
Konference ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území 

MAS Blaník 

Sokolovna Čechtice, 25. 11. 2014 

Oblast D – sociální služby 

 

Účastníci pracovní skupiny:  

Ing. Vladimíra Tichá, Mgr. Petra Rajmanová, Bc. Věra Janoušová, Bc. Daniela Laloučková, 

Kateřina Rybníčková 

 

1/ SWOT analýza (z června) – odsouhlasena s následujícími úpravami 

 

- Pí. Janoušová – služby pro rodiny s dětmi (silné stránky) spolupráce s matkami z azylu – 

doplnění  

- Pí.Laloučková – vstup společný 1 ložnice a 2 ložnice, nevím, zda to funguje i teď, provoz 

4 měsíce, denní centrum 

(viz přiložený dokument) 

 

2/ Oblasti a aktivity strategie MAS 

D-1-1 Rozvoj pečovatelské služby 

pí.Laloučková:  

- v poslední době se bohužel čím dál více setkáváme s problémem, že senioři nemají na 

zaplacení služeb; 

 

D-1-4 Doprava ve vazbě na sociální služby  

pí.Laloučková:  

- neumím si dost dobře představit, jak by fungoval taxík; 

pí.Tichá: 

- stejný problém již zazněl i na jednání v rámci meziobecní spolupráce, budu-li mluvit za sebe 

jak to vnímám u nás Tichonice, tak tam by asi podobné služby nevyužili, prozatím tam 

funguje spolupráce rodiny; 

pí.Laloučková:  

- ono to také není jen o dovozu ale i o doprovodu a pomoci při vyřizování záležitostí ať už u 

lékaře nebo na úřadě. V rámci osobní asistence jsme to takto řešili. 

 



pí.Tichá:  

- samotný nákup dopravních prostředků by tento problém nevyřešil, bylo- by potřeba více 

rozvést na návaznost dalších služeb. 

 

D-1-5 Rozvoj terapií v sociálních službách (canisterapie, muzikoterapie a další) 

Pí.Laloučková: 

- zvažujeme zřízení svépomocných skupin, konzultujeme to s naší psycholožkou, nechceme 

to zcela odborné, ale odborníkem zaštítěno, primárně jsme to směřovali na partnery 

alkoholiků a dále na lidi se ztrátou (dítěte, partnera),  

 

D-1-7 Podpora mezigenerační spolupráce (aktivní předávání zkušeností senioři – děti 

apod.) 

Pí.Tichá:  

- na základě přesunutí oblastí je nutné lépe vydefinovat název (viz přiložený dokument)  

 

D-2-1 Zlepšení informovanosti o poskytování sociálních službách v regionu 

- Jedna věc je informační kanál, jak oslovit lékaře, jak to řešit, komunikace s Úřady 

práce ČR 

- Prostřednictvím zlepšení informovanosti o sociálních službách u cílových skupin i 

obcí zajistit jejich dobrou dostupnost 

 

D-3-1 Rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách 

Pí. Laloučková: 

-  v rámci Tříkrálové sbírky máme 70 dospělých a 120 dětí jako dobrovolníky, ale nijak 

s nimi nepracujeme, neškolíme je; 

- 24. ledna KD Blaník pořádáme jako poděkování kulturní akci, kde dobrovolníci mají 

naši dobrovolníci vstup zdarma, výtěžek z akce bude věnován Diakonii, 

- Máme akreditovanou dobrovolnickou službu, máme novou pracovnici – rozjezd 

charitativního obchůdku;  

- Otázka aktivit pro hledání nových dobrovolníků – vyhlásili jsme výzvu, ale kromě 

bývalé vedoucí FCH Vlašim se bohužel nikdo nepřihlásil (fungujeme spíše na bázi 

předávání informace od současných dobrovolníků jejich známým); 

- Bohužel jsme propásli možnost prezentovat se v rámci letáku od ČSOP, který byl 

zaměřen právě na hledání nových dobrovolníků;  

- Otázka zapojení škol do této problematiky – případné propojení se skupinou výchova 

a vzdělávání; 

- Výzva Agrofet – mezigenerační pomáhání, chtěli jsme jít do škol, ale časově jsme to 

nezvládli; 



- Je to o aktivních lidech, příští 10. ročník Popence – výtěžek pro FCH (?) 

- Fce koordinátora dobrovolníků je jediná placená; 

 

- v rámci otázky dobrovolnického centra by bylo vhodnější začít databází dobrovolníků 

možná na OSZ MěÚ Vlašim; 

- vznik samotného dobrovolnického centra by byl spíše až dalším krokem, v tuto chvíli 

nelze jednoznačně říci, co by mělo splňovat za účel a zda by mělo až takový význam;   

- otázkou je, pod kým ho zřídit - sociální odbor nebo nějaká organizace. 

 

D-3-2 – škrtáme 

- oblast „Mezigenerační spolupráce“ se prolíná s problematikou oblasti D-1-6 

(přesunout) 

- oblast „Organizovaná výpomoc v domácnosti a další do D1.7 

D-4 – bez připomínek 

 

D-5-1 Sanace rodiny a podpora rodičovství  

- Doplníme dle výchovy a vzdělávání, ale jinak to nelze s nikým spojit. 

pí.Janoušová: 

 – v dohledné době budeme přijímat nové(ho) zaměstnance na sanaci rodiny; 

 

D-6 

- oblast „Podpora svépomocných skupin přesunout“ do D-1-5 

- tuto prioritu chceme určitě ponechat samostatnou za oblast sociálních služeb; 

 

D-7 Podpora zapojení obcí do řešení sociálních služeb 

- oblast „Aktivní zapojení seniorů“ – jak to myslíme, co si pod tím představit? 

