Zápis ze společného setkání k 3. etapě komunitního plánování
sociálních služeb na Domažlicku
Datum: 25. června 2018
Místo konání: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb, Domažlice

Program setkání:
1) Úvodní informace k sociálním službám a plánování jejich rozvoje
2) Informace k aktualizaci krajského komunitního plánu – Mgr. Martina Najmanová, KÚ
PK
3) Výstupy z mapování stávající sociální situace na Domažlicku
4) Finální stanovení Realizačního plánu pro rok 2018
5) Nejbližší aktivity v komunitním plánování sociálních služeb na Domažlicku

Ad 1) Úvodní informace k sociálním službám a plánování jejich rozvoje
V úvodu setkání Ing. Tereza Eberlová z Centra pro komunitní práci západní Čechy seznámila
přítomné obecně s komunitním plánováním sociálních služeb a konkrétně s 3. etapou
plánování rozvoje služeb na Domažlicku. Bližší informace a prezentaci ze setkání lze nalézt na
webových stránkách města Domažlice pod záložkou „městský úřad“ -> „sociální služby“ ->
„komunitní plánování“ (https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/socialni-sluzby/komunitniplanovani/).

Ad 2) Informace k aktualizaci krajského komunitního plánu – Mgr. Martina
Najmanová, KÚ PK
V další části setkání představila Mgr. Martina Najmanová z KÚ PK projekt „Plánování
sociálních služeb v Plzeňském kraji“, který probíhá od února 2017 do března 2019. Celou
prezentaci je možné nalézt na webových stránkách města Domažlice pod záložkou „městský
úřad“ -> „sociální služby“ -> „komunitní plánování“ (https://www.domazlice.eu/mestskyurad/socialni-sluzby/komunitni-planovani/).

Ad 3) Výstupy z mapování stávající sociální situace na Domažlicku
V další části setkání představil Mgr. Eduard Šišpela z Centra pro komunitní práci západní
Čechy vybrané výstupy z mapování sociální situace na Domažlicku, které probíhalo od ledna
do června 2018. Celou prezentaci lze taktéž nalézt na webových stránkách města Domažlice
(viz bod programu č. 1 výše). Nejpozději do 9. 7. 2018 budou na webových stránkách
Domažlic k dispozici také jednotlivé dokumenty (základní socio-demografický popis území,
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analýza poskytovaných sociálních služeb a analýza zdrojů systému sociálních služeb), které
bude možné připomínkovat do 20. 8. 2018.
Po prezentaci výstupů z mapování doplnili někteří poskytovatelé sociálních služeb informace
o svých aktivitách a aktuální situaci:
 organizace Ucho, z.s. má nově registrovanou službu SAS pro seniory a OZP – je třeba
doplnit do analýzy poskytovaných služeb k nově poskytovaným službám SAS pro
seniory a OZP
 plán Diakonie Západ na zajištění nízkoprahové přípravky pro předškolní děti byl
splněn – třída bude otevřena od 16. července
 plán Městského centra sociálně rehabilitačních služeb Domažlice na změnu
organizační struktury byl také splněn
 besedy o krizi ve školách jsou již Diakonií Západ realizovány, na besedách jsou žáci
škol informováni o krizovém centrum a jeho působení, také o tom, co je to krize a jaké
jsou možnosti pomoci. Zároveň od 1. 1. 2019 končí v Domažlicích terénní práce služby
Plus pro lidi v krizové situaci pro jednotlivce, zůstanou pouze služby pro školy a ostatní
instituce, které budou mít o službu zájem (například terénní krizová intervence a
metodická podpora škol a jiných instituci v krizové situaci, exkurze do krizového
centra Plus pro lidi v krizové situaci, besedy o krizi). Dále je možné využít služeb
primární prevence pro školy a veřejnost (například adaptační kurzy, vzdělávací
workshopy, přednášky pro rodiče a pedagogy,…).
Ing. Štěpán Sladký, starosta obce Draženov, reagoval na problém neochoty některých škol
spolupracovat se sociálními službami a podotkl, že je to poměrně pochopitelné, protože se
tím jednotlivým školám zhoršuje pověst. Je tedy otázka, jak to řešit. Dle CpKP je možné využít
prostor v rámci komunitního plánování sociálních služeb a otevřít toto téma. Je možné
zrealizovat setkání škol, poskytovatelů služeb a dalších zájemců, téma otevřít a blíže
projednat.
Dále Ing. Sladký podotkl, že jako starosta nedokáže zmapovat potřeby svých občanů, protože
chybí jejich aktivita. Je potřeba, aby lidé sami začali být aktivní a chtěli něco dělat (například
senioři, kteří mají dostatek sil a chuť se něčemu věnovat). Jako dobrý příklad uvedl paní
s demencí, které pomáhal další občan z obce (občas jí přivezl nákup apod.).

Ad 4) Finální stanovení Realizačního plánu pro rok 2018
V další části setkání byl projednán návrh Realizačního plánu pro rok 2018, byly aktualizovány
či doplněny následující opatření a aktivity:
PRIORITA 2

Rozšíření bytových kapacit a kapacit pobytových služeb pro seniory a občany
s omezenou soběstačností a specifickými potřebami

Opatření 2.2

Rozšíření bytových kapacit či rozšíření kapacit pobytových služeb pro seniory a
zdravotně postižené v Domažlicích

Objekt v Břetislavově ulici je od ledna 2018 v majetku města. V současné době v objektu bydlí
11 klientů, průběžně probíhá přestěhování tak, aby mohla začít rekonstrukce. Termín se zatím
přesně neví. Také se zatím přesně neví, jaké bude využití objektu – v úvahu připadá využití 2
pater pro seniory a zdravotně postižené jako dům s pečovatelskou službou či sociální
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pobytová služba a 1 patro pro krizový byt a sociální byty, např. pro osoby s mentálním
postižením.
Opatření bude ještě aktualizováno ke konci srpna (před jednáním řídícího výboru v září) dle
výsledků jednání.
PRIORITA 3

Podpora řešení problematiky osob v bytové nouzi na Domažlicku

Opatření 3.1

Rozvoj služeb pro osoby bez přístřeší

V souvislosti se službami pro osoby bez přístřeší CpKP ZČ připomnělo, že v regionu
dlouhodobě chybí noclehárna, ale její vybudování není městem podporováno z důvodu obav,
že by existence tohoto zařízení způsobila imigraci dalších osob bez bydlení do města. Zároveň
je případné vybudování noclehárny nepopulární krok, který před volbami pravděpodobně
nikdo nepodstoupí. Bylo tedy dohodnuto, že potřeba vybudování noclehárny bude z RP na
rok 2018 odebrána a bude dle potřeby řešena v rámci aktualizace celého komunitního plánu
v dalším období.

PRIORITA 4

Rozvoj služeb pro osoby ohrožené závislostí či závislé

Opatření 4.1

Zajištění poradenství v problematice užívání nelegálních návykových látek

Aktuální informace jsou následující: Network East-West má od 1. 7. 2018 registrovanou
službu odborného sociálního poradenství (zároveň byla podána žádost o pověření k výkonu
služby a o zařazení do krajské rozvojové sítě) za účelem zajištění poradenské podpory a
poskytování informací vedoucí k aktivnímu řešení závislostí a problémů s nimi spojených.

Opatření 4.2

Zajištění kvalitních terapeutických, psychologických a psychiatrických služeb

CpKP ZČ informovalo přítomné o novinkách souvisejících s reformou psychiatrické péče a
s vybudováním centra duševního zdraví v Klatovech – centrum v Klatovech by mělo být
vybudováno v rámci 3. etapy, jejíž termín je zatím neznámý (v červenci tohoto roku by měla
být řešena 1. etapa). Organizace Ledovec plánuje již v příštím roce v Klatovech vytvořit
zárodek mobilního terénního týmu. Jeho působnost bude na území MAS Pošumí.
PRIORITA 5

Podpora aktivit pro neorganizované děti a mládež

Opatření 5.1

Vybudování otevřeného hřiště pro neorganizované děti a mládež

Jednání s TJ Sokol Domažlice ohledně využívání hřiště pro klienty nízkoprahového Klubu
Fontána dopadla dobře. Hřiště prošlo rekonstrukcí, je připraveno k užívání a bude dále
zvelebováno tak, aby bylo pro klienty klubu atraktivní.
PRIORITA 7

Podpora financování sociálních služeb

Stále trvá možnost projednat systematickou finanční podporu sociálních služeb ze strany obcí
v rámci Svazku obcí Domažlicka. Ideální by bylo obcím představit a předložit návrh nějakého
modelu financování. Projednání možností systematického financování služeb ze strany obcí
proběhne na setkání řídícího výboru v září 2018.
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PRIORITA 10

Zachování stávajících sociálních služeb poskytovaných místními poskytovateli

V rámci priority byly aktualizovány kapacity místních poskytovatelů sociálních služeb dle
registru poskytovatelů. Organizace Vital Life, z.s. již nemá zaregistrovanou službu denní
stacionář, ale pouze domov se zvláštním režimem s kapacitou 12 lůžek.

Ad 5) Nejbližší aktivity v komunitním plánování sociálních služeb na
Domažlicku
V poslední části setkání byli přítomní informování o nejbližších aktivitách projektu v rámci 3.
etapy plánování rozvoje sociálních služeb na Domažlicku:
• září – setkání řídícího výboru – projednání výstupů z mapování stávající sociální
situace a projednání Realizačního plánu na rok 2018
• září - setkání „u kulatého stolu“ (1. Senioři a osoby se zdravotním postižením, 2. Děti,
mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením) – silné a slabé
stránky stávajícího systému sociálních služeb, příležitosti a ohrožení rozvoje služeb a
vize: jaké služby a jaký systém služeb si v budoucnu v regionu přejeme?
• Na jednání u kulatého stolu se mohli přítomní předběžně zapsat na konci
setkání.
• říjen/listopad – setkání „u kulatého stolu“ (diskuse o rozvoji potřebných služeb,
průzkumy potřeb)
Na závěr setkání Mgr. Martina Najmanová informovala přítomné, že do 15. července mohou
posílat krajskému úřadu podklady týkající se rozvoje sociálních služeb v ORP pro aktualizaci
krajského komunitního plánu.

Dne: 2. 7. 2018
Zpracoval: Ondřej Raffel, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
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