Společné setkání „u kulatého stolu“ nad průřezovými tématy
Datum: 23. 10. 2019
Přítomní: dle prezenční listiny
Místo konání: Městské kulturní zařízení Horšovský Týn
Program setkání:
1. Průzkum problematiky bydlení v regiónu.
2. Bariéry, nezaměstnanost.
3. Informace o službách.
4. Spolupráce subjektů v sociální oblasti.
5. Různé.
Ad 1. Průzkum problematiky bydlení v regiónu:
- prezentace CpKP západní Čechy o výsledcích mapování bydlení na Horšovskotýnsku a
představení struktury závěrečné práce, která bude přílohou zápisu a dále bude k dispozici na
webových stránkách města Horšovský Týn
- Tichý svět: Jak lze zvýšit informovanost starostů o soc. službách?
- CpKP: výstupem z KPSS bude tištěný a elektronický katalog sociálních služeb a samostatný
webový portál o sociálních službách působících v regionu (informace na jednom místě), dále je
možné využívat potenciálu místních zpravodajů a dalších periodik (problematika je blíže
projednána v bodě 3)
- v souvislosti s připravovaným katalogem CpKP dále informovalo o tom, že pokud někdo
z poskytovatelů služeb aktuálně neobdržel formulář k vyplnění, je třeba požádat koordinátora o
jeho zaslání
Dále byla v programu projednána témata, která byla v analytické etapě KPSS vyhodnocena jako
problematická.
Ad 2. Bariéry, nezaměstnanost
Bariéry:
- v Horšovském Týně – společenský sál, knihovna (telefonicky), budova
úřadu práce (záměr
zřízení plošiny)
- aktualizace mapky bezbariérových míst v Horšovském Týně svazem tělesně postižených a
její zveřejnění
Návrh na řešení bariér v regionu:
 průběžné odstraňování stávajících bariér v Horšovském Týně
 mapování bariér v obcích při zapojení občanů a jejich postupné odstraňování
 aktualizace mapky bezbariérových míst v Horšovském Týně
- ÚP: umístění plošiny u budovy úřadu práce v Horšovském Týnu nebude realizováno,
dotace nebyla poskytnuta
Nezaměstnanost:
- k 31. 12. 2017 = 2,7 %, za rok 2018 = 2,2 %
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v evidenci ÚP OZP a problematičtí jedinci, kteří jsou téměř nezaměstnatelní – pro ně určen
např. program VPP na obcích
- v rámci ÚP probíhají programy s dlouhodobě nezaměstnanými – jejich účinnost však není
velká - lidé často pracují na černo a nemají potřebu legálního zaměstnání, někteří nemají
pracovní návyky již několik generací – řešením spíše dlouhodobá resocializace
Návrh na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti OZP:
 podpora a rozvoj místní chráněné dílny
 rozvoj individuální podpory a individuálního poradenství nezaměstnaným při rozvoji
pracovních návyků a kompetencí (sociální rehabilitace, sociální odbor, ...)
 v návaznosti vytváření tréninkových míst a následných pracovních míst
 podpora VPP na obcích
 podpora sociálního podnikání
- CpKP dále seznámilo přítomné se zkušeností sociálního odboru na Poběžovicku s individuální
podporou a poradenstvím dlouhodobě nezaměstnaným v regionu. Pracovnicím se podařilo
skupině cca 20 jednotlivců poskytnout někdy téměř každodenní podporu v oblasti zaměstnání
a prostřednictvím tréninkových pracovních míst napomoci rozvoji jejich pracovních návyků. U
některých klientů se podařilo také zajistit navazující pracovní místa, např. v řeznictví, přičemž
zkušenosti jsou takové, že pracovníci i nadále ideálně potřebují trochu jiný přístup ze strany
zaměstnavatele. Problematické je zajištěných jak tréninkových míst, tak zejm. návazných míst
v regionu. Aktivity sociálního odboru byly realizovány v rámci projektu Podpora profesionální
sociální práce na obci jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení na Poběžovicku. Díky
projektu se podařilo výrazněji kapacitně posílit sociální odbor. Projekt bude realizován do 30.
4. 2020.
Ad 3. Informovanost o službách:
- nedostatečná informovanost občanů – seniorů na vesnicích
- nedostatečná informovanost lékařů
- nedostatečná informovanost starostů o sociálních službách a činnosti soc. pracovníků na OÚ
Návrh na zvýšení informovanosti o službách:
 informovat o službách prostřed. obecních zpravodajů a pořádaných akcí
 informovat starosty na jejich setkání a individuálně dle možností v rámci realizace KP
 hledat cesty informování dalších odborných pracovníků – lékaři (ČLK, okresní sdružení),
pracovníci škol (MAP vzdělávání – MAS Český les)
 průběžná aktualizace webového portálu a elektronického katalogu služeb
-

