z/urad/socialni-sluzby/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/komunitni-planovani-20182019/

Ad 2. Vize
V poslední části setkání se přítomní rozdělili do skupin, ve kterých společně vytvářeli vizi,
společnou představu, kam by se měl region ideálně posunout v horizontu 10, 20 či 30 let.
Všechny návrhy byly sloučeny do jedné společné vize:
 V obcích na Horšovskotýnsku funguje společenství rodin, které vytvářejí zázemí pro
děti i staré lidi, a vytvářejí společensko-kulturní klima bezpečí v rámci obce. V regionu
funguje pravidelný klub s volnou kapacitou pro děti a mládež a je provozováno
multifunkční hřiště s in-line dráhou a prvky na posilování pro všechny. Pro rodiny i
jednotlivce v krizi jsou v místě dostupné služby a pobytová zařízení. V regionu je
dostatek dostupného bydlení. Dětské domovy připravují mladé lidi na samostatný život
formou samostatného bydlení. Školy v regionu jsou přístupné k prevenci šikany a
dalších problémů dětí souvisejících s jejich stigmatizací (přijetí individuality druhého).
Na dalším setkání budou projednávány nedostatky a chybějící služby pro cílovou skupinu.

Dne: 19. 9. 2018
Zpracoval: Mgr. Eduard Šišpela, CpKP ZČ

