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Přehled projektů a opatření – výstupy z analýz
zpracovaných v rámci KPSS Benešov a pracovních
skupin na území MAS Blaník

1.1.

Podpora rodiny

Na území MAS Blaník máme a dobře funguje:
-

-

-

-

Diakonie CČE, středisko Vlašim - azylový dům pro matky s dětmi (dále jen AD) + 2 byty pro
celou rodinu
o Registrovaná terénní služba – nejsou však finanční prostředky na realizaci – možnost
a naděje viděna ze strany AD v komunitním plánování a novém způsobu financování
z kraje
o Chybí vazba po opuštění AD, cvičné/startovací byty – jednáno na Městě Vlašim
o Vhodná realizace programu „prevence před umístěním‟ – spolupráce s OSZ, MěÚ
Vlašim
o Vhodné otevření AD pro lidi zvenčí, především pro matky s dětmi, kterým hrozí
vyloučení; jejich zapojení působí též jako prevence před umístěním
o AD je financován z rozpočtu města Vlašim a Benešov
Volnočasové aktivity
o Ve Vlašimi jsou dostatečně zajištěny a relativně finančně dostupné
o Volnočasové aktivity jsou většinou dostupné v lokalitách či v obcích, kde jsou školy, u
menších obcí žádné takovéto služby nejsou občanům poskytovány
o Problém venkovských lokalit – zvýšené náklady na dopravu
o Problém stárnutí obyvatelstva – zejména v obcích a venkovských lokalitách
Farní charita Vlašim
o Služba občanské poradny – poradenství dluhové, krizové a všeobecné
o K dispozici psycholožka, konzultace s právníkem
o Pro všechny cílové skupiny
o FCH připravuje pro venkovské obyvatelstvo projekt – finanční gramotnost pro CS 50+
o FCH zřídila půjčovnu sportovních pomůcek pro děti na tělesnou výchovu a
volnočasové aktivity, určeno pro nízkopříjmové rodiny, dále půjčuje např. postýlky
pro děti – vše za symbolické částky (využití příspěvků od sponzorů)
o Sbírka trvanlivých potravin
Pečovatelská služba okresu Benešov, okrsek Vlašim – poskytuje poradenské služby a za
úplatu půjčuje kompenzační pomůcky

Na území MAS Blaník chybí či nefunguje:
-

Sanace rodiny, terénní programy pro rodiny
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o

-

-

-

1.2.

Chybí prevence a následná péče v oblasti sociální práce s rodinou – OSZ MěÚ Vlašim
není schopen personálně tuto službu zajistit, chybí nejméně 2 pracovnice, vhodnější
by však bylo pro tuto službu zajistit neziskové organizace, aby nebyla poskytována
zástupci státní moci (represivními orgány) – v minulosti snaha ze strany Diakonie
ČCE, azylového domu ve Vlašimi, podaný projekt ale nebyl finančně podpořen
o Potřeba sanace rodiny je opakovaně zmiňována na různých jednáních a setkáních
o Chybí intenzivní práce psychologa s rodinami – psychologická poradna PhDr. Kateřiny
Noskové bude od září 2014 posílena o dva další psychology, zajištěna péče o děti a
mladistvé (zjištěno v rámci osobního jednání s PhDr. Noskovou)
o formy náhradní rodinné péče - nutno pracovat jak s rodinou náhradní, tak i s rodinou
biologickou - není možné zajistit jednou pracovnicí organizace Rozum a cit, o.s.
Psycholog ve školách – otázka spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
o Žádná ze škol v území MAS Blaník nemá zajištěnu psychologickou péči pro děti a
rodiče - ale potřeba je zřejmá na vše stranách (rodiče, dítě, škola, sociální pracovníci)
– možnost rozdělení jednoho pracovního úvazku psychologa mezi více školských
zařízení
o Problém financování
Dobrovolnictví - nutno zajistit koordinátora dobrovolníků
o Otázka spolupráce s Nadací VIA, otázka spolupráce napříč cílovými skupinami
o Dobrovolnictví není na Vlašimsku řešeno, není financováno z žádných zdrojů
Chybí psychiatr pro všechny cílové skupiny
Problém drogové závislosti – závislosti v rodinách, závislosti matek – detekce, dítě v rodině
závislé na drogách

Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením a vyloučených

Na území MAS Blaník máme a dobře funguje:
-

-

Farní charita Vlašim
o Sbírka ošacení
o Sbírka trvanlivých potravin
o V jednání zřízení sociálního šatníku (spolupráce s Úřadem práce ČR, Diakonií CČE,
Městem Vlašim) – nastavení systému provozu, zajištění kontejneru – v jednání
s ČEZem, navýšení o jedno pracovní místo, oblečení by bylo poskytováno za
symbolickou cenu – dle sdělení ředitelky FCH finance nezískali
o AD využívá pro zajištění ošacení pro klienty kontejneru Diakonie Broumov
Pečovatelská služba okresu Benešov – zřízena noclehárna v Benešově, což je mimo území
MAS Blaník, ale dostupné pro klienty; sezónní provoz
Spolkový dům sourozenců Roškotových, Vlašim – turistická ubytovna
Rytmus Benešov, o.p.s.– stále rozšiřující nabídku služeb
CAS Magdaléna, o.p.s. – poskytují terénní službu, otázka zajištění zázemí ve Vlašimi –
kontaktní místo

Na území MAS Blaník chybí či nefunguje:
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-

-

-

1.3.

