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 3. jednání řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb
na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice, konaného dne 10.1.2012
v kanceláři vedoucí sociálního odboru MÚ H. Týn
Přítomni
Ing. Antonín Baxa, Zdeněk Doktor, DiS., Josef Hájek, Jaromír Jirka, Lidmila Kracíková,
Marie Lucáková, Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Mgr. Luděk Thomayer
Nepřítomni
Bc. Eva Kollerová
Program jednání
1. Harmonogram aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb
2. Odsouhlasení témat, jimiž se bude KPSS zabývat
3. Řešení nízkého zájmu o zapojení se do pracovních skupin projektu
Body jednání
1. Členové řídící skupiny (dále jen ŘS) se shodli na tom, že aktualizace katalogu bude probíhat
společně s Domažlicemi a možná i se Stodem. Z projektu KPSS je možno vyčlenit až
10.000,- Kč na grafickou úpravu aktualizovaného katalogu. V katalogu bude třeba
aktualizovat informace o tom, kde a jak žádat příspěvky pro zdravotně postižené.
Předběžný obsah katalogu:
▪

kompetence úřadů

▪

životní situace (kdy a jakou dávku)

▪

kontakty na úřady

▪

co jsou sociální služby

▪

poskytovatelé služeb

Záznamy by měly být v katalogu řazeny podle druhu služby, nikoliv podle území. V katalogu
budou uvedeny i organizace, které ve městě působí (např. svaz tělesně postižených, různé
poradny). Dále budou uvedeny krizové linky. Aktualizaci je třeba zpracovat do února, aby
mohl jít katalog v březnu do tisku.
2. ŘS projednala témata navrhovaná pracovními skupinami:
▪

téma budovy – ŘS souhlasí s pohledem pracovních skupin, že nejprve je potřeba
konkrétní záměr a potom teprve je možné nabízet vhodnou budovu; v projektu jsou
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peníze na terénní šetření – např. jaké služby chybí, což by se dalo využít pro zjištění k
tomuto bodu, např. jakou pobytovou službu by lidé na Horšovskotýnsku a Holýšovsku
uvítali;
▪

téma aktualizace katalogu – viz bod 1

▪

téma informovanost veřejnosti o sociálních službách

▪

téma bariéry – je potřeba zvýraznit značení parkovacích míst pro ZP občany, parkoviště
u lékařů projde rekonstrukcí do 2 let

▪

téma domov pro seniory v místě – provést průzkum mezi veřejností

▪

téma chráněná dílna – na pracovních skupinách bude projednáno s vedoucí chráněné
dílny, jakým způsobem může KPSS pomoci

▪

téma sociální byty – nastartovat lepší spolupráci např. bytové komise a azylových
domů, v Horšovském Týně je dle sdělení pana Thomayera dostatek volných bytů

▪

téma nedosažitelnost služeb (ostrovy) – ŘS souhlasí s řešením tématu

▪

téma domácí násilí – řešit krizovými linkami v katalogu

▪

téma děti a volný čas – více se zaměřit na dospívající ze středních škol, základní škola
má dostatek kroužků

3. Na jednání pracovních skupin budou účastníci zváni podle témat, která se budou
projednávat. V rámci setkání starostů by bylo vhodné oslovit všechny starosty ORP s
tématem „ostrovů“ - řešit s panem Thomayerem.
4. Různé:
Pan Jirka uvedl, že by bylo dobré v rámci nějakého dotazování zjistit potřebnost odlehčovacích
služeb. V Černovicích uvažují o provozování týdenního stacionáře a pomohl by jim průzkum mezi
veřejností.
Časové období aktualizovaného plánu bude 2012 až 2015.
Příští jednání ŘS se uskuteční ve čtvrtek 1.3.2012 ve 13 hodin v kanceláři vedoucí soc. odboru MÚ
Horšovský Týn Lidmily Kracíkové.
Zapsal: Zdeněk Doktor, DiS., 17.1.2012
Ověřila: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková
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