Zápis
Setkání řídící skupiny DSO Úhlava
K projektu „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních
služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč“ – oblast
Úhlava
Dne 20.10.2010 od 13.00 hod
V zasedací síni na Městském úřadě v Nýrsku, Náměstí 122
Setkání se zúčastnili:
Ing. Miloslav Rubáš – starosta města Nýrska, předseda DSO Úhlava
Mgr. Michal Linhart – starosta města Janovice nad Úhlavou
RSDr. Jan Rejfek – starosta městyse Dešenice
Ing. Jan Pavlásek – starosta města Strážov
Petr Zahrádka – starosta obce Chudenín
Miroslav Kroupa – starosta obce Hamry
Romana Jiříková – Informační a kulturní centrum města Nýrska
Jana Pohanková – vedoucí sociálního a zdravotního odboru Městského úřadu v Nýrsku
Daniela Míková – vedoucí pečovatelské služby města Nýrska
Martina Macurová - metodička a vzdělavatelka plánování sociálních služeb
Soňa Hladíková – koordinátorka projektu

Ze setkání se omluvili:
Ing. Ludmila Rousová – starostka obce Všeruby

Program setkání byl následující:
1) představení projektu Aktualizace KPSS
2) projednání plánovaných aktivit projektu
3) projednání a odsouhlasení pravidel setkávání v rámci Aktualizace
4) jiné

Ad 1) Všichni zúčastnění byli seznámeni s projektem „Podpora udržitelnosti procesu
plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a
mikroregionu Běleč“.
- účastníci souhlasili se zapojením do projektu a spoluprací s CpKP
- v rámci tohoto projektu dojde k aktualizaci KPSS

Ad 2) Účastníci byli dále seznámeni s harmonogramem projektu a rámcovou strukturou
KPSS
- analytická část KPSS – bude zpracována do konce roku 2010,
- strategická část KPSS – bude zpracována do poloviny roku 2011,
- v lednu 2011 proběhne první veřejné setkání k aktualizaci KPSS, následně budou
sestaveny pracovní skupiny, které se budou podílet na aktualizaci KPSS
Ad 3) Účastníci odsouhlasili harmonogram dalšího setkávání řídící skupiny v rámci
Aktualizace KPSS
- druhé setkání k Aktualizaci KPSS proběhne v prosinci 2010,
- další setkání budou následovat přibližně po dvou měsících, především podle
potřeby
Ad 4) Proběhla diskuse o tématech, kterými by se měl KPSS dále zabývat. Závěry této
diskuse jsou následující:
-

senioři – na území mikroregionu je poskytována kvalitní pečovatelská služba,
občané jsou o službách dobře informovaní, pečovatelská služby spolupracuje se
všemi obcemi mikroregionu,
- došlo ke snížení počtu žadatelů o Domov pro seniory, v plánu je výstavba
malometrážních bytů pro seniory

-

zdravotně postižení – počet zdravotně postižených občanů žijících
v mikroregionu není vysoký, potřeby těchto občanů řeší individuálně sociální a
zdravotní odbor Městského úřadu v Nýrsku,
- v souvislosti s tímto tématem byla také zmíněna potřeba pomoci a odlehčení
osobám, které pečují o osoby těžce zdravotně postižené a absence těchto služeb
v mikroregionu

-

sociálně vyloučené osoby – na území mikroregionu dochází k vytváření lokalit,
kde se zdržují osoby sociálně vyloučené

-

užívání návykových látek dětmi a mladistvími

Zápis zpracovala: Soňa Hladíková

