Zápis z 3. setkání řídící skupiny komunitního plánování
sociálních služeb na Horažďovicku
Přítomni:
dle prezenční listiny
Datum:
13. 01. 2022
Místo konání: Městský úřad Horažďovice
Program setkání:
1.
Shrnutí realizovaných aktivit (kde se v KPSS nacházíme)
2.
Informační kampaň – katalog poskytovatelů služeb na Horažďovicku, webový portál,
letáky – projednání a schválení
3.
Informace o následujících aktivitách
4.
Různé a diskuse

Ad. 1. Shrnutí realizovaných aktivit (kde se v KPSS nacházíme)
Dosud byly v KPSS realizovány následující aktivity:
 projednány výstupy z mapování sociální oblasti (analýzy, SWOT analýzy a vize) Radou města
Horažďovice (8.11.2021)
 setkání pracovních skupin:
 5.10.2021 – téma sociálního bydlení
 6.10.2021 – téma „Jak na sociální problémy dětí ve školách?“
 1.11.2021 - téma „Nezaměstnanost a možnosti podporovaného/tréninkového
zaměstnávání, informovanost o sociální problematice“
 11. 2021 - téma „Problematika služeb pro osoby s duševním onemocněním, informace o
reformě psychiatrické péče v Plz. kraji; informovanost o sociální problematice“
 6.1.2022 – průřezová témata a prezentace sociálních služeb
 informační kampaň: články do zpravodajů obcí, příprava webové sekce, katalogu
poskytovatelů a letáků
 průzkumy potřeb občanů
 potřeby pečujících osob v souvislosti s potřebou (terénní) odlehčovací služby – realizace
formou polostrukturovaných rozhovorů s vyškolenými tazateli, do konce ledna 2022;
realizováno 7 rozhovorů z 8
 potřeby osob s psychiatrickým onemocněním a potřebnost služeb pro ně – ve spolupráci
s Fokus Písek, zaměření průzkumu na možnosti zaměstnávání osob s duševním
onemocněním na Horažďovicku; příprava leden 2022, realizace únor–březen 2022
 potřeby osob občanů žijících v lokalitách s bydlením na „špatné adrese“ – aktuálně příprava
zadání, oslovování potenciálních realizátorů průzkumu (např. Člověk v tísni); předpokládaná
realizace únor–březen 2022
Dále budou realizovány tyto aktivity:
 leden–březen 2022: příprava a realizace průzkumů potřeb občanů
 leden–březen 2022: „kulatý stůl“ k sociálním a návazným službám a soc. problematice,
průřezová témata a další pracovní skupiny a „kulaté stoly“ – tematická setkání dle potřeb
vzešlých z pracovních skupin

 duben 2022: setkání PS ke strategické části KP (priority, opatření), setkání ŘS k projednání
návrhu KP
 květen 2022: veřejné setkání ke KP (připomínkování), setkání ŘS k vypořádání připomínek,
schválení KP
 leden-květen 2022: informační kampaň: katalog, webový portál, letáky
- pan Klásek: Prosba o zaslání prezentací sociálních služeb ze setkání 6.1.2022.

