Zápis z pracovní skupiny „Sociální služby“
v rámci plánování strategie MAS Blaník o.s. na roky 2014 – 2020(5)
Datum konání: 12. 6. 2013

Místo: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim

Garant skupiny: Mgr. Petra Rajmanová

Facilitátor: Mgr. Zuzana Klímová Vaňková

Účastníci dle prezenční listiny: Zuzana Klímová Vaňková (OSVČ), Jana Babická,DiS (Nemocnice Rudolfa a Stefanie,
a.s. Benešov), Věra Kružíková (Peč. Služba Benešov), Pavla Fleischmansová (Rytmus Benešov), Petra Dubová Bouzová
(MěÚ Vlašim), Hana Kladivová (ÚP ČR – KOP Vlašim), Pavla Kovalská (MěÚ Vlašim), Marie Štětinová, Dagmar Dufková
(MěÚ Vlašim), Petra Povolná (Diakonie Vlašim), Luděk Matoušek (Domov ve Vlašimi), Jana Vajsarová (Domov ve
Vlašimi), PhDr. Anna Balatová (CAS Benešov), Bc. Lucie Oppltová (CAS Benešov), Mgr. Markéta Sieglová, Daniela
Laloučková (Farní charita Vlašim, Petra Rajmanová(Město Benešov, koordinátorka KPSS pro ORP Vlašim)
Foto ze setkání:

Shrnutí hlavních vygenerovaných linek/cílů podpory >>
1. Sanace rodiny – podpora rodin s dětmi, terénní i ambulantní služby
a. Nízkoprahové centrum
b. Dobrovolníci (doučování)
c. Služby pro drogově závislé
2. Sociální bydlení
a. Ubytovna pro ženy a muže
b. Noclehárna
c. Vícestupňové sociální bydlení (přechod z azylového domu)
3. Zaměstnanost
a. Chráněná pracovní místa
b. Podpora částečných úvazků /flexibilních forem práce
c. Podpora znevýhodněných osob na trhu práce (matky s dětmi, předdůchodový věk, absolventi, osoby
pečující o osobu blízkou)
4. Senioři
a. Aktivní zapojení seniorů
b. Podpora domácí péče, pečujících rodin (pečovatelská služba, denní stacionář)
Program setkání >>


12:00 – Uvítání, dotazníky



12:15 – Představení



12:30 – SWOT analýza k danému tématu – práce ve 4 skupinách



13:30 – Shrnutí, formulace cílů – moderovaná diskuse



14:30 – Indikátory úspěchu (přesunuto na další termín skupiny)



15:15 – Diskuse, shrnutí, závěry



16:00 – Setkání ukončeno

Příloha č. 1 – Přepis dotazníků vyplňovaných při vstupu do místnosti

SWOT analýza (shrnuté závěry 3 pracovních skupin)>>
Silné stránky

 podařilo se získat finance z ESF
 azylový dům pro matky s dětmi
 pečovatelská služby – financovaná obcemi
 spolupráce s Odborem soc. služeb na městě
 materiální sbírky- Farní Charita, Diakonie Broumov
 volnočasové aktivity pro děti (Domeček,
Ekocentrum, Spolkový dům)
 pečovatelská služba + DPS
 klub důchodců
 konference pro sociální pracovníky (Domov po
seniory)
 Rytmus- zaměstnávání v regionu
 Domov pro seniory
 domácí zdravotnická a pečovatelská péče Farní
Charita
 dostupnost LDN
 hospic Čerčany a domácí hospicová péče
 více terénních soc. služeb než pobytových
 ubytovna pro muže

Příležitosti

 lidské zdroje pro soc. služby v regionu
 dobrovolnická služba
 víceleté financování (projekt kraje)

Slabé stránky

 terénní soc. služby pro rodiny s dětmi – nejsou
finance
 propagace, provázanost, informovanost o soc.
službách a zdravotnické péči – informace pro
starosty (nemají přehled) (vznikne web a katalog)
 adiktologické služby – pracoviště – poradna,
kontaktní místo, pro klienty a jejich rodiče
 noclehárna, služby pro bezdomovce
 malé obce – nízká finanční angažovanost
 nezaměstnanost – podpora absolventů, částečné
úvazky pro matky s dětmi
 venkov- chybí soc. služby /nedostatečné pokrytí
 chráněné bydlení navazující na azylové, chybí
sociální byty a „přestupní“ bydlení pro sociálně
slabé a postižené
 ubytovna pro ženy
 DPS Severní – chybí výtah (v plánu vybudovat) a
lavičky ve stínu
 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 lékař – praktický a zubní – zajišťující zdravotní péči
pro bezdomovce a závislé osoby
 senioři – více aktivit v klubu, denní stacionář
 chybí školní psycholog a systém terénní péče pro
děti a rodiny
 chybí integrace na ZŠ
Hrozby

 finanční nejistota / příspěvky na péči
 senioři – sociálně slabí – jak bude financována péče
o ně v budoucnu?

