Zápis ze 3. setkání řídící skupiny KPSS Horšovský Týn
Datum: 3.10.2019
Přítomní: dle prezenční listiny
Místo konání: Městské kulturní zařízení Horšovský Týn
Program setkání:
1. Průběžné výstupy 3. etapy KPSS na Horšovskotýnsku.
2. Informační kampaň – katalog sociálních služeb + webový portál sociálních služeb.
3. Další aktivity v KPSS.
4. Různé a diskuse.
Ad 1. Průběžné výstupy 3. etapy KPSS na Horšovskotýnsku
CpKP informovalo členy řídící skupiny o dosavadním průběhu 3. etapy KPSS v návaznosti na
identifikované a řešené problematické oblasti, a to v rámci pracovních skupin.
a) Senioři a osoby se zdravotním postižením:
- absence pobytových služeb pro seniory a OZP (domov pro seniory, DZR pro demence a
psychiatrické postižení),
- rozvoj pečovatelské služby v regionu,
- rozvoj služeb pro osoby s psychiatrickým onemocněním (psychiatrická péče, bydlení a
zaměstnání vč. kapacity pobytové sociální rehabilitace),
- zajištění volnočasových aktivit pro osoby s mentálním postižením ve Staňkově.
b) Děti, mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohroženo sociálním vyloučením:
- zajištění asistovaných styků rodičů s dětmi v rámci SAS,
- zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (mobilní klub),
- rozvoj služeb v drogové oblasti,
- problematika SVL v Semněvicích (upřesněn současný stav navázání spolupráce obce
s Agenturou pro sociální začleňování, kdy bude započata analytická činnost na území obce).
c) Společná témata:
- chybějící dostupné a sociální bydlení napříč cílovými skupinami, chybějící krizové bydlení
v regionu (azylový dům, krizový byt, ubytovna s doplatkem),
- ohrožení dluhového poradenství v regionu – nedostatečná personální kapacita,
- zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a zdravotně postižených osob,
- bariéry,
- informovanost o službách, spolupráce subjektů v sociální oblasti.
Ad 2. Informační kampaň – katalog sociálních služeb + webový portál sociálních služeb
CpKP prezentovalo možnost zpracování letáků o příspěvku na péči a službách pro seniory a
zdravotně postižené (podle zájmu) a následně představilo strukturu katalogu sociálních
služeb a webového portálu, které se v současné době připravují a budou dále průběžně
projednávány.
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Ad 3. Další aktivity v KPSS
CpKP představilo harmonogram připravovaných aktivit, které budou realizovány do konce
projektu:
a) společné setkání pracovních skupin k průřezovým tématům – 23.10.2019 ve 13:00 hodin
v MKZ Horšovský Týn (průzkum problematiky bydlení v regionu, informovanost o
službách, spolupráce subjektů v sociální oblasti, bariéry, nezaměstnanost, …),
b) setkání pracovní skupiny „senioři a OZP“ – 30.10.2019 od 13:00 hodin v Domově sv.
Vavřince v Meclově (průzkum problematiky života seniorů se sníženou soběstačností
v regionu, pobytové sociální služby pro seniory v okrese, rozvoj služby sociální rehabilitace
či rozvoj služeb pro klienty sociální rehabilitace v Meclově, diskuse k rozvoji
pečovatelských služeb v regionu),
c) setkání ke službám pro osoby s duševním onemocněním v domažlickém okrese – listopad
2019 (stávající služby pro cílovou skupinu a vývoj do budoucna v souvislosti s reformou
psychiatrické péče),
d) v jednání – seminář pro Okresní hospodářskou komoru Domažlice – listopad 2019
(podpora zaměstnávání OZP a dlouhodobě nezaměstnaných ze strany ÚP, možnosti
podpory sociálního podnikání + dobrá praxe a zkušenosti),
e) setkání pracovních a řídící skupiny k návrhu komunitního plánu – listopad 2019
f) veřejné představení návrhu plánu + jeho připomínkování – listopad/prosinec 2019
g) setkání řídící skupiny k vypořádání připomínek ke komunitnímu plánu – prosinec 2019.
Ad 4. Různé a diskuse
CpKP představilo postupy, jak dále pracovat s komunitním plánem včetně jeho naplňování a
monitoringu. Naplňování komunitního plánu se buse realizovat prostřednictvím
každoročních realizačních plánů, které budou obsahovat aktivity určené k realizaci v daném
roce a budou zpracovány pro každý rok období platnosti plánu.
Dále bylo doporučeno realizovat (min. 1x ročně) setkání pracovních skupin (společně či
zvlášť) k sociální problematice a k projednání plnění aktivit z realizačního plánu a nově
vzniklé potřeby a zpracovat návrh realizačního plánu na další rok.
Dále by bylo vhodné min. 1x ročně uspořádat setkání řídící skupiny, v rámci kterého by bylo
projednáno plnění realizačního plánu, nově vzniklé potřeby a schválen návrh nového
realizačního plánu, který bude následně projednán v RM.
Ideální by bylo po uplynutí doby platnosti plánu tento aktualizovat – realizovat další etapu
KPSSP.
V návaznosti na plánované aktivity by bylo vhodné vyčlenit část úvazku pracovníka sociálního
odboru, který bude práci s komunitním plánem dále koordinovat.
V rámci diskuse bylo ČvT sděleno, že se nedaří obsadit místo dluhového poradce v poradně
v Horšovském Týnu, v akutním případě koordinátorka služby nakontaktuje klienta na
poradnu v jiném regionu.
V souvislosti s připravovanou debatou na téma reformy psychiatrické péče bylo zmíněno, že
nedostatečná psychiatrická péče se týká také dětských pacientů, pro které v regionu nejsou
patřičné služby, nyní ukončuje své služby také Ouško ve Kdyni. Do sedmi let věku dítěte
mohou částečně péči nahradit služby rané péče, dále rodiče takto nemocných dětí nemají ve
službách oporu, obecně chybějí také dětští psychiatři a psychologové, není možnost
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docházet s dětmi na terapie, existuje pouze lůžková zdravotnická péče a medikace pacientů.
Dané téma bude vhodné zahrnout také do případné diskuse (viz Ad 3. bod c).

Dne: 3.10.2019
Zpracoval: Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
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