Ad. 2. Informační kampaň – katalog poskytovatelů služeb na Horažďovicku, webový portál,
letáky
Webová sekce:
- v rámci projektu KPSS je připravována webová sekce o sociální problematice na webové stránce
města Horažďovice
- zatím je k dispozici ve stávající podobě na webu města pod záložkou „Komunitní plánování
sociálních služeb“, připravuje se nová webová stránka města, neví se, kdy bude spuštěna
- v aktuální verzi webové sekce v záložce Aktuálně jsou videa pro pečující osoby a další
- podoba finální webové sekce o sociální problematice – viz příloha zápisu
- až bude finální webová sekce kompletní a připravená ke spuštění, bude rozeslán odkaz k možnému
připomínkování
Katalog:
- bude zpracovaná tištěná a elektronická verze katalogu
- tištěný katalog bude určen lidem, kteří jsou trochu erudovaní v oblasti sociálních služeb, např.
pracovníci sociálního odboru a další
- struktura katalogu – viz příloha zápisu
- sběr informací pro katalog: leden-únor 2022
- v katalogu budou uvedené i spádové organizace z jiných krajů
- dále také související služby, např. hospicové – občany regionu je využíván hospic v Prachaticích,
který poskytuje i terénní služby do 20 km, kam spadají také Horažďovice
- otázka je, zda do katalogu zařadit také volnočasové, sportovní a další aktivity pro děti a mládež,
typu junák, skaut
- CpKP ZČ zpracuje přehled organizací jako návrh, které organizace zařadit do katalogu, tento návrh
pak bude možné připomínkovat
- co se týče grafické podoby, není dané žádné pevné zadání
Letáky:
- letáček o rané péči – ve spolupráci s ranými péčemi v kraji je zpracováván leták pro pediatry pro
rodiny s dětmi se zdravotním postižením či špatným vývojem, záměrem je leták konzultovat i s
pediatry
- letáček pro školy – bude zpracován leták pro učitele o sociálních a souvisejících službách, na
které je možné se v různých situacích obracet
- letáček SAS pro rodiny s dětmi Diakonie Západ – služba by ráda zvýšila náklad letáčku
- možností také je zpracovat leták s informacemi o sociální práci a sociálních pracovnicích ORP –
při mapování sociální situace v úvodu projektu zazněla přibližně od dvou starostů potřeba, aby měli
k dispozici nějakou kartičku s kontakty na sociální pracovnice na obcích a na sociální služby – dle
účastníků setkání je dostupnost informací o sociální práci na Horažďovicku dostatečná
- pan Klásek: Lepší bude ucelená informace o kontaktech, soc. pracovnicích a soc. službách na
jednom místě, v katalogu, než samostatné letáčky. Na obcích je letáčků dostatek, lidé si často poradí
sami přes internet, nebo získají informace na MÚ v Horažďovicích. Pokud v katalogu budou uvedena
jména osob, na které se občané mohou obracet, hodně lidí si pak už poradí. Důležité je, aby byl
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katalog k dispozici elektronicky, pak bude dostačující několik katalogů tištěných. Kdo si nebude umět
potřebné informace vyhledat v katalogu, tomu poradí na obci.
- paní Kalná: Přiklání se také k elektronickým verzím, spíše než k tištěným.
- paní Čáňová: Letáček s informacemi o sociální práci v čekárně lékařů by mohl být užitečný – lidé si
možná nedovedou moc představit, s čím vším jim mohou soc. pracovníci pomoci.
Otázka je, kdo bude elektronický katalog aktualizovat – papírové informace zastarávají a
elektronické se točí hodně rychle.
- CpKP ZČ: V elektronickém katalogu budou jen stručné obecné informace o dané službě a odkaz na
webové stránky organizace, aby aktualizace byla co nejméně potřebná. I tak se budou objevovat
např. nové služby, které bude třeba do elektronického katalogu vkládat, pravidelná aktualizace bude
nutná. Po setkání řídící skupiny se uskuteční jednání s pracovnicí MAS Pošumaví o možnosti finančně
podpořit působení pracovníka v ORP, který by mohl mít realizaci KPSS vč. aktualizace webové sekce
v rámci části svého úvazku.
- pan Klásek: Bylo by dobré 1x za rok zaktualizovat kontakty v elektronické verzi katalogu, pokud by
to bylo možné.

