REALIZACE
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA NÝŘANSKU
2. setkání členů řídící skupiny
MÚ Nýřany - Benešova třída 295, Nýřany
8. 09. 2021, 10:00

Program jednání ŘS

PROGRAM:
• Shrnutí realizovaných aktivit – kde se v KPSS
nacházíme?
• Projednání a schválení analýz a vize rozvoje sociální
oblasti
• Projednání zaměření průzkumů potřeb
• Informace o následujících aktivitách
• Různé a diskuse

Shrnutí realizovaných aktivit

Informovanost o projektu:

•
₋
₋
₋
₋

Město Nýřany a obce ORP: https://www.nyrany.cz/mesto/socialni-sluzby/
Zpravodaje měst a obcí
KÚ PK - https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/Article/Details/185
Pozvánky a anketa pro veřejnost do obcí

Anketa pro veřejnost „Jak se Vám žije na severním Plzeňsku?“
Mapování sociální oblasti -> analýzy (SDA, služeb, zdrojů)
Setkání pracovních skupin: 19.5.2021 (online), 23.6.2021 (Nýřany):

•
•
•
₋
₋

SWOT analýzy, vize rozvoje sociální oblasti na Nýřansku, diskuse nad potřebami
rozvoje a zjištění nedostatků, návrhy průzkumů potřeb
Účast Plzeňského kraje

Analýzy sociální oblasti na Nýřansku

1. Základní sociodemografický popis území SO ORP Nýřany

2. Analýza poskytovaných sociálních služeb v SO ORP Nýřany
3. Analýza zdrojů systému sociálních služeb v SO ORP Nýřany
•
•
•
•

Zdroje dat: dotazníky, rozhovory, statistická data – obce, poskytovatelé
sociálních služeb, další instituce a organizace
Sběr připomínek a jejich vypořádání
Dokumenty jsou podkladem pro diskuze v pracovních skupinách a pro návrh
SWOT analýz
Schvaluje ŘS -> na 2. setkání dne 8.9.2021

SWOT analýzy

1. Senioři a osoby se zdravotním postižením
2. Děti, mládež, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
• Návrhy SWOT analýz byly připomínkovány:
•
•

v rámci úvodního setkání PS
prostřednictvím emailu po zveřejnění návrhu na webu

• Schvaluje ŘS -> na 2. setkání dne 8.9.2021

Vize

Vize rozvoje sociálních a doprovodných služeb SO ORP Nýřany 2025
Území SO ORP Nýřany je rovnoměrně pokryto sítí odborných, vzájemně
spolupracujících sociálních, zdravotních a ostatních návazných služeb, které jsou
obyvatelům regionu snadno dostupné, a které mají dostatečnou kapacitu i
vhodné podmínky k uspokojení aktuálních potřeb znevýhodněných osob.
Pro osoby v bytové nouzi je k dispozici dostupné bydlení a systém podpůrných
aktivit, který umožňuje začlenit tyto osoby zpět do společnosti.
Informace o nabídce a možnostech využití sociálních služeb jsou obyvatelům
regionu lehce dostupné, jsou srozumitelné a pomáhají osobám orientovat se v
řešení nepříznivých životních situací.

Zaměření průzkumů potřeb

Návrhy průzkumů zaměřených na potřeby specifických cílových skupin:
1. Průzkum potřeb dospělých osob se sníženou soběstačností, v obcích SO ORP
Nýřany, ve kterých není dostupná pečovatelská služba.

2. Průzkum potřeb pečujících osob na území obcí SO ORP Nýřany.
3. Průzkum potřeb neorganizovaných dětí a mládeže v SO ORP Nýřany.

