
 
 

Zápis ze setkání u „kulatého stolu“ v rámci komunitního 

plánování sociálních služeb na Horažďovicku 

k sociálním a návazným službám a sociální problematice na Horažďovicku 

Datum: 6. 1. 2022 

 
Místo konání: Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice, zasedací místnost + on-
line formou 

Přítomni: 

Dolejš Dominik (Tichý svět) 

Eisenvort Lukáš (Ledovec) 

Forman Michael (město Horažďovice) 

Four Dominika (Bílý kruh bezpečí) 

Grolmus Martin (Nemocnice následné péče) 

Holá Eva (OSVZ MÚ Horažďovice) 

Homolková Marie (MAS Pošumaví) 

Hubálek Tomáš (Moudrá sovička) 

Janečková Petra (OSVZ MÚ Horažďovice) 

Jungwirtová Iva (Centrum pro dětský sluch Tamtam) - online 

Kaufnerová Marie (MAS Pošumaví) 

Klásek Petr (obec Chanovice) 

Kunešová Erika (OSV PK) 

Makrlíková Helena (Diakonie Západ) 

Mostová Kateřina (Fokus Písek) 

Najmanová Martina (OSV PK) 

Oudová Lucie (OSVZ MÚ Horažďovice) 

Paleček Jakub (Člověk v tísni) 

Podlahová Kamila (Anděl strážný) 

Samuelová Martina (Domus) 

Silovská Kateřina (Raná péče Kuk)- online 

Slavíčková Eva (OSVZ MÚ Horažďovice) 

Šolcová Marie (obec Slatina) - online 

Věchtíková Monika (Oblastní charita Sušice) 

Vyčichlová Lenka, Eberlová Tereza, Červenková Lenka (CpKP ZČ) 

Omluveni:  

Bartizalová Alice (Anděl strážný) 

Čáňová Šárka (Oblastní charita Horažďovice)  

Červená Alena (veřejnost) 

Skalová Foster Pavla (Diakonie)  

Tomaierová Věra (ÚP Horažďovice) 
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Program setkání:  

➢ Představení sociálních a návazných služeb (Tichý svět - služby pro neslyšící; Moudrá sovička 

– služby pro seniory; Anděl strážný - tísňová péče; Bílý kruh bezpečí (BkB) -  pomoc obětem 

kriminality a domácího násilí) 

➢ Prezentace MAS Pošumaví – možnosti připravovaného dotačního programu OPZ+ 

➢ Další podněty pro rozvoj regionu – financování sociálních služeb, zdravotní péče, doprava 

bariéry, občanská vybavenost obcí, spolková činnost, aj. 

 

Po úvodním přivítání představila p. Dominika Four organizaci Bílý kruh bezpečí a její služby (viz PPT 
v příloze zápisu).  

Dotazy:  

Lucie Oudová, OSVZ: Řešíte také zneužívání dětí kolem 14let? Dojíždíte ke klientům domů?  

Dominika Four, BkB: Ano, máme výjezdy, aby služba byla dostupné i hůře mobilním klientům. 
Problémy dětských klientů řešíme dost často. Je možné nás kontaktovat a domluvit se. 

Jakub Paleček, Člověk v tísni: Je také možná video-forma konzultací, nedá-li se komunikovat 
osobně? 

Dominika Four, BkB: Určitě, s covidovou dobou jsme zavedli i tuto formu konzultací, vždy je 
přítomen psycholog i právník.  

Jakub Paleček, Člověk v tísni: Rádi bychom navázali spolupráci s možností využití konzultací. Máme 
navázanou spolupráci i s Tichým světem.  

Erika Kunešová, OSV PK: Na jaký úvazek je terapeutka?  

Dominika Four, BkB: Psycholog a terapeut je na poloviční úvazek. Klientům řešíme zajištění 
příspěvku od zdravotních pojišťoven pro proplácení psychologické/terapeutické péče, v regionu je 
nedostatek těchto odborníků - > problém zajistit terapeuta. Připravujeme vlastní terapeuty, ale 
zatím nejsou plně zaškoleni. 

CpKP ZČ: Nedostatek psychologické a psychiatrické je také často uváděným tématem i v rámci 
aktuálního KPSS na Horažďovicku. 

 

Následně představil p. Dominik Dolejš organizaci Tichý svět a její služby, zejména Tichou linku 

(viz PPT v příloze zápisu).  

Dotazy:  

Iva Jungwirthová: Důležitý je také on-line přepis. Mám otázku: holčička už neznakuje, 7-11 let, 

využila by přepis týkajících se aktivit a přednášek. Jaká je možnost využití rozsahu hodin? 

Dominik Dolejš, Tichý svět: Klienti jsou z 50% neslyšící a 50% ohluchlí (tj. nejsme služba pouze pro 

neslyšící). Fungujeme on-line formou na směny. Pokud chce klientka využít přepis, může zadat 

požadavek, nebo si při větším časovém rozsahu požadavku na službu si rezervovat konkrétní termín 

dopředu.  

