Setkání „u kulatého stolu“ na téma děti, mládež, rodiny
s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením
Datum: 18. 2.2019
Přítomní: dle prezenční listiny
Místo konání: MěÚ Horšovský Týn
Program setkání:
1. neorganizované volnočasové aktivity pro děti a mládež (Diakonie),
2. asistovaný styk a SAS,
3. neotevřenost škol a pasivní přístup k řešení problémů,
4. zaměstnávání klientů sociální rehabilitace v Meclově, příp. dlouhodobě nezaměstnaných –
sociální podnik.
V úvodu setkání byly CpKP předány účastníkům pracovní skupiny informace o dosavadním
průběhu KPSS. Členové byli dále seznámeni s realizací dvou odsouhlasených průzkumů
v regionu.
V rámci průzkumu bytové problematiky na Horšovskotýnsku probíhají v současné době
individuální rozhovory se starosty jednotlivých obcí ORP. V rámci těchto rozhovorů jsou
starostům předávány také informace o možné dostupnosti pečovatelské služby na území
obcí, čímž je nahrazeno původně zamýšlené společné setkání starostů ORP za účelem podání
těchto informací.
Druhý průzkum, zaměřený na mapování potřeb seniorů v regionu, bude realizován sociology
ze společnosti MAKAI předběžně v dubnu a květnu 2019.
Na výsledky průzkumu bude mít přímou návaznost nastavení strategií reflektujících potřeby
seniorů. Po průzkumu budou také projednány nedostatky aktivit pro soběstačné seniory.
Dále budou sledovány kapacity pobytových zařízení pro seniory a vývoj aplikace kraje určené
na tyto potřeby.
Ad 1. Neorganizované volnočasové aktivity pro děti a mládež (Diakonie)
- k tématu představila Diakonie západ činnost nízkoprahového mobilního klubu Uličník
- činnost klubu v rámci projektu končí v březnu 2020 na Poběžovicku, následně by bylo
možné přenést jeho kapacitu do jiného regionu, třeba na Horšovskotýnsko
- pokud by bylo nutné rozšíření služby na Horšovskotýnsko před tímto termínem, není jisté,
že by v rámci krajské rozvojové sítě soc. služeb byl dostatek fin. prostředků na provoz této
služby
- po zvážení všech aspektů je nejefektivnější začít v regionu službu provozovat od dubna
2020, kdy bude jistota finančních zdrojů krajské základní sítě PK
- efektivní je zajíždět do lokality 2x týdně (pouze 1x v týdnu bývá málo na navázání dobrého
kontaktu a spolupráce s cílovou skupinou)
- náklady na provoz služby – minimálně 2 pracovníci, roční rozpočet na službu je 1 350 000,Kč, optimum jsou 3 pracovníci, pak jsou náklady 1 700 000,-Kč
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- je nutné získat 20-30 % nákladů na službu – granty, také spoluúčast obcí – optimálně
alespoň 10 %, ale je to pouze doporučení, částka není vymahatelná, služba o spoluúčast
požádat musí, požadavek dokládá kraji (i když prostředky neobdrží)
- v rámci prezentace byl vznesen dotaz, zda je tato služba potřebná zrovna v Horšovském
Týnu
- pro potřebnost služby argumentováno tím, že cílovou skupinou služby jsou děti, které
propadávají sítem běžných služeb z různých důvodů, dětem scházejí kompetence
k zodpovědnosti, mají problémy s akceptací autorit apod., na tyto individuální problémy a
potřeby služba reaguje svojí nabídkou typových aktivit skupinové i individuální formy
(tematické deskové a vývojové hry, hraní rolí …), které učí děti adekvátně reagovat na
potřeby společnosti
- další výhodou služby je její flexibilita, možnost měnit lokality podle potřebnosti, možnost
navázat a efektivně propojit spolupráci se školami v rámci preventivních programů
(spolupráce škol je jednou z problémových oblastí regionu)
- pracovní skupina se shodla na zorganizování dalšího tematického setkání k ujasnění
potřebnosti služby v regionu, a to za účasti poskytovatele služby a zástupců škol
- k tématu dále sděleno, že hřiště v Horšovském Týnu je veřejně přístupné a je možné ho
veřejností v rámci stanovených pravidel pro jeho užívání využívat
- ve městě je při střední škole ještě jedno víceúčelové hřiště, které je přístupné na základě
domluvy se školou
- další atletické a míčové hřiště bude při základní škole
- pro záměr vybudovat skatepark ve městě jsou již vyčleněné peníze v rozpočtu města a je
vytipované místo
Ad 2. Asistovaný styk a SAS
Jednání o možné spolupráci při zajištění asistovaných styků v Horšovském Týně se sociálně
aktivizační službou Diakonie Západ budou teprve probíhat.
Ad 3. Neotevřenost škol a pasivní přístup k řešení problémů
- k tématu byla představena zpráva PPP Domažlice o realizaci preventivních programů (viz
níže)
Tabulka 1. Základní školy na území SO ORP Horšovský Týn
Základní školy v SO ORP
Horšovský Týn
Základní škola
Horšovský Týn

