
Zápis z Komunitního plánování sociálních služeb – konané ve spolupráci 

s MAS Blaník o.s. (téma „Sociální služby“ 

v rámci plánování strategie MAS Blaník o.s. na roky 2014 – 2020(5)) 

 

Datum konání: 11. 12. 2013    Místo:Spolkový dům, Vlašim 

Garant:  Petra Rajmanová     Facilitátor:Mgr. Veronika Kondrátová 

Účastníci dle prezenční listiny: Alena Králíčková (pečovatelská služba okr. BN – pro obce na území 

okr BN, provoz DPS i terénní sužby a sl. soc. prevence pro os. bez přístřeší – BN noclehárna, 

nízkoprahové centrum, terénní programy na úz Benešovska, Vlašimska, Voticka), Mgr. Zuzana 

Klímová Vaňková (MAS Blaník,o.s.), Mgr. Pavla Kovalská (vedoucí Odboru sociálního a zdravotního 

MěÚ Vlašim), Marie Štětinová (Komise prevence kriminality Vlašim), PhDr. Anna Balatová (BN terénní 

socsl pro drogově závislé a poradna, terapie, Benešovsko, Vlašimsko, Voticko – terénní služby, mají 

statistiky o službě, počtech klientů),  Jana Zajíčková (ředitelka Centra pro zdravotně postižené 

Středočeského kraje, plus Svaz tělesně postižených a regionální sdružení, provozují i poradnu pro 

sluchově postižené, pro postižené  a seniory: pobyty, aktivizační služby), Daniela Laloučková (Farní 

charita Vlašim), Mgr. Petra Rajmanová (Město Benešov, koordinátorka KPSS pro ORP Vlašim), Věra 

Janoušová (Azylový dům pro matky s dětmi /otce i celé rodiny), Jarmila Vycpálková (Svaz zdravotně 

postižených Podblanicka), Mgr. Eva Talpová(náměstkyně ředitele RÚ Kladruby), Ivana Kakosová(Svaz 

diabetiků Vlašim),Karel Kroupa (místostarosta města Vlašim), Vladimíra Houdková (Ateliér EH 

Vlašim),  Dagmar Dufková (MěÚ Vlašim), Jana Srbová ( Odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim), 

Božena Ptáčková  (veřejnost),Lenka Hanousková (O.S. Rozum a cit – náhradní rodinná péče), Veronika 

Kondrátová 

 

Foto ze setkání: 

 

 



 

Skupinová diskuze a zápis na flipchart: 

1. Podpora rodiny 

a. terénní služby 

i. sanace rodiny 

ii. doprovázení 

b. nízkoprahové zařízení 

c. dobrovolnictví (např.program pět P- starší mladšímu kamarádem, vzájemná výpomoc 

dětí…) 

d. podpora a rozšíření poradenství (vč terapie, psychologa – cenově dostupného) 

e. podpora osvěty a informovanosti rodičů 

f. psychosociální služby na školách 

g. podpora a koordinace spolupráce subjektů na podporu rodiny (např. společný školní 

psycholog pro více škol, spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a škol – 

poradenství psychosociální a osvěta na škole atp., prevence, peereducation) 

2. Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením a vyloučené 

a. potravinová banka 

b. sociální šatník 

c. propustné sociální bydlení (tzn. noclehárna, azylový dům, sociální bydlení se sociální 

prací) 

d. podpora poradenství  

e. nízkonákladové sociální bydlení 

f. sociálně zdravotnické služby 

3. Podpora zaměstnanosti 

a. sociální podnikání 

b. chráněná pracovní místa 

c. podpora částečných úvazků a flexibilních forem práce 

d. sdílené zaměstnání 



e. podpora znevýhodněných na trhu práce 

f. podpora vzdělávání 

g. podpora spolupráce subjektů působících v politice zaměstnanosti (ÚP a samosprávy) 

4. Senioři 

a. aktivní zapojení seniorů 

b. terénní služby 

c. podpora domácí péče,  

d. podpora pečujících rodin  

e. denní stacionář – pro seniory i pro zdravotně postižené 

f. osvěta 

g. podpora aktivního využití potenciálu seniorů (např.databáze informací, kdo co umí a 

nabízí, poptávky NNO, co by potřebovaly dobrovolně vykonat) 

5. Zdravotně postižení 

a. denní stacionář 

b. asistence ve školách 

6. Podpora informovanosti 

a. osvěta napříč tématy (včetně podpory dárcovství) 

 