CpKP ZČ: Jaký je zájem v Horažďovicích?  

Lucie Oudová, OSVZ: Máme jednoho klienta. Jak můžeme využít Tichou linku/navázat s Vámi 

spolupráci, když přijde náhlý klient?   
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Dominik Dolejš, Tichý svět: Zprostředkujeme tlumočení; nejdříve je nutná registrace na webových 

stránkách. Trvá nějakou dobu, než se naváže spojení (30 vteřin), tlumočník se spojí s klientem na 

obrazovce.  

Michael Forman, starosta: Je možné využití služby i v mobilním zařízení? Máte s tímto zkušenosti?  

Dominik Dolejš, Tichý svět: Linka funguje celorepublikově, mnoho úřadů a institucí službu Tiché 

linky léta využívá. Přepis znamená, že mluvené slovo klient uvidí napsané na obrazovce; je možné 

použít notebook, tablet či telefon. 

 

P. Kamila Podlahová představila organizaci Anděl Strážný a službu tísňové péče, která je určená 

seniorům, OZP a klientům v tíživé situaci s cílem podpořit co nejdelší setrvání klientů v domácím 

prostředí (viz PPT v příloze tohoto zápisu).  

Dotazy: 

Martin Grolmus: Doplňuje.  Lidé dnes již neumírají v takovém počtu, jako bylo obvyklé před cca 25-

30 lety v zařízeních následné lůžkové péče (dříve LDN). Mortalita v těchto zařízeních od té doby 

klesla 3-4x. Tato skutečnost je dána mj. i tím, že ZP proplácejí pobyty ze zdravotních důvodů nejdéle 

do cca 3 měsíců, a pacient po té odchází buď zpět do domácího prostředí, nebo do příslušného 

sociálního zařízení. 

Kamila Podlahová: Doplňuje. Pointou, není diskutovat nad tím, kde konkrétně lidé v dnešní době 

umírají, ale poukázat na to, že to dost často není v prostředí domova, což je téma, které se Anděl 

Strážný snaží řešit a hlavně změnit.  

 

 

P. Tomáš Hubálek představil, organizaci Moudrá Sovička, která se zabývá vzděláváním osob 65+ 

v informačních technologiích jak v domácnosti klientů, tak v terénu (auto – mobilní učebna) - viz PPT 

v příloze zápisu. 

Dotazy:  

Jakým způsobem lze dojednat spolupráci?  

Město, obec či nezisková organizace zjistí počet zájemců, naplánují se termíny. My přijedeme a 

zjistíme, s čím konkrétně senioři potřebují pomoci. Před zahájením dostávají účastníci pracovní 

sešity, po akci společně zhodnotíme výuku s možností pokračovat ve školení pro mírně pokročilé. 

Díky zájmu ze strany proškolených dochází k pravidelným setkáním; ale zaznamenáváme již i u 

seniorů i závislost na on-line světě. 

 

Paní Marie Homolková z MAS Pošumaví představila dotační výzvu a podmínky OZP+ na období 

2021-2027, jejímž cílem je podpořit region (aktivní zapojování a participace členů místních komunit, 

aktivity s přímým dopadem na podpořené osoby/obce, přímá práce s cílovými skupinami v jejich 

přirozeném prostředí) - (viz PPT a dokument v příloze tohoto zápisu). 

Aktuálně se připravuje nový akční plán na rok 2022.  Je možné plánovat aktivity na 6 let, v je 

zapotřebí zohledňovat tento dlouhodobý časový horizont (pravděpodobně nemožnost změny aktivit 
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během realizace). Jedná se o jedinou aktuálně známou možnost podpory z prostředků EU pro obce 

a organizace v Horažďovickém regionu (nejen v sociální oblasti). 

Dotazy, doplnění:  

CpKP ZČ: Nelze si podávat žádosti na podporu sociálních služeb, ale lze podpořit sociální práci 

zejména na obcích, komunitní práci a zaměstnanost pro ohrožené skupiny (s jasně danými limity 

časové podpory).  

Je možná i podpora pro školy, jako ve stávajících MAPech?  

Marie Kaufnerová (MAS Pošumaví): Místní Akční plán je sestavován od 1. ledna 2022. 

Implementace akčních plánů.  

MAPy budou v nějakém rozsahu nejspíš podporovány v operačním programu „Jan Amos 

Komenský“, ale spíš půjde o podporu pro učitele, ne pro žáky.  

 

CpKP ZČ: Poděkování přítomným za hojnou účast. Na příštím setkání se vrátíme k neprobraným 

tématům (tj. nedostatky v oblasti zdravotní péče, doprava, bariéry, občanská vybavenost obcí, 

financování sociálních služeb, spolková činnost, aj.), předjednána je prezentace CDZ, ČvT, Manželské 

poradny Klatovy. 

 
 
Zpracovala: Lenka Červenková, CpKP ZČ 
Ověřila: Lenka Vyčichlová, CpKP ZČ 
Dne: 17. 1. 2021 

 