-

-

Tichý svět: při kontaktu s neslyšícími a nedoslýchavými je možnost většího využití služeb
Tichého světa, a to i při kontaktu klientů na úřadech – tzv. tichá linka, je také vhodné
zpřístupnění webových stránek této skupině osob a pamatovat na to i při tvorbě nového
webového portálu
Město Staňkov: ve Staňkově funguje spolupráce s lékaři i nemocnicemi, volají, když vidí
potřebu zajištění pečovatelské služby
Raná péče: jsou problémy s oslovením pediatrů, přístupní jsou pouze někteří, od pediatrů
chodí málo klientů, klienti přicházejí spíše od odborných lékařů, na setkání, které se nyní
pořádalo na Rokycansku a na které byli pozváni i lékaři, se nedostavil žádný
existuje také možnost prezentovat služby na webovém portálu Plzeňského kraje
možností je také oslovovat školky – zde se však naráží na věk dítěte, čím dříve se rodina
s postiženým dítětem dostane k odborné péči, tím lépe
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Centrum Jana: nejsnazší na propagaci pečovatelské služby se jeví obvolat starosty a lékaře
obcí, ve kterých služba funguje, a objednat se na osobní schůzku
CpKP: je také možné využít setkání starostů regionu při jiné příležitosti (např. krizové řízení,
setkání starostů pod ORP atd.) – na tuto akci se objednat s krátkým vstupem, nebo využít
setkávání starostů v rámci mikroregionů či dobrovolných svazků obcí
v rámci diskuse také zaznělo, že by bylo dobré organizovat dny sociálních služeb, kde se služby
mohou prezentovat, přičemž dobře zvolený doprovodný program by mohl zaujmout také
veřejnost

Ad 4. Spolupráce subjektů v sociální oblasti:
- nedostatečná propojenost služeb – vzájemný dialog
- větší vzájemná spolupráce mezi subjekty v sociální oblasti
Návrhy na zlepšení a prohloubení spolupráce mezi subjekty:
 dále realizovat setkávání pracovních skupin v rámci naplňování plánu (min. 2x ročně)
 realizace setkání k aktuálním tématům, problémům – realizace koordinátor kpss
Ad 5. Různé:
Dluhové poradenství:
- aktuálně chybějící personální kapacity Člověka v tísni, nedostatečná kapacita
- zjištěna poptávka po semináři pro veřejnost na téma finanční gramotnosti v obci Semněvice
Návrhy na zajištění dluhového poradenství v regionu:
 zajistit dluhové poradenství v regionu a navýšit kapacity dle potřeb
 zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti, např. pořádáním seminářů, prostřednictvím článků v
tisku apod.
Realizace/naplňování zpracovaného komunitního plánu:
- CpKP dále informovalo o jedné z možností zajištění realizace zpracovaného komunitního plánu
prostřednictvím zaměstnání místního člověka pod CpKP ZČ při zajištění dotace na jeho činnost
ze strany města
- Soc. odbor MěÚ Horšovský Týn: to je otázka spíše na město
Akční plán PK na rok 2020:
- Centrum Jana: v akčním plánu PK je uvedena podpora terénních programů pro CS osoby
vedoucí rizikový způsob života – je na mysli již nějaká konkrétní služba či CS?
- Soc. odbor MěÚ HT: podnět vzešel ze sociálního odboru, kdy úřad musí PK předávat
informace o potřebách v sociální oblasti, o tom, jaké služby podle nich v území chybí.
Konkrétně pod tím odbor myslel péči o lidi propuštěné z DD a VTOS – činnost kurátora.

Dne: 29. 10. 2019
Zpracoval: Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
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