Propustné sociální bydlení – chybí zákonné pojmenování
o Město prodává městské byty, na obcích také byty k dispozici nejsou
o Problematika startovacích bytů, např. v případě AD
o Na obcích prostory pro ubytování lidí v krizových situacích, ale nelze je využít jako
sociální byty
Sociální šatník, potravinová banka – nyní řeší Farní charita Vlašim
Problematika lidí sociálně vyloučených a současně osob se zdravotním postižením – tato
cílová skupina není vhodná do domů s pečovatelskou službou ani do domovů pro seniory –
přibývá nesvéprávných lidí. Nutno určovat opatrovníka, budou stále přibývat osoby
zadlužené
Rytmus Benešov, o.p.s. – nyní objíždí obce a informuje o své činnosti, představuje
poskytované služby.

Podpora zaměstnanosti

Na území MAS Blaník máme a dobře funguje:
-

Rytmus Benešov, o.p.s. - významné postavení organizace v oblasti zaměstnanosti osob
sociálně vyloučených a osob se zdravotním postižením – pomoc s návratem na trh práce
Centrum denní péče – určeno pro děti od 2 do 5 let, možnost celodenní docházky i
hodinového hlídání dětí
Diakonie CČE – snaha o zřízení dětské skupiny, matka se musí účastnit dalších aktivit AD,
možnost spolupráce i s rodinami mimo klientelu AD
Úřad práce ČR – podporovaná pracovní místa pro ty, co nastupují poprvé do zaměstnání
nebo pro absolventy škol (plat i pro školitele); podpora zaměstnávání pro obce

Na území MAS Blaník chybí či nefunguje:
-

-

Farní charita Vlašim – osobní asistence, domácí zdravotní péče, odborné sociální poradenství
Rytmus Benešov, o.p.s. – nově registrovaná sociální služba - podpora samostatného bydlení
– CS osoby zdravotně postižené (dále jen OZP), prevence – učí OZP, jak si udělat potřebné
úkony samostatně, současná kapacita na oblast Benešova je 6 osob, snaha kapacitu navýšit
(otázka financí), terénní služba pro celý okres
Pečovatelská služba okresu Benešov
Zajištění obědů pro seniory a OZP – školní jídelny, družstva

Na území MAS Blaník chybí či nefunguje:
-

Nepokrytí odlehlejších částí regionu službami – snaha ze strany Farní charity Vlašim - finanční
náročnost
Chybí denní a týdenní stacionář
Dlouhodobá finanční nejistota poskytovatelů SS
Podpora pečujících rodin a osob – forma odlehčovací služby jako pomoc a podpora pečujících
Podpora domácí péče – formou terénní služby
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-

-

1.4.

Aktivní zapojení seniorů a podpora aktivního využití potenciálu seniorů – Klub důchodců ve
Vlašimi, Svaz diabetiků, RCZP, STP, RSTP – odborné sociální poradenství, osobní asistence,
rekondiční pobyty, přestavby bytů, školení řidičů OZP, prohlídky motorových vozidel, …
Sociální služby zaměřené na osoby s duševním onemocněním – nárůst počtu osob
s duševním onemocněním, Rytmus Benešov, o.p.s. – pomoc osobám s duševním
onemocněním při návratu do zaměstnání, nárůst počtu potencionálních klientů

Zkvalitnění pobytových sociálních služeb

Na území MAS Blaník máme a dobře funguje:
-

Domov ve Vlašimi
Domy s pečovatelskou službou – byty zvláštního určení (obecní) - ve Vlašimi ve dvou domech,
Načeradec, Čechtice + bezbariérové byty ve Vlašimi v jednom domě
Azylový dům pro matky s dětmi Diakonie CČE, středisko Vlašim

Na území MAS Blaník chybí či nefunguje:
-

1.5.

Nedostatečné kapacity domovů pro seniory – toto je stále otázkou zejména interpretace,
počet neuspokojených klientů je ovlivněn mnoha faktory

Podpora informovanosti

Na území MAS Blaník chybí či nefunguje:
-

Na území MAS Blaník (v ORP Vlašim) není pravidelně konán veletrh sociálních služeb - v rámci
KPSS – pořádány Dny sociálních služeb ve Vlašimi.
Senioři preferují dostupnost informací na nástěnkách, u lékařů apod., - nevyhledávají a často
ani neumí ovládat internet a moderní technologie
Vhodné zainteresování místních spolků
Upoutávky na jednotlivé poskytovatele sociálních služebv televizi v čekárnách ordinací lékařů
Forma prezentace poskytovatelů soc. služeb na úředních deskách obecních úřadů – zajištění
dostupnosti a přístupu informací pro všechny cílové skupiny
Depistáže sociálních pracovnic OSZ MěÚ Vlašim – návštěvy klientů a poskytování poradenství
V rámci procesu KPSS bude vytvořen Katalog poskytovatelů sociálních služeb a interaktivní
webové stránky – sumarizace informací ze sociální oblasti
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