Zápis
Ze setkání pracovní skupiny

K projektu „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na
území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč“ – oblast Úhlava

Dne 17.5.2011 od 18:00
V Klubu žen v Dešenicích
1) proběhla diskuse na téma doprava v Dešenicích a okolí:
- přítomní se shodli, že v pracovním týdnu je veřejná doprava dostačující. Pouze ráno,
když potřebují místní jet na odběr krve k lékaři, nemají odpovídající spojení. Buď
jede autobus brzy nebo zase pozdě. Místní potřebují spojení hlavně kvůli lékaři,
protože v Dešnicích lékař není.
- o víkendech nejezdí žádný autobus, ale místní občané by víkendové spoje nevyužili,
nemají o ně zájem. V obci je vlaková zastávka, o víkendech je vlakové spojení
dostačující.
- Do obce Děpoltice (ve spádové oblasti Dešenic, cca 3 km od Dešenic) je autobusové
spojení horší. Autobus jezdí pouze ráno a odpoledne se školáky. Místní pak nemají
žádné jiné spojení (např.na nákup do Dešenic musí chodit pěšky). Děpoltice jsou
veřejnou dopravou špatně obsluhovány, byla by možnost vyuít sezónní „Šumavabus“
a alespoň v letní sezóně tak zvýšit počet dopravních spojení.
2) proběhla diskuse k sociálním službám
- obec Dešenice zajišťuje seniorům rozvoz obědů z místní mateřské školky. Do Dešenic
jezdí geriatrická sestra z Nýrska, pokud je třeba, doveze s sebnou potřebné léky i
některé zdravotnické potřeby pro seniory a zdravotně postižené.
- Všichni přítomní se shodli na tom, že by bylo dobré, a přáli by si, kdyby v Dešenicích
vzniklo několik malometrážních bytů pro seniory a zdravotně postižené, případně i s
pečovatelkou. Prostory by v Dešnicích byly dostatečné, avšak nejsou jisté finance na
zrekonstruování prostor a zcela chybí finance na provoz takového zařízení. Starosta
Dešenic je tomuto záměru nakloněn a také ho podporuje.
- V Dešenicích jsou asi 3 osoby, které potřebují celodenní péči. Na setkání byla
přítomna osoba, v jejíž rodině se celodenně starají o příbuzného. Péči zajišťuje rodina,
členové rodiny pomáhají osobě, která celodenně pečuje, když si potřebuje například
něco zařídit. Když je nutné aby o nemocného dočasně pečoval někdo jiný než člen
rodiny, na kterého je zvyklý, zhorší se nemocnému zdravotní stav, odlehčovací službu
by tedy rodina využila jen v krajních případech.
- Přítomní uvedli, že často neví, kde by měli shánět jakékoli informace o sociálních
službách. Shodli se, že informovanost občanů by měla být lepší, informace
dostupnější.

3) proběhla diskuse na téma děti a mládež:
- pro děti zajišťuje volnočasové aktivity škola, dále v Dešenicích nabízí další aktivity
například spolek hasičů či myslivců.
- Pro mládež není v dešenicích zádná nabídka na trávení volného času. Pokud by
mládež měla zájem, obec by jim pravděpodobně vyšla vstříc ve vybudování klubu,
kde by mohli trávit čas. Přítomní si myslí, že by ale o takovýto klub velký zájem
nebyl. V Dešenicích však nemají žádné problémy s mladistvými, které by byly nutné
řešit.
Sepsala: Soňa Hladíková

