Zápis ze setkání Řídící skupiny KPSS na Nýřansku
Datum, čas: 30. 5. 2022, 10:00 – 12:00
Místo konání: Městský úřad Nýřany
Přítomni:
Ing. Pavlína Caisová
PhDr. Ivana Vodrážková
Vít Faifr
Mgr. Barbora Křížová
Bc. Jitka Čechová
Mgr. Miroslav Svoboda
Pavlína Štveráková
Ing. Dagmar
Niedermayerová
Bc. Marie Hrečínová
Prodanová
Mgr. Eduard Šišpela

Město Nýřany
MěÚ Nýřany (OSVaZ)
MěÚ Nýřany
MěÚ Třemošná
Diakonie Západ
Sdružení občanů EXODUS
MÚ Město Touškov
Nýřany

mistostarosta@nyrany-mesto.cz
ivana.vodrazkova@nyrany.cz
faifr@nyrany-mesto.cz
barbora.krizova@tremosna.cz
jitka.cechova@diakoniezapad.cz
svoboda@exodus.cz
p.stverakova@touskov.cz
niedermayerova@hdnyrany.com

CpKP západní Čechy

marie.hp@cpkp.cz

CpKP západní Čechy

eduard.sispela@cpkpc.cz

Omluveni: Bc. Iveta Zajíčková (Město Touškov), Mgr. Anna Hůrková (MěÚ Všeruby), Petra Vodičková
(CPOS Město Touškov), Mgr. Petr Moravec (Ledovec), Barbora Cimlerová (Člověk v tísni), Miloslava
Roučková (Svaz TP v ČR z.s.).
Program setkání:







Schválení členů řídící skupiny
Průzkumy potřeb
Projednání připomínek k návrhu a schválení finální verze Komunitního
střednědobého plánu na období let 2023-2025
Představení webové sekce Sociální služby, katalog, letáky
Různé a diskuse

