Zápis z pracovní skupiny „Sociální služby“
v rámci plánování strategie MAS Blaník o.s. na roky 2014 – 2020(5)
Datum konání: 18. 6. 2014

Místo: Spolkový dům Vlašim

Garant skupiny: Mgr. Petra Rajmanová

Facilitátor: Mgr. Petra Rajmanová

Účastníci dle prezenční listiny: Vladimíra Tichá (město Benešov), Eva Hájková (Spolkový dům
Vlašim), Petra Rajmanová (město Benešov), Eva Talpová (RÚ Kladruby), Ladislav Kadeček (obec
Psáře), Jana Matoušková (RSZPV), Jana Srbová (MěÚ Vlašim), Petra Dubová Bouzová (MěÚ Vlašim),
Pavel Goby (Rytmus Benešov), Karel Kroupa (MěÚ Vlašim), Zuzana Klímová Vaňková (MAS Blaník,
o.s.), Eliška Švejdová (Blaník-svazek obcí), Věra Janoušová (Diakonie Vlašim), Pavla Kovalská (MěÚ
Vlašim), Jana Zajíčková (Centrum pro ZP a seniory), Iva Doubková (charita Benešov, Vlašim)
Foto ze setkání:

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Přivítání účastníků a prezence
Představení projektu KPSS na okrese Benešov
Představení účastníků pracovní skupiny
Představení analýz probíhajících v rámci procesu KPSS
Priority stanovené v rámci procesu KPSS
a. Podpora samostatnosti osob se zdravotním postižením
b. Podpora setrvání osob/lidí v domácím prostředí
c. Zkvalitnění pobytových sociálních služeb
d. Podpora informovanosti

Zápis:
Ad 1) Přivítání účastníků a prezence
Koordinátorka KPSS pro ORP Vlašim přivítala přítomné a poděkovala jim za jejich účast
na pracovní skupině.
Ad 2) Představení projektu KPSS na okrese Benešov
Koordinátorka představila probíhající proces Komunitního plánování sociálních služeb na
okrese Benešov. Osvětlila postavení Města Vlašim v procesu (spolupracující měst, společně
s Městem Votice) a představila cíle procesu. Dále uvedla, že pracovní skupiny v ORP Vlašim
jsou připravovány ve spolupráci s Místní akční skupinou MAS Blaník, o.s. Výstupy
z konaných pracovních skupin budou zapracovány do strategie i MAS Blaník.1
Ad 3) Představení účastníků pracovní skupiny
Koordinátorka požádala přítomné o jejich stručné představení a sdělení jejich očekávání
z účasti na pracovní skupině či proč se rozhodli do procesu aktivně zapojit. Viz prezenční
listina.

Ad 4) Představení analýz probíhajících v rámci procesu KPSS
Koordinátorka po představení přítomných ještě ve stručnosti představila jednotlivé analýzy,
jejichž výstupy také budou součástí strategie KPSS.
Analýza poskytovatelů sociálních služeb
Sociodemografická analýza
Analýzy potřeb
Finanční analýza

Ad 5) Priority stanovené v rámci procesu KPSS
V rámci procesu KPSS byly stanoveny následující priority:
a. Podpora rodiny
b. Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením a vyloučených
1

V SO ORP Vlašim je celkem 48 obcí a zahrnuje celé území MAS Blaník (44 obcí) a 4 obce mimo
území MAS Blaník (Psáře, Všechlapy, Bílkovice a Tehov). Rozdíl mezi územím OPR Vlašim a MAS
Blaník tvoří 0,03% obyvatel.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Podpora zaměstnanosti
Podpora samostatnosti osob se zdravotním postižením
Podpora setrvání osob/lidí v domácím prostředí
Zkvalitnění pobytových sociálních služeb
Podpora informovanosti
Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb

Koordinátorka stručně představila priority, kterými se zabývala předchozí květnová pracovní
skupina (podpora rodiny, podpora osob ohrožených soc. vyloučením a vyloučených, podpora
zaměstnanosti a informovanosti). Vzhledem k propojení otázky informovanosti napříč všemi
prioritami je tato priorita zařazena v programu dalšího setkání.
V rámci setkání budou rozpracovány priority d, e, f a g. Priority byly sestaveny na základě
výstupů z předchozího procesu KPSS na okrese Benešov a na základě získaných podkladů
z analýz, z dotazníkového šetření a z rozhovorů mezi sociálními pracovníky na okrese.

