Setkání „u kulatého stolu“ na téma senioři a osoby se
zdravotním postižením
Datum: 18. 2.2019
Přítomní: dle prezenční listiny
Místo konání: MěÚ Horšovský Týn
Program setkání:
1. nedostatečná kapacita pobytové služby v Meclově,
2. volnočasové aktivity pro klienty chráněného bydlení ve Staňkově,
3. pobytová zařízení - pro pečujícího a pečovaného,
4. bariéry.
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.
V oblasti možnosti zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob v regionu je
naplánováno setkání s panem Drlíkem, vedoucím pracovníkem sociálního podniku DCH
Plzeň, jehož výsledky budou prezentovány na dalším setkání pracovní skupiny.
Účastníci byli dále informováni, že poskytovatelé mohou prezentovat své služby
prostřednictvím zpravodajů (Staňkov, Horšovský Týn) nebo při setkání starostů v rámci jejich
aktivit.
Ad 1. Nedostatečná kapacita pobytové služby v Meclově
- zařízení přijímalo nového uživatele služby naposledy v roce 2014, problém je s dalším
umisťováním uživatelů – chybí pro ně bydlení i návazné pobytové služby
- klienti služby nemají dostatečné kompetence k samostatnému bydlení, ideální by proto pro
ně bylo vícestupňové bydlení s postupným snižováním míry sociální podpory a s možností
zachování přímého kontaktu na chráněné dílny
- v současné době by 2/3 klientů zařízení zvládlo samostatné bydlení s nižší mírou terénní
podpory, vhodnější by ale byty v nějakém komplexu s celodenní službou vrátného, 1 klient je
pak schopen samostatně bydlet se zachováním terénní formy služby (soc. rehabilitace)
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- je nutné hledat možnosti bydlení pro stávající klienty služby a navýšení její kapacity – pokud
budou finanční prostředky na provoz služby, není až takový problém její rozšíření, jsou
dotace na zřízení zařízení i vybudování bytů, ale pak nejsou následně prostředky na provoz
služby
- v souvislosti s klienty Domova sv. Vavřince v Meclově bylo dále sděleno, že obec Meclov
dělá opatrovníka nesvéprávným klientům služby a vzniká problém při výplatě PnP klientům
s trvalým pobytem mimo region
- služba nemůže PnP pobírat, PnP nesmí chodit službě na účet, ta navíc může vyúčtovávat
pouze úkony hygieny, které z příspěvku hradí opatrovník, tím klientům zbývají prostředky
z tohoto příspěvku a opatrovník pak má problémy s jejich dalším zákonným využitím
Ad 2. Volnočasové aktivity pro klienty chráněného bydlení ve Staňkově,
- chráněné bydlení ve Staňkově nezajišťuje pro všechny klienty 24 hodinovou službu, klienti
mají možnost využívat chráněnou dílnu, další aktivity nejsou zajištěny, spolupráce s místními
spolky není navázána
- bylo by vhodné zjistit přání a potřeby klientů služby v oblasti volnočasového vyžití – toto
zjištění bude realizovat služba (příp. CpKP) a na jeho základě bude navázána případná
spolupráce s místními zájmovými spolky (včetně sportovních) a případně realizováno
společné setkání
- informace o službách dílny Liduška jsou ve Staňkově přístupné v několika formách, jsou k
dispozici na úřední desce Staňkova, pracovnice města Staňkova předává letáček také
klientům, kteří si přicházejí pro informace, leták je také na webových stránkách Staňkova, je
možné se prezentovat také přes Sdružení hendikepovaných PK, které se ve Staňkově
pravidelně schází a je možné je takto předávat cílové skupině
- dílna Liduška nabízí své služby pro OZP z řad veřejnosti, prostory lze využít také pro
společná setkání s cílovou skupinou
Ad 3. Pobytová zařízení - pro pečujícího a pečovaného
- zřízení pobytového zařízení společného pro pečující i opečovávané osoby je uvedeno
v akčním plánu rozvoje sociálních služeb PK na rok 2019
- výzva pro poskytovatele, kteří by takové zařízení chtěli zřídit a provozovat – kraj tuto službu
bude podporovat
Ad 4. Bariéry