 CpKP ZČ – přivítání všech členů ŘS + kontrola účasti dle prezenční listiny
 Návrhy na změnu zastoupení ŘS – za Občanské sdružení Exodus paní Pacákovou nahradí pan
Miroslav Svoboda, za Ledovec místo pana Martina Fojtíčka bude pan Petr Moravec. ŘS
jednohlasně změny odhlasovala.
 CpKP ZČ - seznámení s výstupy z průzkumů potřeb na Nýřansku – trvávení volného času dětí
na Nýřansku a potřeba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na Nýřansku
- Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy vypracovala zprávu z průzkumu mezi dětmi ZŠ Nýřany,
Město Touškov, Horní Bříza a Zbůch - do průzkumu se nezapojily školy Nýřany a Město
Touškov, nebyly tedy realizovány žádné aktivity ve školách, nebyly z těchto škol vygenerovány
žádné vyplněné dotazníky od dětí
- ŘS byla dále podrobně seznámena s výstupy anketního šetření mezi rodiči (201 respondentů)
- tyto výstupy jsou shrnuty také v komunitním plánu a budou součástí zápisu
- výstupy ještě nebyly projednány se zúčastněnými školami, budou školám předány
- je vhodné se problematice volnočasových aktivit dětí a mládeže na Nýřansku dále věnovat
 Do komunitního plánu byly po veřejném setkání zakomponovány došlé připomínky – formální
(úpravy textů) i obsahové. Všechny jsou shrnuty na požadovaných připomínkovacích
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formulářích včetně informace o jejich vypořádání. Jednotlivé připomínky v plánu byly
představeny členům ŘS. Data a další drobné úpravy textu byly doplněny CpKP, ostatní byly
projednány a přímo upraveny členy ŘS při jejím setkání:
o opatření 1.2 - Zajištění dostupnosti ostatních ambulantních a terénních služeb
- DCH Plzeň che být součástí opatření plánu ve smyslu rozvoje svojí služby Krizová
pomoc
- se službami DCH jsou na Nýřansku poměrně dobré zkušenosti, je v rámci jejich dalších
služeb navázána spolupráce
- odsouhlasení přijetí připomínky
o opatření 1.3 – Zajištění dostatečné kapacity pobytových sociálních služeb
- úprava věty = Specifickou cílovou skupinou, která je reálně ohrožena propadem sítě
sociálních služeb, jsou osoby bez přístřeší, často senioři s nízkými příjmy nebo
závislostmi. Pro ně jsou zmíněné problémy překážkou pro přijetí do stávajících
zařízení pobytových služeb.
- přijetí doplněné věty
o aktivita 2.1.1 - změněn a odsouhlasení názvu aktivity = Volnočasové aktivity pro děti
a mládež na Nýřansku a mapování potřebnosti nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež + úprava a odsouhlasení textu doplnění zdůvodnění aktivity (str. 54) =
Zpřehlednit nabídku dostupných volnočasových aktivit pro rodiče - uceleně na
internetu (např. umístění odkazů na organizace zajišťující aktivity na stránkách obcí,
škol atp., vytvořením záložky s nabídkou odkazů na aktivity pro děti a mládež rovněž
a její umístění na webu města Nýřany atp.).
– v Nýřanech to tak na webu funguje, zveřejňují se tam odkazy na jednotlivé subjekty,
není to ale za celé ORP – bylo by vhodné touto formou upravit weby i ostatních měst
a případně škol
– dále společně upraveny výstupy aktivity a realizátoři
– text následně ŘS odsouhlasen
o aktivita 2.2.1 - doplněna věta = Pro klienty z Nýřanska poskytuje SAS ambulantně v
Plzni také Domus - Centrum pro rodinu, z.s.
- odsouhlaseno
o aktivita 2.2.2 – doplněn text charakteristiky aktivity z připomínek = V rámci komplexní
pomoci je tedy nezbytné, aby byla pomoc specialistů (např. psychologů pro
posouzení školní docházky dětí aj.) dostupná pro obyvatele Nýřanska ideálně přímo
v Nýřanech nebo v dostatečné míře alespoň v Plzni.
– ŘS - je problém, že v Nýřanech není ambulance psychologa, proto je text aktivity
vhodně formulovaný
- odsouhlaseno
o aktivita 4.1.1 - doplnění textu = Domus měl připomínku k jeho doplnění do této aktivity
- ŘS doplnění organizace neodsouhlasila, připomínka Domusu nespadá do oblasti OSP,
které nemá Domus jako registrovanou službu, Domus bude patřit v této aktivitě mezi
realizátory aktivity - ostatní poskytovatelé služeb a další odborníci
- naopak byla do aktivity zahrnuta Diecézní charita - poradna pro cizince
- odsouhlaseno
o aktivita 6.1.1 – v textu upraven úvazek na sociální práci v ORP na 1,3
- odsouhlaseno
opatření 6.2 – upraven odstavec = Za významné subjekty, které mohou zvyšovat povědomí o nabídce
služeb zejm. u seniorů, osob se zdravotním postižením nebo pečujících osob jsou obvodní lékaři a
pediatři, z nich někteří sociální oblast nevnímají jako podstatnou nebo jako odbornou službu, která
může pomoci řešit významný problém. V praxi se jako nejlepší způsob při zvyšování informovanosti
osvědčil osobní kontakt poskytovatelů služeb s konkrétními lékaři a následná vzájemná spolupráce.
Dalším významným zdrojem, jak mohou osoby v obtížných situacích získat potřebné informace, jsou
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starostové obcí, kteří mají přehled o své obci a obyvatelích, kteří v ní žijí a současně mají nástroje,
jak potřebné informace mezi obyvatele účelně distribuovat (např. webové stránky, vývěsky obcí,
sms brány, osobní kontakt aj.). Na druhou stranu se v průběhu KPSS ze všech obcí pravidelně
účastnilo jen minimum zástupců obcí a jejich zájem o sociální oblast se projeví až ve chvíli, kdy mají
v obci obyvatele, který potřebuje nějakou formu pomoci. U rodin s dětmi je nejčastěji škola ta, která
identifikuje nějakou problémovou situaci v rodině, ve chvíli, kdy se tato situace projeví změnou
chování dítěte.
- odsouhlaseno
o







bod 7- projednán a vysvětlen obsah
- bez připomínek schváleno
Všechny připomínky k plánu byly prokonzultované a texty zapracované v projednané podobě
– plán jednohlasně schválen členy ŘS
Podrobně představena webová sekce sociálních služeb
– souhlas ŘS s grafickým rozcestníkem a úpravou webu - vyskakovací okna u záložek vždy na
nové stránce
Informace o katalogu – po tisku bude distribuován MěÚ Nýřany, který bude dále zajišťovat
jeho distribuci dalším subjektům
Zhodnocení realizace projektu KPSS členy ŘS:
 Nýřansko svůj katalog nemělo, klienti využívali plzeňský katalog, oceňuji vznik katalogu i
přehledného webu.
 MěÚ Nýřany by samo dohromady nikdy nedalo katalog a plán, nemá ani personální
kapacity, je fajn, že to mohlo CpKP udělat, obce by to neuměly, nevyznají se v tom procesu
a souvislostech, plán je jasný a konkrétní.
 Vedle výstupů jsou fajn a přínosné i setkávání v rámci PS, kde se mohly jednotlivé subjekty
stýkat a diskutovat.
 Byla by chyba, kdyby tento rozjetý proces nyní skončil, protože nebude personální zajištění
pokračování KPSS, určitě by byl zájem, aby byl další proces KPSS koordinován z jiných
zdrojů/výzev.
 Výstupy z procesu určitě veřejnosti pomůžou, bylo by fajn, kdyby proces dále pokračoval
a výstupy se dále aktualizovaly a naplňovaly.

Zapsal: E. Šišpela – CpKP západní Čechy
Ověřila: M. Hrečínová Prodanová – CpKP západní Čechy
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