Zápis
Z 5. 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 19.9.2011 od 9:00
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
Petr Zahrádka – starosta obce Chudenín
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:
Miroslav Kroupa – starosta obce Hamry
Ing.Josef Rousek – starosta města Strážov
RSDr.Jan Rejfek – starosta městyse Dešenice
Romana Jiříková

Program setkání byl následující:
1) seznámení a projednání Komunitního plánu sociálních služeb
2) projednání prioritních oblastí
3) projednání veřejného setkání
4) projednání Katalogu poskytovatelů sociálních služeb

Ad 1) Všichni zúčastnění byli seznámeni se strukturou Komunitního plánu sociálních služeb.
Všichni přítomní se strukturou souhlasili a k současnému stavu neměli žádné
připomínky.

Ad 2) Byly projednány prioritní oblasti KPSS.
Priorita II.2. Podpora bezbariérové dopravy v regionu
- obce přispívají na základní provoz autobusů v mikroregionu. Rozšíření dopravy se
nepředpokládá.
- Je nutné udržet současný stav.
Priorita IV.3. Podpora zvýšení kapacity domovů pro seniory v kraji
- všichni přítomní se shodli, že tato priorita není pro mikroregion relevantní.
V mikroregionu není žádný domov pro seniory. Ze strany seniorů je zájem
především o malometrážní bezbariérové byty. Vzhledem k tomu bude tato priorita
z plánu vyškrtnuta. Do priority IV.1. Podpora vzniku malometrážních bytů v místě
bydliště seniorů bude dopsána poznámka:
Priorita III.1. a III.2. Řešení problémů ve vyloučených lokalitách Janovice nad
Úhlavou a Chudenín
- tyto priority byly na jednání projednány. Podnět řešení těchto priorit bude předán
Plzeňskému kraji. Pro jednotlivé obce je řešení těchto problémů téměř nemožné.
Ad 3) Na setkání bylo projednáno veřejné setkání k ukončení projektu. Veřejné setkání
proběhne v Janovicích nad Úhlavou na přelomu října a listopadu. Na veřejném setkání
bude představen a připomínkován Komunitní plán sociálních služeb, proběhnou zde
také prezentace některých poskytovatelů sociálních služeb (Pečovatelská služba
Nýrsko, Charitní pečovatelská služby Janovice nad Úhlavou)
Ad 4) Na setkání byl všem přítomným představen a projednán Katalog poskytovatelů
sociálních služeb. Všichni přítomní s podobou a obsahem katalogu souhlasili.

Zápis zpracovala: Soňa Hladíková

