Zápis z 6. setkání Řídícího výboru k 3. etapě komunitního plánování
sociálních služeb na Domažlicku
Přítomni:
dle prezenční listiny
Datum:
27. 11. 2019
Místo konání: Městský úřad Domažlice

Program setkání:
1. Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2019
2. Návrh komunitního plánu pro roky 2020-2024 a RP 2020
3. Nadcházející aktivity v KPSS
4. Různé a diskuze

Ad 1 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2019
V úvodu setkání bylo představeno vyhodnocení RP na rok 2019, které bylo projednáno na
předchozí pracovní skupině 14. 11. 2019.
- Byla vznesena otázka k nově provozovanému krizovému bytu v Domažlicích – na koho je možné
se obracet v případě, že se objeví klient, který by potřeboval byt využít.
- V pracovní době je vhodné obracet se na OSVZ MěÚ Domažlice, který zároveň ví, zda je krizový
byt v danou chvíli volný. Mimo pracovní dobu je možné kontaktovat MP Domažlice či Diecézní
charitu Domažlice. Krizový byt je zatím využíván krátce a stále se upravují detaily provozu.
- OSVZ také plánuje vytvořit „manuál“ s kontakty pro krizový byt, který by dostali k dispozici
poskytovatelé soc. služeb.
- Obyvatelé Domažlic mají při využití krizového bytu přednost, ale primárně je posuzována aktuální
situace klienta.
Opatření 1.2 Zajištění dostupných terénních služeb v celém regionu
Domácí péče Domažlice, s.r.o. uvedla, že posílala dotaz na financování (včetně popisu situace a
vysvětlení) jednomu z mikroregionů Domažlicka, ale nedostala žádnou odpověď.
Opatření 2.1 Zajištění dostatečných kapacit pobytové služby domov se zvláštním režimem
- Byl vznesen dotaz, zda je jisté, že bude vybudován DZR s kapacitou 80-100 lůžek v Bělé nad
Radbuzou. Je velká pravděpodobnost, že by tak velké zařízení narazilo na problém nedostatku
personálu.
- Podle posledních informací se zdá, že maximální kapacita objektu, kde by DZR mohl vzniknout,
by mohla být 80 až 100 lůžek, ale s největší pravděpodobností se v současné době nejedná o nějaký
již konkrétnější, časově vymezený plán.

Ad 2 Návrh komunitního plánu pro roky 2020-2024 a RP 2020
- Ubytovna v obci Babylon má nově schválenou výplatu doplatku na bydlení. Informace bude
upravena v KP.

Opatření 6 Zajištění místa pro setkávání aktivních seniorů
- Hodně skupin v regionu vyžaduje vlastní klubovnu, aby si mohli vařit kávu, nemuseli platit nájem
apod. I v případě seniorů se jedná o více skupin.
- Organizace MCT CZ navrhla jako možnost propojení setkávání seniorů s rehabilitačním plaváním
v Domažlicích. Senioři by nebyli nijak organizovaní, účastnili by se dle vlastního zájmu. Mohli by
si zaplavat, zapojit se do aktivity, případně si posedět, popovídat, dát si kávu apod.
- Pan místostarosta Antoš uvedl, že podobně by to mělo fungovat i v novém komunitním centru.
- CpKP ZČ uvedlo, že nejlepším řešením by bylo vytvoření nabídky, která by měla jasně daná
pravidla (vyčlenit prostor a časový rozsah jeho využívání atd.).
- Otázka je, jakým způsobem se o tom budou případně senioři informovat? Ideální by bylo využít
Městskou radu seniorů Domažlice sdružující seniorské spolky a organizace a obecní zpravodaj pro
informování seniorů, kteří se neúčastní klubové, spolkové činnosti atd.
- Organizace CZP PK uvedla, že pod organizací se sdružují všechny svazy a spolky zdravotně
postižených atd. v Domažlicích. Je stanovený čas, kdy může kdo prostory využívat, a je to funkční.
- CpKP vzneslo dotaz, zda by se našel v CZP PK také prostor pro setkávání neslyšících? V SNN
Domažlice na to aktuálně z nějakého důvodu není prostor.
Opatření 9 Rozvoj služeb pro osoby bez domova
- OSVZ uvedl, že se podařilo ubytovat poslední bezdomovkyni ve městě. S otevřením ubytovny
v Babylonu se podařilo ubytovat některé klienty. Jednatelka ubytovny je vstřícná, spolupracuje se
sociálním odborem i ÚP. Podle poslední informace by neměl být ve městě bez domova nikdo.
Aktivita 18.3 Informování odborných pracovníků o sociálních službách
- Co se týče oblasti vzdělávání, pokud je řešena problematika inkluze, vedoucí OSVZ je zvaná na
setkání k projektu MAP. Pracovníci škol ale o toto téma nemají až tak velký zájem. Posun je ale
vnímán v tom, že školy vnímají pracovníky sociálních a dalších služeb jako partnery.
- Domácí péče Domažlice, s.r.o. se nabídla, že zajistí informovanost praktických lékařů na
Domažlicku (distribuci materiálů z projektu – katalogu atd.).

Ad 3 Nadcházející aktivity v KPSS
V poslední části setkání byly představeny aktivity, které budou ještě do konce projektu realizovány.
Setkání:
 ke službám pro osoby s duševním onemocněním – 11. 12. 2019 od 13 h.
 projednat s obcemi zájem o setkání na téma prostituce
Informační kampaň:
 probíhá tvorba katalogu poskytovatelů, poté tisk (25 kusů POÚ, 50 kusů ORP + do každé
obce 1 kus)
 vytváření webové sekce (text)
Komunitní plán:
 od 15 hod. veřejné setkání – představení návrhu KP + zahájení sběru připomínek
 vypořádání připomínek na ŘV – 17. 12. 2019 od 10 hod.
 jazyková korektura
 finální úpravy KP, grafické úpravy KP, tisk (POÚ + aktivní obce), elektronická distribuce
(obce, kraj)
Zpracoval: Ondřej Raffel, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
Dne: 2. 12. 2019
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