
Zápis z pracovní skupiny „Sociální služby“ 

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

Datum konání: 21. 5. 2014   Místo: Spolkový dům Vlašim 

Garant skupiny: Mgr. Petra Rajmanová  Facilitátor: Mgr. Petra Rajmanová 

Účastníci dle prezenční listiny:  Václav Fejtek (MP Vlašim), Růžena Kučerová ( městys Louňovice pod 

Blaníkem),  Jana Vajsarová, Daniela Laloučková (Farní charita Vlašim), Věra Kružíková, Petr Dvořák 

(Diakonie ČCe - Středisko Vlašim), Lenka Hanousková (Rozum a Cit), Pavla Kovalská(MěÚ Vlašim) , Eva 

Hájková (Spolkový dům Vlašim),   Zuzana Klímová Vaňková (OSVČ),  Petra Rajmanová(Město Benešov, 

koordinátorka KPSS pro ORP Vlašim), Vladimíra Tichá (město Benešov), Markéta Fišarová 

Foto ze setkání:  

 

 

 

Program: 

1) Přivítání účastníků a prezence 

2) Představení projektu KPSS na okrese Benešov  

3) Představení účastníků pracovní skupiny 

4) Představení analýz probíhajících v rámci procesu KPSS 

5) Priority stanovené v rámci procesu KPSS 

a. Podpora rodiny 

b. Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením a vyloučených 

c. Podpora zaměstnanosti 

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. 

Osvětlila postavení Města Vlašim v procesu 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 i oni zapracují do své strategie
1
. 

Ad 3) Představení účastníků pracovní skupiny 

Koordinátorka požádala přítomné o jejich 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 

c. Podpora zaměstnanosti 

d. Podpora samostatnosti osob se zdravotním postižením 

e. Podpora setrvání osob/lidí v domácím prostředí 

f. Zkvalitnění pobytových sociálních služeb 

g. Podpora informovanosti 

h. Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb 

                                                           
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 tvoří 0,03% obyvatel.  
 
 
 



V rámci setkání budou rozpracovány priority a, b, c a g. Uvedené priority byly sestaveny na 

základě výstupů předchozího procesu KPSS na okrese Benešov a na základě získaných 

podkladů z analýz, dotazníkového šetření a z rozhovorů mezi sociálními pracovníky na 

okrese. 

 

Ad a) Podpora rodiny 

V ORP Vlašim máme a dobře funguje: 

- Diakonie CČE, středisko Vlašim - azylový dům pro matky s dětmi (dále jen AD) + 2 

byty pro celou rodinu   

o registrované terénní služby – 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 a jejich zapojení jako jakási prevence před umístěním, 

o AD je financován z 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 – dojezdnost – zvýšené náklady na dopravu 

o Problém stárnutí obyvatelstva – zejména na obcích a venkovských lokalitách 

o Snaha o zajištění aktivit i pro starší občany – Louňovice p.Bl. 

- 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 ro 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 např. postýlky pro 

děti – vše za symbolické půjčovné (využití příspěvků od sponzorů) 

o Sbírka trvanlivých potravin 

- Pečovatelská služba okresu Benešov, okrsek Vlašim – poskytují poradenské služby a 

za úplatu půjčují kompenzační pomůcky 

 

V regionu ORP Vlašim chybí či nefunguje: 



- Sanace rodiny, terénní programy pro rodiny 

o 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 však pro tuto službu zajisti neziskové organizace, aby 

nebyla poskytována zástupci státní moci (represivními orgány) 

o Potřeba sanace rodiny je opakovaně zmiňována na jednání se zástupci kraje 

o Chybí intenzivní práce psychologa s rodinami 

o V případě náhradních rodinné péče je nutno pracovat jak s rodinou náhradní, 

tak i s rodinou biologickou, což opět není možné zajistit 1 pracovnicí 

organizace Rozum a cit, o.s. 

- Psycholog ve školách – otázka spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

o Žádná ze škol v regionu tuto službu neposkytuje, ale potřeba je zřejmá na vše 

stranách (rodiče, dítě, škola, sociální pracovníci) 

o Možnost rozdělení úvazku psychologa mezi více školských zařízení 

o Problém financování 

o V Kolíně si zajistili grant z EU, ve Zruči nad Sázavou psycholog ve škole na 

poloviční úvazek – spolupráce mezi školou, rodinou a OSPOD je následně 

snazší 

o Rodinná terapie je poskytována PhDr. Kateřinou Noskovou – v ordinaci je 

k dispozici také psycholog zaměřen na problematiku mládeže 

- Dobrovolnictví  - nutno zajistit koordinátora dobrovolníků 

o Otázka spolupráce s Nadací VIA 

o Otázka spolupráce napříč cílovými skupinami 

o Dobrovolnictví není na Vlašimsku 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 

 

Ad b) Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením a vyloučených 

V ORP Vlašim 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 1 pracovní místo, oblečení by bylo 

poskytováno za symbolickou cenu 

o AD využívá pro zajištění ošacení pro klienty AD kontejneru Diakonie 

Broumov 

- Pečovatelská služba okresu Benešov – zřízena noclehárna v Benešově, sezónní provoz 

- Spolkový dům sourozenců Roškotových, Vlašim – turistická ubytovna  



- Rytmus, o.s. 

- CAS Magdaléna, o.p.s. – poskytují terénní službu, otázka zajištění zázemí ve Vlašimi 

– kontaktní místo 

 

V regionu ORP Vlašim chybí či nefunguje: 

- 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 (viz podpora 

rodiny) 

- Problematika lidí sociálně vyloučených a současně osob se zdravotním postižením – 

tato CCS není vhodná do DPS ani do domovů pro seniory – přibývá nesvéprávných 

lidí. Nutno určovat opatrovníka, budou stále přibývat osoby zadlužené 

- Rytmus, o.s. – nyní objíždí obce a informuje o své činnosti, představují poskytované 

služby 

 

Ad c) Podpora zaměstnanosti: 

V ORP Vlašim máme a dobře funguje: 

- Rytmus, o.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 

- 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 

 

V regionu ORP Vlašim chybí či nefunguje: 

- Chybí provázanost v rámci informovanosti jednotlivých složek politiky zaměstnanosti 

- Nedostatečná kapacita školských zařízení – zejména zajišťující péči o předškolní děti 

- Chybí motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání lidí na částečné a flexibilní úvazky 

- Není v regionu „sociální podnik“ 

- Chybí chráněná pracovní místa 

- Chybí kariérní poradenství 



 

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 

 

V závěru setkání poděkovala koordinátorka všem za účast a podnětné připomínky, návrhy a 

zkušenosti, o které se všemi přítomnými podělili. Zároveň pozvala přítomné na další setkání 

pracovní skupiny, které se bude konat dne 18. 06. 2014 od 15:00 hodin ve Spolkovém domě 

sourozenců Roškotových, Vlašim. 

 

 

 


