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5. setkání řídící skupiny KPSS na Horšovskotýnsku
konané dne 29. 11. 2007 v zasedací místnosti MěÚ Horšovský Týn
Přítomni:
Lidmila Kracíková
Mgr. Petr Plášil
Václav Mothejzík
Ing. Antonín Baxa
Jiřina Bejvlová
Bc. Daniel Rosecký, metodik projektu
Za CpKP ZČ:
Mgr. Aleš Kavalír
Program:
1)
2)
3)
4)

projednání a schválení cílů v oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
projednání a schválení cílů v oblasti péče o „osoby v krizi“
materiály k jednání rady a zastupitelstva
jiné

Body jednání:
Ad 1) projednání a schválení cílů v oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním
postižením
Předložený návrh vypracovaný pracovní skupinou:
• Cí1: Zvýšit informovanost veřejnosti o sociálních službách
•

Cíl: Umožnit seniorům důstojný život v přirozeném prostředí

•

Cíl: Zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením

Protože cíle neřeší mnoho slabých stránek SWOT analýzy (nezahrnují službu domov pro
seniory a stacionář pro osoby se ZP v produktivním věku, neřeší problémy s financováním
služeb, s psaním projektů, se standardy kvality), doplnili členové řídící skupiny po konzultaci
s metodikem následující cíle:
•

Cíl: Integrovat osoby se zdravotním postižením do společnosti – navrženo obecnější
znění cíle nahrazující (a zahrnující) původní cíl Zvýšit zaměstnanost osob se
zdravotním postižením

•

Cíl: Udržet stávající kapacitu pobytových služeb

•

Cíl: Rozšířit zdroje využitelné pro poskytování sociálních služeb – bude společným
cílem

•

Cíl: Vyhodnocovat poptávku po sociálních službách a přizpůsobovat jejich nabídku
potřebám – bude společným cílem

Ad 2) projednání a schválení cílů v oblasti péče o „osoby v krizi“
Řídící skupina schválila cíle navržené pracovní skupinou:
•

Zajistit primární prevenci a snižovat rizika spojená s drogovou závislostí na
Horšovskotýnsku

•

Smluvně zajistit azylové ubytování pro „osoby v krizi“

Ad 3) materiály k jednání Rady a Zastupitelstva města Horšovský Týn
Radě a Zastupitelstvu města Horšovský Týn bude 5., respektive 17. 12. předloženo
k projednání:
SWOT analýzy
Vize rozvoje sociálních služeb
Cíle
Ad 4) jiné – úprava znění Vize rozvoje sociálních služeb
Vize byla schválena v následujícím pozměněném znění:
•

V roce 2012 nabídka kvalifikovaných sociálních služeb na Horšovskotýnsku převyšuje
poptávku. Služby jsou dostupné co nejširšímu okruhu obyvatel a navazují na sebe. Mají
politickou podporu.

•

Informovanost obyvatel o službách zvyšuje distribuce katalogu, dostupná média i bezplatná
telefonní linka. Informace jsou poskytovány kvalitně.

•

Služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem. Sociální pracovníci se vzdělávají
celoživotně a jejich vzdělání je srovnatelné (podle jednotných kurzů v celé ČR). Pracují ve
standardních podmínkách.

•

Služby splňují standardy kvality sociálních služeb. Jsou respektovány osobnostní vlastnosti,
názory a potřeby uživatelů a chráněna jejich práva. Do poskytování služeb jsou více zapojeni
dobrovolníci, kteří jsou podporováni a jsou pro ně pořádány bezplatné kurzy. Uplatnění
nacházejí především jako asistenti a společníci.

•

Pro financování služeb jsou plně využívány dotace z Evropské unie, z krajů a ministerstev a
jejich získávání je jednodušší. Existuje stálý (jistý) finanční zdroj ze státního rozpočtu a
všichni k němu mají rovný přístup. Na financování sociálních služeb se podílejí i sponzoři.
Finanční prostředky jsou využívány efektivně. Příspěvek na péči je využíván na úhradu
služeb.

•

Přístupy do veřejných budov jsou bezbariérové.

Změny a jejich odůvodnění:
- byla vypuštěna věta „Vzniká tím tlak na snížení jejich cen a zvýšení kvality,“ protože toto
tvrzení je platné jen v čistě tržním prostřední. Sociální sektor není řízen pouze trhem, služby
jsou z velké části dotovány.

-

věta „Související ambulantní a pobytové služby sociální služby na sebe navazují a jsou
soustředěny „pod jednou střechou““ byla vypuštěna. Namísto toho bylo doplněno „a navazují
na sebe“. Původní znění je v rozporu se standardy kvality sociálních služeb a národními
koncepcemi, které nepředpokládají podporu a vznik více služeb v jednom prostoru.

-

Z věty „Jsou respektovány osobnostní vlastnosti, názory a potřeby uživatelů i poskytovatelů a
chráněna jejich práva“ bylo vypuštěno slovo „poskytovatelů“. Namísto toho byla doplněna
věta „Pracují ve standardních podmínkách“.
Dále byla doplněna věta „Služby splňují standardy kvality sociálních služeb“.

-

Zapsal: Aleš Kavalír, 29.11. 2007
Ověřil:

