Zápis z 2. setkání řídící skupiny ke 3. etapě komunitního
plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku
Přítomni:
dle prezenční listiny
Datum:
8. 10. 2018
Místo konání: Dům s pečovatelskou službou, Horšovský Týn

Program setkání:
1. Informování o výstupech z 3. etapy komunitního plánování sociálních služeb (analýzy
stávající sociální situace v regionu, výstupy ze SWOT analýz, vize).
2. Zaměření průzkumu potřeb občanů/uživatelů služeb.
3. Různé a diskuse.

Ad 1) Informace o dosavadním průběhu 3. etapy KPSS na Horšovskotýnsku.
V prvním bodu programu byli členové řídící skupiny seznámeni s dosavadním průběhem
realizace procesu 3. etapy komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a
s jeho výstupy.
Řídící skupině byly prezentovány návrhy SWOT analýz a vizí, které byly zpracovány v rámci
činností jednotlivých pracovních skupin KPSS:
1. Návrh SWOT analýzy stávajícího systému sociálních (a návazných) služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením a vize života pro cílovou skupinu v obcích na Horšovskotýnsku.
2. Návrh SWOT analýzy stávajícího systému sociálních (a návazných) služeb pro děti, mládež,
rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením a vize života pro cílovou
skupinu v obcích na Horšovskotýnsku.
Prezentované dokumenty přijala řídící skupina bez připomínek. Písemná vyhotovení
dokumentů byla při jednání předána všem členům řídící skupiny a následně budou jako finální
rozeslány jako příloha zápisu z jednání a vyvěšeny na webové stránce města Horšovský Týn.

Ad 2) Zaměření průzkumu potřeb občanů na Horšovskotýnsku.
Členové řídící skupiny byli seznámeni s tím, že v rámci procesu KPSS je možnost realizování
dvou průzkumů zaměřených na mapování potřeb občanů a uživatelů sociálních služeb, a to
v oblastech, které byly v rámci analytické části v řešeném území vyhodnoceny jako
nejpalčivější.
Řídící skupina se shodla na realizaci průzkumu zaměřeného na problematiku života seniorů se
sníženou soběstačností v obcích v řešeném území a na zmapování problematiky bydlení
(bytový fondu a jeho využívání, dostupnost bydlení, příp. překážky v přístupu k bydlení).

Ad 3) Různé a diskuse.
K tématu senioři a osoby se zdravotním postižením zazněla informace, že chráněná dílna
působící v Horšovském Týnu bude do konce roku přestěhována do nových a vyhovujících
prostor.
V rámci diskuse byla řídící skupinou řešena otázka, zda je v kraji zajištěna hospicová péče,
která sehrává v potřebách této cílové skupiny významnou úlohu. CpKP bylo sděleno, že
hospicová péče je zajišťována v Plzni prostřednictvím Hospicu sv. Lazara. Nově poskytuje
hospicovou péči v mobilní formě plzeňská organizace Domov – plzeňská hospicová péče, a to
do vzdálenosti 40 km od Plzně. Organizace nově poskytuje také odlehčovací službu. A poslední
informace k hospicové péči – nově by ji měla poskytovat také plzeňská organizace Domovinka.
Na téma sociálně vyloučené lokality v obcích zazněla informace o obci Semněvice, kde je nově
od září 2018 opatřením obecné povahy vymezena lokalita se zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů. Konkrétně se jedná o dva bytové domy v soukromém vlastnictví na okraji
města. Organizace Romodrom v lokalitě navíc již ukončila spolupráci. V oblasti v současné
době působí pouze sociální pracovníci MěÚ Horšovský Týn ve spolupráci s romským poradcem
z Plzeňského kraje. Majitelka bytů situaci neřeší. Tato situace vychází, mimo jiné, také z 13 leté
absence výstavby bytů. Za účelem výdělku jsou v území skupovány domy i v malých obcích,
kde jsou následně ubytováváni v hojném množství především zahraniční dělníci, kteří se na
jednotlivých lůžkách střídají podle pracovních směn.
Na závěr diskuse byla členům od CpKP poskytnuta informace o možnosti města Horšovský Týn
doplatit si dotisk katalogu sociálních služeb tak, aby jich byl dostatek např. i pro lékaře působící
v území. Plánovaný rozpočet na tisk jednoho katalogu v rámci projektu na 3. etapu kpss je
stanoven na 100,-Kč.

Zpracoval: Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
Dne: 12.10.2018

