Projekt „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a
Domažlice“ je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU
Zápis ze 2. jednání řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb
na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice
22.9.2011
Přítomni
Ing. Antonín Baxa, Zdeněk Doktor, DiS., Josef Hájek, Jaromír Jirka, Lidmila Kracíková,
Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Mgr. Luděk Thomayer
Omluveni
Bc. Eva Kollerová, Marie Lucáková
Program jednání
1. Vyhodnocení komunitního plánu soc. služeb (splnění x nesplnění aktivit)
2. Porovnání minulé a současné sociodemografické analýzy
3. Projednání termínu veřejného setkání
4. Schválení jednacího řádu ŘS, statutu ŘS
5. Informace o anketě mezi širokou veřejností
Body jednání
1. Členům řídící skupiny (dále jen ŘS) byla v úvodu jednání představena paní Syrovátková z
CpKP Plzeň, která má na starosti koordinaci projektů KPSS na území ORP Stod, Horšovský
Týn a Domažlice. Členové ŘS byli seznámeni s vyhodnocením komunitního plánu sociálních
služeb a měli možnost se k němu vyjádřit. V diskusi k tomuto bodu zaznělo:
▪

vydaný katalog služeb splnil očekávání, s jeho aktualizací by bylo vhodné počkat na
zahájení sociální reformy, do obsahu by bylo vhodné umístit kapitolu věnující se soc.
reformě,

▪

opatření týkající se podpory měst a obcí žadatelům o dotace na soc. služby již nejsou
aktuální, neboť se situace v sociálních službách změnila,

▪

na využití budovy bývalé školy v ul. Vrchlického pro soc. účely by bylo vhodné ptát se v
anketě široké veřejnosti,

▪

v oblasti péče o seniory a osoby se zdr. postižením se podařilo zajistit služby ve
stávajícím rozsahu, pečovatelská služba v H. Týně rozšířila svoji územní působnost a
chráněná dílna v H. Týně rozšířila kapacitu klientů zavedením dvousměnného provozu,
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▪

ve spolupráci města H. Týn se Svazem zdravotně postižených v H. Týně byla
zmapována bariérovost ve městě, byla aktualizována mapka bariérovosti a materiál je
nyní předložen Radě města H. Týn.

2. Paní Syrovátková porovnala minulou sociodemografickou analýzu se současnou situací v
regionu. Mírně se zvýšil počet obyvatel regionu, současně s tím vzrostla také míra
nezaměstnanosti. Podle odhadů nejsou na území regionu osoby s kombinovaným
postižením a osoby bez přístřeší. V regionu je nově poskytována terénní sociální služba
poskytovatelem Člověk v tísni, o.p.s. Nově jsou nabízeny služby rané péče pro rodiny s
dětmi s postižením.
3. Dle harmonogramu projektu je na měsíc říjen plánované veřejné setkání, jehož úkolem
bude připomenout projekt KPSS a ustavit pracovní skupiny. Termín byl po vzájemné
dohodě členů ŘS stanoven na 13.10.2011 od 16:00 hod. Místo setkání bude ještě
upřesněno, sál MKZ H. Týn není příliš vhodný pro svoji bariérovost. Stejné veřejné setkání
proběhne také v Holýšově, předběžný termín je 18.10.2011 1 od 16:00 v přísálí KD Holýšov.
P. Hájek zajistí prostory.
4. K jednacímu řádu ŘS a statutu ŘS, které členové ŘS obdrželi již na prvním jednání, nebyly
žádné připomínky, a proto byly oba dokumenty řídící skupinou schváleny.
5. Paní Syrovátková připomněla, že v harmonogramu projektu je plánovaná anketa mezi
širokou veřejností. Anketa nemusí být nutně realizována v tomto termínu, je možné ji
zorganizovat v rámci pracovních skupin a zaměřit ji na konkrétní témata, se kterými bude
pracovní skupina pracovat.
Zapsal: Zdeněk Doktor, DiS., 27.9.2011
Ověřila: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková

Přílohy:

Sociodemografická analýza
Porovnání SDA
Jednací řád řídící skupiny
Základní listina KPSS na Horšovskotýnsku

1

POZOR ZMĚNA!!! Podle sdělení pana Hájka je nutné termín veřejného setkání v Holýšově přesunout. O změně
termínu bude se členy řídící skupiny komunikovat pan Doktor.
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