Setkání „u kulatého stolu“ na téma senioři a osoby se
zdravotním postižením
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, který 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 – doplněny 2 body:
 Pokrytí všech cílových skupin rané péče poskytovanými službami.
 Cenově dostupné služby v rámci pečovatelské služby.
Slabé stránky – upraven 11. bod:
 Nízká informovanost cílové skupiny (především senioři na vesnicích), lékařů i starostů
obcí o soc. službách (katalogy i pro lékaře + větší zapojení obcí v informovanosti
lékařů).
o Příspěvky k pečovatelské službě – z požadavků klientů jde primárně o dovoz
obědů, na tento úkon však již není volná kapacita – odmítáno. PS se chce
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zaměřit spíše na péčové úkony, nutnost navýšení kapacit pracovníků služby,
což naráží na představy vedení města. Klienti obecně moc nechtějí služby
platit nebo si je opravdu nemohou finančně dovolit, je možné využít PnP. Na
službu mohou také přispívat obce na základě veřejnoprávní smlouvy, jde však
o to, kolik klientů by bylo, aby to bylo pro obec finančně únosné.
o Byl prezentován příspěvek jedné občanky regionu, který byl doručen CpKP
mailem. Ten pojednává o finanční nedostupnosti peč. služby, která není
místní a dojíždí do území. Senioři si takovou službu nemohou dovolit a tím
ztrácí význam. Je nutné zajistit kapacitu peč. služby na místní úrovni tak, aby
byla dostupná finančně i časově (o víkendech, svátcích, ve večerních
hodinách). Vhodné by bylo také zřízení pobytového zařízení pro seniory přímo
v území Horšovskotýnska.
Příležitosti – bez doplnění,
o K oblasti informovanosti zazněly komentáře, že by byla vhodná distribuce
katalogů nejen obcím, ale také lékařům, které je nutné více vtáhnout do
problematiky služeb a informovanosti o nich, k tomuto je možné využít i jejich
mailové adresy.
o Pro všechny zúčastněné složky je dobré mít v ruce tištěný materiál
s informacemi o službách, obce mají možnost financovat si dotisk katalogu
služeb.
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 seniory a
osoby se zdravotním postižením 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:
 Díky základní roli státu jsou zajištěny stejné možnosti a péče o seniory a zdravotně
postižené ve městech a na venkově. V regionu je pro občany zajištěna dobrá dopravní
dostupnost a bezbariérové prostředí. Pro seniory a osoby se zdravotním postižením
všech věkových kategorií jsou zajištěny dostupné terénní služby (PS, OA, odlehčovací
služby), které jim umožní žít ve svém domácím prostředí či žít co nejvíce samostatný
život. Pro rodiče se sníženou soběstačností se zdravotně postiženým členem rodiny je
zajištěna péče tak, aby mohli dále žít spolu. Senioři mají prostor pro setkávání,
společné aktivity a mají možnost využití IT (knihovna v HT). V regionu jsou kvalitní a
finančně dostupné pobytové služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
jejichž nesoběstačnost jim již neumožňuje žít ve své domácnosti.
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Na dalším setkání budou projednávány nedostatky či chybějící služby pro seniory a
zdravotně postižené.
Dne: 19. 9. 2018
Zpracoval: Mgr. Eduard Šišpela, CpKP ZČ