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

Průzkum č. 1

Respondenti -> osoby se sníženou soběstačností v zastoupení:

• Senioři se sníženou soběstačností, kteří nevyužívají pečovatelskou službu
• Dospělé osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, které
nevyužívají pečovatelskou službu
• Získání respondentů: sociální pracovníci POÚ, poskytovatelé sociálních služeb
(neuspokojení žadatelé, klienti ostatních služeb), obce SO ORP

Průzkum č. 1

Lokalita -> „bílá místa
Bdeněves, Blatnice, Blažim, Bučí,
Čeminy, Čerňovice, Česká Bříza,
Dolany, Hněvice, Hromnice,
Kaceřov, Kbelany, Krašovice, Krsy,
Křelovice, Kunějovice,
Louchousice, Myslinka, Nadryby,
Nevřeň, Ostrov u Bezdružic,
Pernarec, Plešnice, Pňovany,
Prehýšov, Příšov, Rochlov, Tatiná,
Trnová, Úherce, Újezd nade Mží,
Úlice, Úněšov, Úterý, Žilov.

Průzkum č. 2

Průzkum potřeb pečujících osob na území obcí 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

Průzkum č. 2

Respondenti -> osoby pečující o osobu blízkou, konkrétně:
• o seniora/y se sníženou soběstačností bez spolupráce s terénní službou
sociální péče
• o seniora/y se sníženou soběstačností ve sdílené péči s terénní službou sociální
péče
• o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním postižením (tělesné / smyslové /
duševní / kombinované) nebo chronickým onemocněním (např. onkologické
onemocnění, demence aj.) bez spolupráce s terénní službou sociální péče
• o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním postižením (tělesné / smyslové /
duševní / kombinované) nebo chronickým onemocněním (např. onkologické
onemocnění, demence aj.) ve sdílené péči s terénní službou sociální péče

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, Všeruby,
• 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).

Předpokládaný harmonogram dalších aktivit
• Září 2021 – duben 2022 -> realizace průzkumů potřeb, zpracování komunitního
plánu a jeho připomínkování (do května 2022 schválení)
• Září – říjen 2021 -> evaluace (dokončení rozhovorů, evaluační zpráva)
• Září 2021 – květen 2022 -> setkání pracovních (expertních) skupin k oblastem:

Rozvoj terénních služeb sociální péče, zejm. pečovatelské služby
Bydlení (pro osoby/rodiny v krizi, osoby navracející se z ústavních zařízení aj.)
Rozvoj volnočasových aktivit v POÚ Všeruby
Řešení problémů dětí na školách - setkání mezi: školy v SO ORP <–> OSPOD <-> sociální
služby (SAS pro rodiny s dětmi, raná péče)
• Zvýšení informovanosti v regionu (katalog, web, letáky aj.)
• Vyhodnocení průzkumů potřeb a návrh komunitního plánu
•
•
•
•

• Září – květen 2022 ->informační letáky pro cílové skupiny, tvorba katalogu
poskytovatelů sociálních a návazných služeb
• Květen 2022 -> setkání řídící skupiny (příp. mimořádné setkání v mezidobí)

Plánované pracovní skupiny - diskuse

• Září 2021 – květen 2022 -> setkání pracovních (expertních) skupin k oblastem:
• Rozvoj terénních služeb sociální péče, zejm. pečovatelské služby
(poskytovatelé, obce, sociální pracovníci POÚ)
• Bydlení (obce, poskytovatelé služeb)
• Rozvoj volnočasových aktivit v POÚ Všeruby (školy, obyvatelé, služby, obce aj.)
• Řešení problémů dětí na školách - setkání mezi: školy v SO ORP <–> OSPOD
<-> sociální služby (SAS pro rodiny s dětmi, raná péče)
• Zvýšení informovanosti v regionu (katalog, web, letáky aj.)
• Vyhodnocení průzkumů potřeb a návrh komunitního plánu

DĚKUJEME ZA POZORNOST!

Tomáš Svoboda, CpKP ZČ
Marie Hrečínová Prodanová, CpKP ZČ
Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Kontakty:
tomas.svoboda@cpkp.cz, 777 793 725
marie.hp@cpkp.cz, 733 210 315
eduard.sispela@cpkp.cz, 774 497 874

