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

Město Nýřany
MěÚ Nýřany (OSVaZ)
MěÚ Nýřany
MěÚ Třemošná
PS Horní Bříza
Sdružení občanů EXODUS
Člověk v tísni
Svaz TP v ČR
Nýřany

mistostarosta@nyrany-mesto.cz
ivana.vodrazkova@nyrany.cz
faifr@nyrany-mesto.cz
barbora.krizova@tremosna.cz
pecovatelky@hornibriza.cz
svoboda@exodus.cz
barbora.cimlerova@clovekvtisni.cz
miluse.rouckova@seznam.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), Bc. Jitka Čechová (Diakonie Západ), Mgr. Petr Moravec (Ledovec), Markéta
Pinterová, DiS (Diakonie Západ).
Program setkání:





Shrnutí realizovaných aktivit za období realizace KPSS na Nýřansku.
Projednání a schválení návrhu Komunitního střednědobého plánu na období let
2023-2025.
Diskuse a pozvání na veřejné setkání (12. 5. 2022 od 14:00, SKC Nýřany).

Po přivítání všech členů řídící skupiny CpKP připomenulo všechny aktivity projektu KPSS, které byly
dosud realizovány (analytická část - dotazníky a rozhovory s poskytovateli služeb, zástupci obcí a
sociálními pracovníky, veřejná anketa, dále průzkumy potřeb, setkání pracovních skupin, setkání řídící
skupiny) a představilo výstupy projektu KPSS na Nýřansku (analýzy, SWOT analýzy, vize, nedostatky
v sociální oblasti a následně webová sekce o sociálních službách, katalog sociálních služeb a
střednědobý komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Nýřanku.
7. 4. 2022 korespondenční formou odsouhlasila ŘS návrhy struktury katalogu služeb na Nýřansku a
webové sekce sociálních služeb na webu města Nýřany. Aktuálně se realizuje úprava katalogu i webové
sekce.
 Katalog sociálních služeb
Po představení návrhu bylo ŘS odsouhlaseno:
• na titulní straně bude uveden název katalogu = Katalog sociálních služeb pro Nýřansko,
dolů uvést rok 2022 a na titulní stranu dále přidat mapu 4 POÚ, do katalogu dále vypsat
všechny obce Nýřanska, dále byla odsouhlasena modrá barva titulní strany.
• náklad katalogu 500 ks :
- Obce (162): 3x 54 obcí
- Soc. práce (30): 10x Nýřany (Pl.), 5x M.Touškov / Nýřany / Třemošná / Všeruby
- ÚP (10X): 4x Nýřany, 6x Plzeň
- DPS (18): 2x9 DPS
- Poskytovatelé služeb (200): 3x org. dle katalogu
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- MAS aj. (12): 1x org.
- P. Kraj (10): OSVZ
- Zdravotnická zařízení (10): nemocnice (6x), Poliklinika (4x), ostatní?
- CpKP ZČ (10x)
- Zbude 38 ks.
 Průzkumy potřeb
• Pečující osoby – Rozhovory s pečujícími osobami (5) → potřeby pečujících osob se odráží
v opatřeních a aktivitách komunitního plánu → rozvoj terénních služeb sociální a zdravotní
péče, zvýšení informovanosti, posílení mezioborové spolupráce, sociální práce na obcích,
Závěrečná zpráva z průzkumu bude zveřejněna na webové sekci po jejím dopracování.
• Neorganizované děti a mládeže – služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Aktuálně stále probíhá vyhodnocování průzkumu (dotazník pro rodiče, anketa a rozhovory
mezi žáky 2. stupně ZŠ Horní Bříza, Město Touškov, Nýřany, Zbůch). Zjištěné potřeby dětí
a mládeže budou po vyhodnocení a projednání zahrnuty do opatření a konkrétních
aktivity (2.1.1) komunitního plánu.
Na dotaz, proč pro průzkum byly vytipovány uvedené škole CpKP uvedlo, že tyto lokality
vzešly již z analytické části projektu a jde o školy i s 2. stupněm vzdělávání, na jejichž žáky
se služby nízkoprahového zařízení zaměřují.
Další připomínky k průzkumům potřeb ze strany členů ŘS nezazněly.
 Střednědobý komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Nýřansku (Plán)
CpKP podrobně představilo všech 6 prioritních oblastí Plánu a uvedlo, že Plán bude po veřejném
setkání bezodkladně rozeslán k připomínkování, které bude možné do 26. 5. 2022 a následně
budou všechny připomínky vypořádány a případně zapracovány do Plánu. Poté bude Plán ve finální
podobě schválen ŘS na jejím posledním setkání, 30. 5. 2022 v 10.00 na MěÚ Nýřany.
Plán představuje:
• dohodu účastníků plánování na rozvoji potřebných služeb v regionu, dle které je možné
koordinovat aktivity v sociální oblasti v regionu
• strategii rozvoje sociálních služeb pro území SO ORP Nýřany, dle které je žádoucí realizovat
sociální politiku v regionu
• slouží jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském
kraji a souvisejících Akčních plánů.
• bude procházet pravidelným vyhodnocováním se zapojením realizátorů vyjmenovaných aktivit
KSPRSS 2023-2025
Analytická část Plánu
• popis zpracování plánu a organizace komunitního plánování
• výstupy z úvodního mapování a průzkumů potřeb občanů
Strategická část Plánu
• popis naplánovaných činností pro rozvoj potřebných služeb v regionu
• prioritní oblasti, opatření a aktivity
Implementační část Plánu
• popis, jak bude s Plánem od ukončení projektu pracováno
• návrh realizace 2. etapy plánování na území SO ORP Nýřany
K implementaci Plánu CpKP dále sdělilo, že v minimalistické podobě představuje tento proces
v průběhu let 2023-2025 realizaci setkání pracovních skupin a následně řídící skupiny 1x ročně +
sestavení akčního plánu (jaké aktivity proběhly, jaká opatření plánu se podařilo zrealizovat, co se
naopak nepodařilo a proč a co s opatřením bude dále). Výše uvedených aktivit by se měl zhostit ideálně
pracovník OSVaZ MěÚ Nýřany. Další variantou může být pozice koordinátora KPSS zřízena na základě
projektové spolupráce s MAS, přičemž je ale velkým rizikem, že MAS v rámci svých projektů tuto pozici
nezřídí. Dále se nabízí varianta, že by se obce v ORP Nýřany finančně podílely na financování pozice
koordinátora KPSS, který by takto mohl vzejít z kapacit CpKP. Poslední možností je financování této
činnosti prostřednictvím projektů na implementaci KPSS, pokud budou tyto výzvy MPSV vyhlášeny
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(možná v letních měsících roku 2022). Pokud projektové výzvy na tuto aktivitu nebudou vypsány, zašle
CpKP na ORP finanční nabídku pro možnost personálního zajištění této realizace prostřednictvím CpKP.
ŘS prozatím odsouhlasila, že pokud nebude jiná možnost, bude implementaci opatření KPSS
realizovat OSVaZ MěÚ Nýřany.
ŘS se dále usnesla, že pro období implementace zůstane členství ŘS ve stávajícím složení (výměna
pouze u vedení organizace Ledovec).
Dále bylo ŘS odsouhlaseno doplnění Policie ČR do spolupracujících subjektů.
Vedoucí OSVaZ MěÚ Nýřany na závěr sdělila, že zatím jde o nejlepší komunitní plán rozvoje sociálních
služeb, přičemž zmínila obavu, aby odbor dokázal po ukončení projektu udržet v KPSS takto nastavený
standard, a to hlavně z důvodů personálního zajištění.

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