Ad. 4. Různé a diskuze
- paní Čáňová: Došlo ke změně názvu organizace na Charita Horažďovice, díky tomu se budou měnit
všechny propagační materiály.
Co se týče sociálně integračního bydlení, od 1.11.2021 má charita pronajatý byt od města, který od
1.12.2021 pronajímá klientovi. Ředitelka je vděčná městu za tuto příležitost. Spolupráce s klientem
se vyvíjí dobře, vypadá to na možnou dobrou zkušenost. Je třeba ale vyřešit návaznou službu – za 2
roky by měl klient byt a podporu opustit. Pracovnice s ním pracují tak, aby byl poté schopný si
požádat o byt (městský či soukromý). Ředitelka má obavu z toho, aby měl možnost si někde o byt
požádat, ale snad to dobře dopadne. Projekt sociálně integračního bytu začal, funguje, zatím není
prezentován, ale do konce února bude informace uveřejněna na webových stránkách. Uskutečnili
drobné změny v přístupu k žadatelům o byt a nájemcům.
- paní Oudová: Je reálné, že by v budoucnu byly tyto byty třeba 3?
- paní Čáňová: Organizace má nyní ještě finance na dovybavení dalšího bytu. Pokud by byla vůle ze
strany města uvolnit na tyto účely další byt, mohou tu být do konce roku 2 byty.
- paní Kalná: Cca za půl rok se společně vyhodnotí provozování bytu a uvidí se, charita se ozve
s termínem setkání. V Horažďovicích většina bytů funguje jako sociální.
- pan Grolmus: Nemocnice řeší problém s byty pro lékaře. Nově má nastupovat lékařka z Ukrajiny,
která zde již delší dobu žije. Nemocnice ji nemůže nabídnout volný byt, hrozí, že lékařka nastoupí do
jiné nemocnice, kde bude mít bydlení zajištěno. Některá města, např. Domažlice staví pro lékaře i
zdravotní sestry dokonce rodinné domky. Situace vypadá tak, že pokud nemocnice nebude moci
nabídnout lékaři byt, nemusí mít dostatek personálu. Nemocnice se pokoušela pro tyto účely
pronajmout i komerční byt, ale ty také nejsou k dispozici. Do nemocnice měl nastupovat lékař
z Mariánských Lázní s manželkou, která je zdravotní sestra. Bylo třeba zajistit byt 3+1, ale byt byl
v hrozném stavu, lékař nenastoupil
- paní Kalná: Město bude muset upřednostnit zajištění bytů pro lékaře.
- CpKP ZČ: V rámci KPSS se s největší pravděpodobností uskuteční za účasti náměstka hejtmanky
pana Špotáka setkání ke zdravotním službám a problému se zajištěním pracovníků na pozice
zdravotních sester a další. Téma zajištění lékařů, nebo zdravotních sester pro nemocnice může být
k tomuto setkání přidáno.
- pan Klásek: V Chanovicích se podařilo po mnoha letech vykoupit objekt fary a pozemků. Obec zde
chce vybudovat jeden nový objekt, kde by byly 2-4 menší byty pro seniory, příp. zdravotně
postižené. Aktuálně se řeší zpracování studie s architektem. Starosta by rád navštívil ředitelku
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charity a poradil se o tom, jak tyto byty provozovat, jak to dál směřovat, dle zkušeností charity
s provozem bytu. Rádi by provozovali sociální bydlení s důrazem na lidi, kteří to potřebují. Starosta
je skeptický v souvislosti s rodinami, které byty vybydlí a stěhují se do dalších. Někdy se také stane,
že u lidí, kteří jsou v sociálním bydlení a mají se zde odrazit ode dna, se to nepovede a oni jdou do
dalšího bydlení. Důvodem pro nový objekt je, že v obcích, které spadají pod Chanovice, jsou lidé,
kteří odešli a odcházejí do DPS v Horažďovicích a jinam jen proto, že mají problém např. s neřešeným
bezbariérovým přístupem ve svém bydlení a v obcích pro ně není potřebné bydlení zajištěno. Jsou
lidé, kteří nemají za sebou silnou rodinu, která jim může pomoci, a najednou jsou v situaci, kdy
hledají nějaké zázemí.

Zpracovala: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
Ověřila: Lenka Vyčichlová, CpKP ZČ
Dne: 19. 1. 2022
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