Základní škola
Staňkov
Základní škola a Mateřská škola
Meclov
Základní škola a Mateřská škola
Osvračín
Základní škola a Mateřská škola
Blížejov
Základní škola a Odborná škola
Horšovský Týn
Soukromá základní škola a

Spolupráce s metodikem prevence z PPP Plzeň, pobočka Domažlice od
září 2017 do současnosti
Realizovány jednorázové preventivní programy rizikového chování („O
závislostech“ v 7.ročníku. V 6. ročníku jsou všechny třídy zařazeny do
dlouhodobého preventivního programu rizikového chování „Deštník
držím já“. Škola spolupracuje i s plzeňským P- Centrem (součást CPPT).
Intervenční programy ve třídách (porušování pravidel, vztahové
problémy) + Jednorázové preventivní programy k tématu bezpečný
internet, prevence kyberšikany v 8.- 9.třídách
Byl zájem o preventivní program rizikového chování „Město Štěstí“ pro
předškoláky v MŠ – nerealizován z kapacitních důvodů v PPP

Intervenční programy ve třídách (porušování pravidel, vztahové
problémy).Spolupracovali s Diakonií Západ (sekce Prevence).

3
mateřská škola Adélka, o.p.s.,
Meclov
Soukromá alternativní základní
škola Bean, s.r.o., Staňkov

- z důvodu nepřítomnosti preventistky PPP Domažlice, Bc. Hendrichové, pro nemoc bude
téma přesunuto na další setkání pracovní skupiny
Ad 4. Zaměstnávání klientů sociální rehabilitace v Meclově, příp. dlouhodobě
nezaměstnaných – sociální podnik
- v oblasti možnosti zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob v regionu je
naplánováno setkání s ing. Drlíkem, vedoucím pracovníkem Charitního sociálního podniku
DCH Plzeň, jehož výsledky budou prezentovány na dalším setkání pracovní skupiny
- k tématu zaměstnanosti bylo dále sděleno, že v rámci činnosti úřadu práce probíhají
programy s dlouhodobě nezaměstnanými, jejich účinnost však není veliká, a to díky
individualitám jednotlivců cílové skupiny
- v současné době zůstávají v evidenci ÚP pouze problematičtí jedinci, kteří jsou téměř
nezaměstnatelní a firmy je nechtějí zaměstnávat, pro ně je určen např. program VPP na
obcích
Různé:
- služby specializované na práci s CS drogově závislých v regionu působí, přetrvává problém
proniknout do skupiny uživatelů
- probíhá stále mapování terénu, zatím bez většího úspěchu, lidé dojíždějí za službami do
Plzně, aby v malé lokalitě regionu zůstali v anonymitě, je problematické vymyslet strategii,
jak proniknout k cílové skupině – nyní jsou naděje vkládány do facebookového terénu (tzv. eterén)
- k tématu drogové problematiky dále uvedeno, že rodiče ve městě si neví rady s dětmi
užívajícími drogy, u dospělých je závislost tolerována i zaměstnavateli (nedostatek
pracovníků), tolerují to již i němečtí zaměstnavatelé, vyplácejí již i týdenní zálohy, jen aby
lidé chodili do práce
- prezentovány služby DCH Plzeň:
 Terénní krizová služba – služba je poskytována lidem, kteří se ocitli v krizové situaci
např. osobní, partnerské, rodinné, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami,
dále služba zajišťuje pomoc osobám zasaženým mimořádnou událostí např. požár,
povodeň, tragické úmrtí atd., služba je poskytována terénní formou s působností po
celém Plzeňském kraji a non-stop, služba spolupracuje i se složkami IZS, které ji
využívají při potřebě zajištění krizové intervence zasaženým osobám a první
psychické pomoci při mimořádných událostech.
 Intervenční centrum – služba je zaměřená na pomoc osobám ohroženým domácím
násilím příp. osobám, kteří chtějí pomoci svým blízkým nebo známým v této těžké
životní situaci, služba návazně spolupracuje s PČR a to tak, že po vykázání násilné
osoby policií ČR je službě IC zaslán úřední záznam o vykázání, služba následně nabízí
ohrožené osobě pomoc a případně naváže spolupráci v rámci poskytnutí krizové
intervence, psychické podpory, pomoci se sepsáním NNPO atd., služba je
poskytována ambulantní i terénní formou po celém Plzeňském kraji.
 Poradna pro cizince a uprchlíky, která v Plzeňském kraji nabízí odborné sociální
poradenství pro cizince, kurzy ČJ, terénní doprovod, tlumočení pro některé jazyky,
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právnické služby atd., cílovou skupinou služby jsou občané EU i třetizemci a jejich
rodinní příslušníci, velká část klientů služby jsou agenturní zaměstnanci, z čímž se
pojí řada dalších problémů, které kolikrát nemají řešení.
- na závěr setkání byli poskytovatelé služeb informováni o možnosti prezentovat své služby
v místních zpravodajích, a to i prostřednictvím CpKP
- dále byla CpKP nabídnuta možnost tisku a distribuce infoletáků pro různé cílové skupiny –
příležitost pro poskytovatele podávat návrhy

Dne: 19.2.2019
Zpracoval: Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ

