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 4. jednání řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb
na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice, konaného dne 1.3.2012
v kanceláři vedoucí sociálního odboru MÚ H. Týn
Přítomni
Zdeněk Doktor, DiS., Josef Hájek, Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Mgr. Luděk Thomayer
Nepřítomni
Ing. Antonín Baxa, Jaromír Jirka, Bc. Eva Kollerová, Lidmila Kracíková, Marie Lucáková
Program jednání
1. Seznámení řídící skupiny s výstupy z jednotlivých pracovních skupin
2. Projednání termínu veřejného setkání
3. Informace k aktualizaci katalogu
4. Projednání vytvoření monitorovací skupiny
Body jednání
1. Členové řídící skupiny (dále jen ŘS) byli seznámeni s dosavadními výstupy jednání
pracovních skupin týkajících se barier a sociálního bydlení:
▪

u vyhrazených parkovacích míst je potřeba dojednat termín realizace, aby to bylo
možné uvést v komunitním plánu (upřesní p. Doktor ve spolupráci s Mgr. Thomayerem)

▪

p. Thomayer uvedl, že se v případě rekonstrukce staré školy uvažovalo i o možnosti
soustředit kulturní sál a knihovnu do tohoto objektu, který by měl bezbariérový přístup

▪

myšlenka vytvoření systému volných bytů, vyčleněných k dispozici pro sociální služby je
dobrým tématem a bude v rámci pracovní skupiny dále propracována (jedná se o
obecní byty, které by mohly být k dispozici pro klienty doporučené z azylového domu v
Domažlicích nebo v Havlovicích za předem dohodnutých podmínek, že tito klienti budou
dále spolupracovat s odpovídající sociální službou)

2. Veřejné setkání k projednání návrhu komunitního plánu proběhne v pondělí 2.4.2012 od 16
hodin v zasedací místnosti MÚ Horšovský Týn. Veřejné setkání bude pro oblast
Horšovskotýnska a Holýšovska společné z důvodu nízké účasti veřejnosti na úvodním
setkání v Holýšově.
K veřejnému projednání je třeba připravit informační kampaň – tisková zpráva pro média a
pozvánku na setkání opakovaně vyhlásit místním rozhlasem – zajistí p. Doktor.
3. ŘS byla informována o skutečnosti, že města Domažlice a Stod nechtějí aktualizovaný
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katalog tisknout, spokojí se s elektronickou podobou. Nebudou se tedy finančně podílet na
případném tisku katalogu. Členové ŘS se shodli, že i za této situace by chtěli aktualizovaný
katalog v tištěné podobě. P. Thomayer se domnívá, že horšovskotýnští radní by měli
souhlasit s uvolněním peněz (cca 10.000,- Kč) na tisk katalogu.
4. Členové ŘS se dohodli, že vznikne tříčlenná monitorovací skupina, která bude sledovat
naplňování nového komunitního plánu. Jejími členy by měl být jeden zástupce
poskytovatelů sociálních služeb, jeden zástupce samosprávy a jeden člen sociálního odboru
MÚ – oslovení členů pracovních a řídící skupiny s nabídkou účasti v monitorovací skupině
zajistí p. Doktor.
5. Vzhledem k nízké účasti na řídící skupině zajistí p. Doktor e-mailové vyjádření nepřítomných
členů k závěrům jednání řídící skupiny, aby byla ověřena a zajištěna jejich platnost.
Zapsal: Zdeněk Doktor, DiS., 7.3.2012
Ověřila: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková
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