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

Ze dne 8.3.2011 od 15:00
Ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku
Setkání se zúčastnili starostové obcí mikroregionu Úhlava a poskytovatelé sociálních
služeb.
Program setkání byl následující:
1) Vyhodnocení platného plánu, vyjádření se k dokumentu a případné doplnění,
2) Představení výstupů realizovaných setkání,
3) Dopracování podkladů pro SWOT analýzu na další období,
4) Jiné
Ad 1) Proběhlo vyhodnocení předešlého Komunitního plánu sociálních služeb. Přítomní
vyjádřili své připomínky k jednotlivým cílům plánu:
I. Společné cíle a opatření
Cíl 1. Dobrá informovanost o sociálních službách
- Poskytovatelé sociálních služeb i starostové obcí se budou i nadále snažit udržet
současný stav a systém informovanosti, který jim připadá dostačující. Informování
bude i nadále probíhat osobně přímo poskytovateli, prostřednictvím pracovnic OSZ
MěÚ Nýrsko a pomocí vývěsek obecních a městských úřadů a internetových stránek
obcí.
- V rámci vytváření Komunitního plánu sociálních služeb bude aktualizován katalog
poskytovatelů sociálních služeb.
- Při prezentaci jednotlivých zařízení a poskytovatelů sociálních služeb je nutné uvádět
aktuální a nezaměněné informace, aby nedocházelo k omylům.
Cíl 2. Zvyšování kvality sociálních služeb
- poskytovatelé sociálních služeb se musí zúčastňovat vzdělávacích kurzů. Pro některé
poskytovatele (DOZP Bystřice ) je nabídka kurzů nedostačující. Poskytovatel by uvítal
rozšíření nabídky kurzů. Pro Charitativní pečovatelskou službu v Janovicích nad
Úhlavou však nejsou některé kurzy cenově dostupné.

II.

Oblast péče o seniory a zdravotně postižené

Cíl 1. Kvalitní a aktivní život seniorů v přirozeném domácím prostředí
- v Dešenicích bylo vybudováno 5 podporovaných bytů pro seniory nebo zdravotně
postižené. Někteří zastupitelé ale nemají o takovéto byty zájem.
- O své rodiče se mají postarat v první řadě děti. Někteří přítomní vidí tuto péči dětí
jako nedostatečnou.
Cíl 2. Péče o seniory, kteří nemohou žít doma
- pečovatelky označují umisťování seniorů, kteří již nemohou žít doma, do DPS jako
značně problematické. Někteří senioři nemají dostatečně vysoké příspěvky, aby z nich
mohli DPS zaplatit. Pokud potřebují senioři umístit do zařízení akutně, je to téměř
nemožné.
- Někteří senioři mají velmi nízké příspěvky na péči a nemohou zaplatit ani
pečovatelku. V takovém případě nastavuje Pečovatelská služby Nýrsko minimální
cenu.
Cíl 3. Bezbariérový přístup k veřejným službám v mikroregionu
- přítomní se shodli na tom, že situace v mikroregionu se změnila k lepšímu. Nově
budované chodníky a zastávky autobusů jsou bezbariérové. Chodníky ovšem nejsou
vždy propojené (podle toho, kde se právě opravují)
Cíl 4. Aktivní zapojení dobrovolníků při poskytování služeb
- DOZP Bystřice spolupracuje s německým Červeným křížem využívá dobrovolníků
z Německa
- Pečovatelská služba z Janovic nad Úhlavou využívá dobrovolníků z Klatov
- Pečovatelská služba v Nýrsku dobrovolníky nevyužívá
- Pokud by byly dobrovolníci potřeba, zajistí je vysílající organizace TOTEM, o.s.
z Plzně
Cíl 5. Integrace mentálně postižených občan do společnosti
- pro DOZP Bystřice je nabídka pracovních míst pro klienty dostačující.
III. Integrace občanů vracejících se z ústavů
- osoby vracející se z ústavu se na přechodnou dobu umisťují do ubytovny. Obecní a
městské úřady spolupracují přímo s ústavy a OSZ Klatovy
Ad 2) Všichni přítomní byli seznámeni s průběhem realizovaných setkání. Výstupy z těchto
setkání jsou základním podkladem pro SWOT analýzu mikroregionu.
Ad 3) Podklady pro SWOT analýzu mikroregionu Úhlava byly doplněny o následující slabé a
silné stránky, příležitosti a ohrožení mikroregionu.
Slabé stránky:
- v mikroregionu chybí péče odborných lékařů. Odborný lékař by 1x týdně dojížděl do
ordinace v mikroregionu.
- Chybí finance na výstavbu bytů
- Slabé pokrytí celého území pečovatelskou službou

Ohrožení:
- dochází k vyklidňování obcí. Mladí lidé ve vesnicích nezůstávají, stěhují se do měst.
- V mikroregionu je nedostatek pracovních míst.
- Malé obce nejsou schopné pro své občany zajistit kulturní vyžití, lékařskou péči ani
služby
- Sociální služby by měl zajišťovat stát, ten přenáší zajišťování a financování sociálních
služeb na obce
- Nízký zájem rodičů vést děti k mimoškolním aktivitám
Příležitosti:
- větší podpora terénní pečovatelské služby. Pečovatelská služba je levnější než
výstavba a provoz DPS. Senioři chtějí zůstat doma v jejich přirozeném prostředí co
nejdéle.
Silné stránky:
- obce se snaží zajistit kulturní, společenské a sportovní akce pro děti i dospělé
- V Janovicích nad Úhlavou zajišťuje mimoškolní aktivity pro děti a mládež Městská
knihovna
- V Dešenicích funguje SDH, Myslivecký kroužek, divadelní kroužek pro děti i dospělé
- V Nýrsku zajišťuje mimoškolní aktivity Dům dětí a mládeže a Klub Alfa
- V Chudeníně nabízí zájmové kroužky základní škola

Zpracovala: Soňa Hladíková