Ad a) Podpora samostatnosti osob se zdravotním postižením
V ORP Vlašim máme a dobře funguje:
-

Farní charita Vlašim – služba osobní asistence a domácí zdravotní péče
Pečovatelská služba okresu Benešov
Rytmus Benešov, o.p.s. – soc.služba sociální rehabilitace
Rehabilitační ústav Kladruby – zapůjčování kompenzačních pomůcek a edukace
(výuka osobní asistence)

V regionu ORP Vlašim chybí či nefunguje:
-

-

-

-

Denní a týdenní stacionář – zřízen v Domově ve Vlašimi – chybí finance na provoz
Podpora pečujících osob – Rytmus Benešov, o.p.s. poskytuje formou vzdělávání a
workshopů v Benešově, možnost i realizovat workshop v jiném místě
Podpora znevýhodněných osob na trhu práce (podporovaná zaměstnání, chráněné
dílny, chráněná pracoviště) – Rytmus Benešov, o.p.s. - poskytují službu terénní a
ambulantní – snaha o nalezen vhodného zaměstnání, pomoc při hledání
Chráněné bydlení
Asistence ve školách – není bezbariérový přístup do škol, nejsou finance – otázka
podpory obcí, okruh dětí vyžadující asistenci při pobytu ve škole se bude do budoucna
rozšiřovat; ve školách taktéž chybí školní psycholog, např. pomoc při integraci žáka
na škole
Problematika dostupnosti služeb na malých obcích – Farní charita Vlašim – snaha o
rozšiřování nabídky sociálních služeb, podpora obcí, forma sousedské výpomoci, lze
využít i služby z přilehlých krajů
Specializovaná zdravotnická pracoviště – chybí psychiatři, kožní – otázka pro
zdravotní pojišťovny

-

Prostory pro poskytování služeb – spíše chybí zřizovatel a finance, lze řešit aktuálně
dle potřeby a zakázky
Problém s bezbariérovým přístupem do veřejných prostor (kulturní dům, školy,
školky, …)

Ad b) Podpora setrvání občanů/lidí v domácím prostředí
V ORP Vlašim máme a dobře funguje:
-

-

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 Benešov 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

V regionu ORP Vlašim chybí či nefunguje:
-

-

Nepokrytí odlehlejších částí regionu – snaha ze strany Farní charity Vlašim
Finanční náročnost
Denní a týdenní stacionář (viz předchozí priorita)
Dlouhodobá finanční nejistota poskytovatelů SS
Podpora pečujících rodin a osob (viz předchozí priorita) – forma odlehčovací služby
jako pomoc a podpora pečujících
Podpora domácí péče - terénní služby
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 a osoby s duševním onemocněním – nárůst počtu osob
s dušev.onem., Rytmus Benešov, o.p.s. – pomoc osobám s dušev. Onemocněním při
návratu do zaměstnání, nárůst počtu potencionálních klientů

Ad c) Zkvalitnění pobytových sociálních služeb
V ORP Vlašim máme a dobře funguje:
-

Domov ve Vlašimi
Domy s pečovatelskou službou – byty zvláštního určení (obec) ve Vlašimi ve 2
domech, Načeradec, Čechtice + bezbariérové byty ve Vlašimi v 1 domě
Azylový dům pro matky s dětmi Diakonie CČE středisko Vlašim

V regionu ORP Vlašim chybí či nefunguje:
-

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

Ad d) Podpora informovanosti:
-

V rámci procesu KPSS bude vytvořen Katalog poskytovatelů sociálních služeb a
interaktivní webové stránky
Není veletrh sociálních služeb
V rámci KPSS – pořádány Dny sociálních služeb – Benešov, Votice, Vlašim
Senioři preferují dostupnost informací na nástěnkách, u lékařů, apod., nevyhledávají a
často ani neumí ovládat internet a moderní technologie
Vhodné by bylo zainteresování místních spolků
Upoutávky na jednotlivé poskytovatele sociálních služeb na TV u lékařů v čekárnách
Forma prezentace poskytovatelů soc. služeb na úředních deskách obecních úřadů, aby
všechny cílové skupiny měly zajištěn přístup k informacím
Depistáže sociálních pracovnic OSZ MěÚ Vlašim – návštěvy, poradenství

V závěru setkání pracovní skupiny koordinátorka poděkovala všem přítomným za aktivní
účast.
Dále přítomné koordinátorka pozvala na Den sociálních služeb, který se bude ve Vlašimi
konat dne 16. 09. 2014 ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových.