Zapsala: Z. Klímová Vaňková

Příloha č. 1 – Přepis dotazníků vyplňovaných při vstupu do místnosti
1. Jak jste se dozvěděl(a) o setkání pracovní skupiny? Zaškrtněte >>
-

Pozvání od MAS Blaník,o.s. – 1, 1,1,1,1,1,1,1, 1

-

Obecní vývěska, kde:

-

Web – upřesněte prosím, jaké instituce: 1, 1
o

-

MěÚ Vlašim 1, 1

Jiné – uveďte prosím:
o

na schůzi MAS Blaník v Trhovém Štěpánově

o

Spolkový dům Vlašim, MěÚ Vlašim

2. Jaké jsou Vaše očekávání týkající se dnešního setkání?
-

Získávání nových informací o sociálních službách, rozšíření spolupráce v oblasti sociálních služeb v našem regionu

-

Získání informací o budoucnosti v sociální oblasti

-

dozvědět se nové informace

-

dozvědět se více o plánovaném rozvoji soc. služeb na Vlašimsku (Benešovsku) a rozšířit si obzor o poskytovaných
soc. službách

-

zorientovat se v soc. službách, které jsou v tomto regionu nabízeny

-

seznámení s ostatními službami / subjekty 1,1

-

novinky ze sociální oblasti

-

dobrá spolupráce

-

předání informací a prezentace organizace Rytmus Benešov za účelem vytvoření sítě služeb pro občany regionu

-

zhodnocení situace v tomto regionu v oblasti sociální péče (plusy a negativa)
3. Z jaké organizace přicházíte, koho zastupujete?

-

Obec – 1, 1, 1, 1, 1,1

-

Mikroregion –

-

NNO – 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

-

jiná veřejnoprávní instituce (příspěvková) – 1, 1

-

Nemocnice Rudolfa a Stefanie a.s.

4. Co všechno by podle Vás měla řešit pracovní skupina „Sociální služby“?
-

zvýšení povědomí s soc. službách

-

rozvoj spolupráce a vzájemné komunikace mezi subjekty

-

koordinaci práce všech složek

-

nabídku, koordinaci soc. služeb, katalog, možná grantový systém města, regionu pro soc. služby

-

konkrétní potřeby v regionu

-

dostupnost potřebných sociálních služeb, zda je dostatečná kapacita soc. služeb

-

prevence

-

mapovat situaci a potřeby regionu v soc. oblasti

-

sociální tématikou regionu- komplexně

-

vše, co se alespoň trochu soc. služeb týká /co je potřeba – 1,1

-

co bude se starými lidmi, kteří budou v budoucnu bez finančních prostředků

-

co nejlépe se postarat o sociálně potřebné občany, hlavně staré a nemocné

-

komplexní směřování, financování, informovanost občanů i samosprávy

-

podpora cílové skupiny v jejich přirozeném prostředí při uplatnění práv a potřeb

-

spolupráce s místní samosprávou

-

vytyčit si cíle, na které se MAS zaměří

-

formulovat hlavní body, na které budou získány dotační tituly

-

zmírnění hodnocení pro posuzování zdravotně postižených, aby se to srovnalo s jinými okresy

-

měla by rozšířit soc. služby na Vlašimsku pro více cílových skupin a snažit se zvyšovat povědomí veřejnosti o soc.
službách a soc. služby zkvalitňovat, chybí terénní soc. služby a komunikace mezi organizacemi
5. Pokud byste v oblasti sociálních služeb ve svém okolí mohl(a) něco změnit, co by to bylo?

-

rozšíření dostupných služeb

-

udržení stávajících služeb, větší podpora stávajících služeb

-

větší vzájemná solidarita, tolerance

-

zvýšená spolupráce mezi rezorty soc. služeb, zdravotnictví, školství – vzájemné odkazování, přehledné katalogy
soc. služeb v regionu (web, papírové?)

-

větší podpora preventivních opatření

-

podpora terénních služeb – 1,
o

pro rodiny ohrožené soc. exkluzí – 1

-

podpora ambulantních služeb, služeb v domácím prostředí

-

aby klienti (občané), kteří pobírají příspěvek na péči, jej využívali na zaplacení např. pečovatelské služby

-

dle možností

-

domnívám se, že nabídka služeb není dostatečná, zvláště v menších obcích, na soc. služby by měly více přispívat
jednotlivé obce

-

zvýšení návaznosti a provázanosti služeb

-

podpora cílové skupiny v přirozeném prostředí skrze terénní či ambulantní služby

-

nabídka služeb (rozšíření) pro rodiče s postiženými dětmi a pro zdravotně postižené vůbec

-

zajistit terénní práce pro rodiny s dětmi – návazná péče na azylový dům

-

dostupné sociální bydlení

-

dotace pro setkávání seniorů a finanční pomoc finančně slabým

-

zlepšit financování
6. Co byste chtěli, aby Vám MAS Blaník, pokud to půjde, financovala v této oblasti? Projektové záměry >>

-

vzdělávací a výchovné projekty pro děti a mládež,

-

sanaci rodiny (doučování, docházení do rodiny) – 1,1

-

školního psychologa, na částečný úvazek by pracoval přímo ve škole

-

projekty prevence kriminality – 1, 1

-

volnočasové aktivity

-

bydlení pro nízkopříjmové rodiny

-

Centrum adiktologických služeb Benešov

-

zřízení kontaktního místa ve Vlašimi pro terénní pracovníky Centra adiktologických služeb Benešov

-

školící akce pro pracovníky v sociálních službách a zdravotnický personál

-

aby i nadále obce přispívaly na pečovatelskou službu

-

ty, které to potřebují

-

zázemí, rozvoj, informovanost

-

pracovníka v terénu pro potřeby osob se zdravotním postižením

-

podpora rozvoje chráněného bydlení, rozvoj služby podpora samostatného bydlení

-

denní centrum (stacionář) pro seniory

-

granty na soc. služby