- pracoviště ÚP je ve stávajících prostorách v Horšovském Týnu v nájmu, působí tam nyní 6
pracovnic
- v současné době je podána žádost na MPSV o zřízení plošiny, nyní ve stádiu posouzení, není
možné sdělit podrobnější informace o realizaci plánu
- pro potřeby ÚP je také vyhrazeno jedno stání pro OZP
- k tématu posuzování bezbariérovosti staveb (z minulého setkání PS) bylo zjištěno a sděleno:
 není povinné vyjádření zájmových organizací k bezbariérovosti stavby, vyhláška je
však doporučuje
 je to na zvážení projektanta, který se musí s hlediskem bezbariérovosti v projektu
vypořádat
 v případě staveb v památkové zóně se vyjadřují památkáři
 NIPI – Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace
ČR, o.s. – www.nipi.cz. Poskytuje poradenství v oblasti posouzení bezbariérovosti
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staveb – pro obce zdarma, poradna sídlí v Plzni v prostorách Poradny NRPZ ve středu
v době od 8:00 – 11:00
v případě pochyb o stavbě je nutné se obrátit na zřizovatele stavby (obec)
pochyby a další postup je možné konzultovat také s poradnou NIPI, jejíž architekti
vydávají posudky
MěÚ HT nemá stavební komisi, má pouze komisi pro územní rozvoj – ta
bezbariérovost staveb neřeší
Postupy řeší vyhláška 398/2009 Sb.

Různé:
- Domácí péče Domažlice ke své činnosti uvedla, že své služby prezentuje ve všech
obcích Horšovskotýnska formou letáků, ze strany klientů bývají odmítány, což jim bere
chuť služby nabízet, lidé nechtějí služby platit z PnP, kraj navíc snižuje dotace na provoz
služeb, je tomu tak i v letošním roce, za takových podmínek nebude PS dále udržitelná
- služba dále uvedla, že nemá problém ani s péčí o OZP a ZP děti, služba je schopna tuto
péči zajistit profesionálním a dostatečným personálem
- další diskuse se týkala umisťování osob do pobytových sociálních služeb
- Domažlická nemocnice požaduje po klientech sociálních lůžek podání 3 žádostí do
pobytových zařízení, a to z důvodu větší šance na umístění, tento postup konzultuje vždy
s rodinnými příslušníky klientů, za těchto podmínek se daří seniory do zařízení umístit,
nedaří se umisťovat osoby bez přístřeší
- lidé se 3. a 4. stupněm PnP mají nepsanou přednost v umístění do pobytových zařízení,
která tyto osoby preferují
- zazněla připomínka, že v současné době mají pobytové služby volné kapacity, je
v tomto období zaznamenána zvýšená úmrtnost
- zařízení v Černovicích nyní zavedlo praxi, že pokud klient nenastoupí do pobytové
služby, zruší se mu tím jeho žádost a je nutné ji pak podat nově, čímž se celý proces
umístění opakuje
- k tématu starosta HT uvedl, že ve městě je objekt bývalé školy, ze které má město
záměr vybudovat pobytové zařízení pro seniory – k tomuto sděleno, že kraj nyní
preferuje spíše terénní formy služeb, nechce podporovat vznik nových pobytových služeb
v podobě domovů pro seniory, nicméně záměr zřízení domova pro seniory v
horšovskotýnském regionu by mohl mít šanci na úspěch, neboť zde taková forma služby
zcela chybí – bylo doporučeno se obrátit se záměrem přímo na kraj, jmenovitě na pana
Zapletala, vedoucího odboru sociálních věcí
- další téma diskuse byly denní stacionáře – na Horšovskotýnsku nejsou, z jiných regionů
jsou poznatky o tom, že se služba neosvědčuje, stacionáře často zanikají, bývají spíše
součástí pobytových zařízení, kde slouží jako seznámení s pobytovou službou
- Pečovatelská služba Koloveč uvedla, že v Kolovči je 23 malometrážních bytů s terénní
PS (dům s pečovatelskou službou) a je problém byty obsadit, byty mají 30 - 50 m2 a cena
za bydlení je 30Kč za metr měsíčně, byty jsou určené i pro okolní obce)
- v DPS v Horšovském Týnu není problém byty obsazovat, každý volný se hned obsadí,
lidé chtějí zůstávat v obci
Dne: 19.2.2019
Zpracoval: Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ

