ZÁPIS – 2. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍ SKUPINY KPSS NA NÝŘANSKU DNE 08. 09. 2021, 10:00
Místo konání: Městský úřad Nýřany, Benešova tř. 295, 330 23 Nýřany, zasedací místnost (1. patro)
Přítomni: Ing. Pavlína Caisová (MÚ Nýřany), PhDr. Ivana Vodrážková (MÚ Nýřany, OSVZ), Vít Faifr (MÚ Nýřany,
OSVZ), Mgr. Barbora Křížová (MÚ Třemošná, OSVZ), Pavlína Štveráková (MÚ Město Touškov, OSVZ), Bc. Jitka
Čechová (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy), Mgr. Miroslav Svoboda (Sdružení občanů Exodus, z.s.),
Mgr. Tomáš Svoboda (CpKP ZČ), Bc. Marie Hrečínová Prodanová (CpKP ZČ), Mgr. Eduard Šišpela (CpKP ZČ)
Omluveni: Bc. Iveta Zajíčková (Město Touškov), Mgr. Anna Hůrková (MÚ Všeruby, OSVZ), Eva Šimlová (MÚ
Horní Bříza, pečovatelská služba), Petra Vodičková (CPOS Město Touškov), Mgr. Petr Moravec (Ledovec, z.s.)
Program setkání:
1.

Přivítání účastníků, seznámení s programem jednání a projednání postupně všech bodů dle
prezentace (viz příloha k zápisu).

2.

Schvalování strategických dokumentů:
a) Základní sociodemografický popis území SO ORP Nýřany – schváleno (9 hlasů - 1 účastník ŘS nebyl
přítomen)
b) Analýza poskytovaných sociálních služeb v SO ORP Nýřany – schváleno (10 hlasů)
c) Analýza zdrojů systému sociálních služeb v SO ORP Nýřany – schváleno (10 hlasů)
d) SWOT analýza - Senioři a osoby se zdravotním postižením – schváleno po připomínce (10 hlasů)
e) SWOT analýza - Děti, mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením –
schváleno počtem 10 hlasů
f) Vize rozvoje sociálních služeb – schváleno (10 hlasů)
Poznámky k projednávání a hlasování:
2.a), 2.b), 2.c), 2.d), 2.f) -> bez připomínek - schváleno všemi přítomnými členy ŘS jednohlasně;
p. Vodrážková ocenila práci CpKP ZČ, zejm. mimořádnou rozsáhlost a podrobnost zpracovaných
analytických dokumentů, k tomu se přidala také p. Caisová.
2.e) -> připomínka: p. Vodrážková namítla, že ve SWOT analýze je nadbytečnou slabou stránkou „chybí
DD se školou“ – navrhla tento bod vyřadit a všichni přítomní členové ŘS s touto připomínkou souhlasili.
SWOT analýza je tak po vypuštění tohoto bodu odsouhlasena jednohlasně.

3.

Průzkumy potřeb vybraných cílových skupin:
a) Průzkum č. 1 -> Průzkum potřeb dospělých osob se sníženou soběstačností v obcích SO ORP Nýřany,
ve kterých není dostupná pečovatelská služba:
Cíl: zmapovat potřeby osob, které mají sníženou soběstačnost a zjistit, zda mají nebo v budoucnu
budou mít, zájem využívat pečovatelskou službu.
Odůvodnění průzkumu: region není dostatečně a rovnoměrně pokryt nabídkou PS pečovatelské
služby, která běžně umožňuje osobám se sníženou soběstačností zajistit v přirozeném prostředí
pravidelnou péči o sebe a domácnost. Téma bylo zmiňováno jako problém při setkání pracovních
skupin.
Lokalita: 35 obcí v SO ORP Nýřany (viz mapa PS)
Respondenti: dospělé osoby se sníženou soběstačností
Realizátor průzkumu: tazatelé CpKP ZČ
Termín: září – listopad 2021

b) Průzkum č. 2 -> Průzkum potřeb pečujících osob na území SO ORP Nýřany:
Cíl: zmapovat potřeby osob, které pečují o děti/dospělé se zdravotním postižením/chronickým
onemocněním a seniory
Odůvodnění: V regionu narůstá počet osob, které pobírají příspěvek na péči, a z nich 75% využívá
k zajištění péče nějakou fyzickou osobu, předpokládáme blízkou pečující osobu. Pro tuto skupinu
pečujících osob není v regionu zajištěn dostatečná nabídka podpory (sociální služby pro odlehčení
od péče, integrační např. vzdělávací aktivity, podporované zaměstnávání aj.).
Lokalita: obce v SO ORP Nýřany
Respondenti: pečující osoby
Realizátor: tazatelé CpKP ZČ
Období: září – listopad 2021
c) Průzkum č. 3 -> Průzkum potřeb neorganizovaných dětí a mládeže v SO ORP Nýřany:
Cíl: zmapovat potřebnost nízkoprahového klubu pro děti a mládež v Nýřanech a ostatních POÚ
Odůvodnění: V regionu není žádný NZDM ani jiný nízkoprahový klub, který by mohly DM využít.
Téma bylo odsouhlaseno členy pracovní skupiny při společném jednání.
Lokalita: SO ORP Nýřany – vytipované lokality Nýřany, Zbůch, Horní Bříza, Všerubsko
Respondenti: děti/mládež nevyužívající pravidelné volnočasové aktivity či dojíždějící z jiných obcí do
větších center v SO ORP Nýřany
Získání respondentů: prostřednictvím pracovníků mobilního klubu (NZDM) v místech, kde se
shromažďuje mládež
Realizátor průzkumu: Diakonie ČCE – středisko západ, sociální služba NZDM (mobilní klub)
Termín: září 2021 – březen 2022
Stav: Aktuálně jednáme o podmínkách průzkumu s Diakonií ČCE (mobilní klub).
Všechny průzkumy (1,2,3) byly jednotně schváleny členy ŘS.
Připomínky:
- p. Čechová: Průzkum č. 1 je zaměřen jen na obce, kde není pečovatelská služba (PS) poskytována,
ale v současné době se zvyšuje počet žádostí o větší rozsah služby i v obcích, kde PS působí, bylo by
dobré je do průzkumu zahrnout.
CpKP: Rozšíření služeb (pečovatelská služby atp. budeme projednávat v pracovní (expertní) skupině.
Průzkum nyní aktuálně zaměřuje na pokrytí celého území, u průzkumu č. 2 (pečující) budou zahrnuty
dotazy na potřeby pečujících v souvislosti s jejich potřebami po sociálních službách, které využívají
k odlehčení péče.
- p. Vodrážková: Zásadní informace by měl mít úřad práce (PnP, dávky aj.) – spíše než sociální
pracovníci POÚ, kteří nevědí, kdo jaké dávky bere atp.
CpKP: oslovili jsme ÚP a potřebné informace nám není schopné poskytnout, příliš nespolupracuje,
navíc jde v tomto případě o kvalitativní průzkum, tzn., že při výběru respondentů se na ORP počítá
do max. 10 osob, což je předpoklad, že se podaří tyto sehnat.
- CpKP: Získání respondentů pro průzkumy (kromě průzkumu č. 3) bude probíhat ve spolupráci se
sociálními pracovníky POÚ, sociálními službami, příp. obcemi, CpKP zašle jednotný materiál na
spolupracující subjekty s oslovením vytipování respondentů.
- Připomínka: Na jedné straně je zájem starostů mít v obcích pečovatelskou službu, ale na druhé
straně otázka, zda tuto službu starostové podpoří.
CpKP: Ohledně rozvoje pečovatelské služby (PS) bude realizováno setkání mezi poskytovateli a také
obcemi, kde bude řešena rovněž otázka financování služeb (vícezdrojové financování), Současně
řada starostů nyní zájem o PS nemá, ale zmiňují tuto potřeba do budoucna. Je ale možné, že potřeba
nastane mnohem dříve, než si obce plánují, což už se stalo v případě jedné obce na Všerubsku
v průběhu KPSS, kde jsme podávali obci a žadateli potřebné informace o systému poskytování služeb
a kontakty na poskytovatele.
- Dotaz: Co má dělat občan, když chce službu, ale starosta ji nechce (nechce podpořit)?

-

-

CpKP: Obce sice nemají přímo jasně danou zákonnou povinnost jak a v jaké míře sociální službu
finančně podpořit, kraj ovšem s touto podporou počítá a vybízí poskytovatele, aby si
spolufinancování zajistili (oslovili obce a žádali finanční prostředky). Jsme si vědomi toho, že obce
často neví, jak by měla být z jejich PS financována a chybí jim nějaké systémové řešení. Již toto téma
bylo komunikováno s krajem v rámci pracovních skupin a budeme se mu dále v rámci KPSS věnovat.
Občan má možnost (pokud neuspěje u obce se žádostí o službu) obrátit se na kraj s tím, že není
v jeho obci služba dostupná. Kraj také na setkání pracovních skupin v červnu nabídl jak obcím i
poskytovatelům individuální poradenství v oblasti rozvoje služeb, zejm. financování.
Připomínka: Kraj apeluje na poskytovatele, aby službu rozšířili, což není pro poskytovatele tak
jednoduché a rychle řešitelné
CpKP: To je pravda, celý proces rozvoje služby je poměrně dlouhý. Poskytovatelé měli v červnu
možnost podat žádosti o rozšíření služeb (u některých do základní sítě, ostatní do rozvojové sítě
sociálních služeb). Proto se také služby plánují, aby bylo zřejmé, zda je potřeba tyto služby podpořit
a tak na ně vyčlenit finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Dotaz: To jsou všechny průzkumy? Budou ještě další oblasti, které se budou projednávat?
CpKP: Průzkumy jsou nastaveny tři, jak vyplynulo z pracovních skupin, jsou ale další témata (bydlení,
volný čas aj., kterým se budeme společně věnovat v rámci pracovních (expertních) skupin, viz další
bod v prezentaci.

4. Plánované další aktivity KPSS do května 2022 (viz prezentace)
- Zpracování komunitního plánu, jeho připomínkování a schvalování řídící skupinou
- Evaluace projektu
- Setkání pracovních (expertních) skupin k vybraných tématům, zmíněným na pracovních skupinách:
o Rozvoj terénních služeb sociální péče (setkání poskytovatelů, obcí a sociálních pracovníků
POÚ)
o Bydlení pro osoby v krizi a navracející se z ústavních zařízení (obce, poskytovatelé služeb)
o Rozvoj volnočasových aktivit v POÚ Všeruby (školy, obyvatelé, služby, obce aj.)
o Řešení problémů dětí na školách (OSPOD, školy, poskytovatelé služeb pro rodiny, děti a
mládež)
o Zvýšení informovanosti v regionu (katalog, web, letáky aj.)
o Vyhodnocení průzkumů, návrh komunitního plánu a jeho připomínkování
- Informační kampaň – tvorba letáků a katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb v SO
ORP Nýřany
- Setkání řídící skupiny (květen 2022, v případě potřeby ještě také v mezidobí)
5. Jiné:
- Oslovení přítomných členů ohledně zamyšlení se nad výběrem respondentů průzkumů a výzva ke
spolupráci – pracovníci sociálních odborů POÚ, sociální služby, příp. obce budou osloveny pro
spolupráci při výběru respondentů
- Výzva pro přítomné k zamyšlení se nad obsahem letáků, které by v rámci informační kampaně měly
být distribuovány.
- Poděkování za účast, neformální diskuse mezi účastníky.
- Další setkání řídící skupiny je plánováno na květen 2022.
Dne: 20. 09. 2021
Zpracoval: Marie Hrečínová Prodanová, CpKP ZČ
Ověřil: Eduard Šišpela, CpKP ZČ