- Zahrnuto do následující oblasti, která byla přejmenována na „Podpora zájmu obyvatel 

o dění v obci a regionu s důrazem na aktivní zapojení seniorů“ 

D-8 – bez připomínek 

 

Pí.Rybníčková:  

- Vyplynul vám nějaký námět, který by se dal propojit s oblastí spolupráce? Nás 

napadla spolupráce na téma sociální služby (např. mobilní hospic nebo společný 

nákup rehabilitačních pomůcek, vzdělávání pracovníků, dobrovolníků, … ) 

 



Pí. Rajmanová: 

- Je potřeba si říct, jak to budeme postupovat. Zda bude nositelem vzdělávacích 

projektů MAS Blaník, nebo sami poskytovatelé. 

- Určitě je nutné vydefinovat témata, která jsou v rámci oblasti vzdělávání pro 

poskytovatele SS společná (akreditace MPSV) a která případně specifická. 

- nabídka školení je skutečně široká, problém je ve financování; 

- případná spolupráce s Úřadem práce ČR 

pí Laloučková: 

- jsme povinni vzdělávat naše pracovníky. Někdy využíváme lektora, který přijede 

k nám a proškolí všechny zaměstnance najednou. Vybíráme si školení, která 

potřebujeme a také se řídíme cenou. (dr. Dvořáková z agentury Puls ……, za osobu 

1600). 

 

3/ Oblast Komunitního plánování sociálních služeb 

- nastavení 8 základních priorit se již nemění (byly probírány na pracovních skupinách 

na jaře) 

- probereme jen ty, které se vztahují k Vlašimi 

- některé z oblastí se přesunuly do opatření, která budou řešena na celookresní úrovni 

(pro přehled bude koordinátorkou zaslán kompletní seznam těchto opatření za všechny 

ORP) 

 

Pí.Rajmanová: 

- jsou zpracovány obecné kroky, abychom se nezavázaly k něčemu, co nás bude 

svazovat. V tomto duchu budou i rozpracovávána jednotlivá opatření. 

 

Azylový dům (návrh opatření, která budou řešeny ve spolupráci) 

Opatření VL 1.3. Otevření AD pro lidi zvenčí 

Pí.Janoušová: 

- možnost přijít do cvičné kuchyně, muzikoterapie např. pro školní děti a dospělé; 

 

Opatření VL 1.10. Podpora vytvoření a rozvoj dětské skupiny  

Pí.Janoušová: 

- v současné době funguje školička pro předškolní děti klientek AD (3 hodiny denně) – 

podpora a rozšíření 

- doučování školních dětí dle potřeby – pedagogický pracovník na smlouvu s AD 

Dále budou společně řešena opatření VL 1.2., 1.11, 6.1. 



Farní charita (návrh opatření, která budou řešená ve spolupráci) 

Opatření VL 2.1.Udržení sbírky trvanlivých potavin 

Opatření VL 2.4. Udržení nabídky služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené 

sociálním vyloučením formou potravinové banky či sociálního šatníku 

Pí.Laloučková: 

- malinko jsme se v této otázce začali řídit heslem „Kontejnery neděkují“ 

- nyní máme zřízený ve Vlašimi charitní obchůdek, kde jsou i skladové prostory, tudíž 

přebereme donesené věci a ty, které nevyužijeme, můžeme do kontejnerů předat samy. 

- máme raději na osobní kontakt, kde máme možnost poděkovat, předat informace, naše 

další aktivity. 

- máme smlouvu s potravinovou bankou na Vysočině a v Praze. 

 

Opatření VL 2.6. Hledání zdrojů na zřízení kontejneru na ošacení (vypuštěno)  

- raději osobní kontakt, poděkovat, předat informace 

- viz také zřízení charitního obchůdku 

 

Opatření VL 4.2. Udržení pečovatelské služby 

- od 1. 9.2014 poskytuje tuto službu mimo PS okresu Benešov i Farní charita Vlašim 

pí.Laloučková: 

- Proč máme pečovatelskou službu? – jsme oslovováni klientelou, která poptává osobní 

asistenci, ale zatím do ní až tak nespadá. 

 

Opatření VL 4.3. Udržení a rozvoj služeb zapůjčování kompenzačních pomůcek a 

edukace v této oblasti 

- Doplněno, že tuto službu poskytuje i FCH Vlašim 

 

V rámci priority č.5 přidáváme opatření 5.4 Udržení a podpora aktivizace seniorů a OZP 

Pí.Laloučková: 

- Nikde nebyla zmíněna existence naší služby aktivizace seniorů (výlet, ale i popovídání 

doma); 

- Získali jsme grant z humanitárního fondu z kraje; 

- naše webové stránky (farní charita) většina akcí je podporována právě z grantu 

aktivizace seniorů. 

Dále budou společně řešena opatření VL 1.6.-1.8., 4.1.,priorita č.5 

 



Závěrem byl domluven postup předání podkladů ze strany poskytovatelů a vypracování 

podkladů ze strany koordinátorky ORP Vlašim pí.Tiché, na které bude navazovat případná 

osobní schůzka. 


