Setkání „u kulatého stolu“ na téma děti, mládež, rodiny
s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením
Datum: 25.9.2019
Přítomní: dle prezenční listiny
Místo konání: Městské kulturní zařízení Horšovský Týn
Program setkání:
1. Centrum Jana - informace a následná diskuse v oblasti řešení drogové problematiky
v regionu
2. Člověk v tísni – informace a následná diskuse k řešení dluhové problematiky v regionu
3. Liga otevřených mužů – představení projektu Patron
V úvodu setkání CpKP informovalo členy pracovní skupiny o dosavadním průběhu KPSS a
představilo harmonogram připravovaných aktivit, které budou realizovány do konce
projektu:
- setkání řídí skupiny KPSS – 3.10.2019 od 9:00 hodin
- setkání pracovní skupiny „senioři a OZP“ – 30.10.2019 od 13:00 hodin v Domově sv.
Vavřince v Meclově
- společné setkání k průřezovým tématům – říjen/listopad 2019
- setkání ke službám pro osoby s duševním onemocněním v domažlickém okrese – listopad
2019
- v jednání – seminář pro Okresní hospodářskou komoru Domažlice – listopad 2019
- setkání pracovních a řídící skupiny k návrhu komunitního plánu – listopad 2019
- veřejné představení návrhu plánu + jeho připomínkování – listopad/prosinec 2019
- setkání řídící skupiny k vypořádání připomínek ke komunitnímu plánu – prosinec 2019.
Z oblasti informační kampaně:
- možnost zpracování letáků o příspěvku na péči a službách pro seniory a zdravotně
postižené,
- představena struktura katalogu sociálních služeb a webového portálu.
Ad 1. Centrum Jana - informace a následná diskuse v oblasti řešení drogové problematiky
v regionu:
- prezentace o službách Centra Jana (se souhlasem prezentující je přílohou zápisu),
- klienti z Horšovského Týna dojíždějí do ambulantní poradny do Domažlic, přičemž tyto
kontakty financuje služba z vlastních zdrojů a poskytovatel by uvítal možnost finanční
spoluúčasti města Horšovský Týn,
- službě by pomohlo, kdyby OSPOD nebo PMS předávali klientům informace o působnosti
poskytovatele v regionu a jeho službách,
- mapování drogové situace na Horšovskotýnku je stále problematické, nyní se osvědčil
facebookový terén (e-terén), v něm je poskytovatelem spatřována cesta, monitoring dále
pokračuje,
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dle poskytovatele je obecně drogová scéna uzavřená, nelze odhadnout skutečné počty
klientů, výměnu materiálu např. realizuje jeden člověk pro více lidí, statistiky jsou proto
nepřesné a neprůhledné, nefunguje depistáž v regionu, kooperace s ostatními subjekty
také úplně nefunguje, je třeba předávat si vzájemně kontakty,
sociální odbor spatřuje s kontaktováním klientů na službu trochu problém v tom, že jejich
klienti neříkají, že jsou uživatelé drog, primárně s problematikou závislostí se na odbor
neobracejí a v rámci účinné pomoci klienti musejí na úřad přijít ve chvíli, kdy jsou sami
přesvědčeni o tom, že chtějí drogu přestat brát,
k tématu CpKP informovalo o službách CPPT Plzeň (Centrum protidrogové prevence a
terapie, o.p.s.), které v rámci své celokrajské působnosti nabízí např. konzultace
pracovníkům na obcích v oblasti řešení závislostí, se kterými se pracovníci setkávají u
svých klientů, a je možné s pracovníky CPPT hledat možnosti využití jejich služeb
v horšovskotýnském regionu, pokud by byla potřeba.

Ad 2. Člověk v tísni – informace a následná diskuse k řešení dluhové problematiky v
regionu:
- prezentace poskytovatele o službách dluhového poradenství (se souhlasem prezentující
je přílohou zápisu),
- v současné době je poskytovatel v personální tísni, proto nyní dluhové poradenství
v regionu není personálně pokryto,
- s plnou kapacitou klientů se potýká také kancelář v Domažlicích,
- v rámci dluhového poradenství je v regionu možné využít help linku či základní
poradenství po telefonu (kontakt viz prezentace),
- v návaznosti na místní znalosti zainteresovaných aktérů by poskytovatel uvítal informace
o možnostech personálního obsazení poradny.
Ad 3. Liga otevřených mužů – představení projektu Patron:
- prezentace organizace o projektu Patron (se souhlasem prezentujícího je přílohou
zápisu),
- nábory patronů stále probíhají, je možné využít kontakt uvedený v prezentaci.

Dne: 26.9.2019
Zpracoval: Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
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