Zápis ze setkání u „kulatého stolu“ v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Blovicku
Děti, mládež, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením
Datum: 12. 5. 2021
Místo konání: Městské kulturní středisko LD Blovice, Bělohrobského 78, Blovice
Přítomni:
Michal Hodek (město Blovice)
Libuše Duníková (MÚ Blovice)
Jitka Tolarová (MÚ Blovice)
Lenka Vrátníková (obec Ždírec)
Věra Míková (NADĚJE)
Darja Kubíčková (ÚP Blovice)
Roman Suda (Domov dětí Nepomuk)
Michaela Svobodová (Doupě Blovice)
Daniel León (veřejnost)
Eduard Šišpela (CpKP ZČ)
Blanka Kohoutová (CpKP ZČ)
Tereza Kavalírová (CpKP ZČ)

Program setkání:
1. Informace ke komunitnímu plánování sociálních služeb na Blovicku
2. Jednací řád pracovních skupin
3. Výstupy z mapování sociální situace na Blovicku, výstupy z ankety pro veřejnost
4. SWOT analýza
5. Tvorba vize sociální oblasti

Ad 1. Informace ke komunitnímu plánování sociálních služeb na Blovicku
V úvodu setkání byli všichni přítomní přivítáni, byla představena organizace Centrum pro komunitní
práci západní Čechy, realizační tým projektu a program setkání. Moderátor setkání všem
zúčastněním připomněl, co znamená pojem komunitní plánování sociálních služeb, kdo jsou jeho
účastníci, co je charakteristické pro komunitní plán, a jaký bude nejbližší harmonogram projektu a
jeho výstupy. Všechny potřebné informace k projektu jsou uveřejněny na webových stránkách
města Blovice pod záložkou Sociální služby. Zmíněno bylo i další setkání pracovních skupin s účastí
Krajského úřadu Plzeňského kraje, které se uskuteční 16. června 2021. Obsahem setkání budou
zejména chybějící sociální služby na Blovicku a diskuze o konkrétních zjištěných nedostatcích
v tomto regionu. Od září jsou pak plánována další setkání, jejichž témata vzejdou z průzkumu potřeb
cílových skupin regionu a z dílčích jednání pracovních skupin. Průběžně také bude probíhat
informační kampaň, kdy všechny informace ke KPSS budou dostupné na webu Blovic, budou se
uveřejňovat články do zpravodajů a zpracovávat letáky o sociálních službách.
Dále byly přítomným předány informace, které ve skupině „senioři a OZP“ sdělila paní Erika
Kunešová – nová koordinátorka plánování sociálních služeb na Krajském úřadu Plzeňského kraje.

Paní Kunešová poděkovala CpKP za zahájení komunitního plánování nejen na území Blovicka
a uvedla, že je nyní v plánu aktualizovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Plzeňského kraje
a také akční plán pro rok 2022. Za tímto účelem budou následující pracovní skupiny v rámci
plánování na Blovicku spojeny s plánováním na krajské úrovni. Zároveň během dubna došlo
k vyhlášení aktualizace sítě sociálních služeb v Plzeňském kraj, více informací je na webových
stránkách. Paní Kunešová také upozornila, že je v tuto chvíli možný přechod z rozvojové do základní
sítě. Přítomní byli seznámeni s kontakty na pracovnice KÚ PK pro případné dotazy, vč. webových
stránek sociálních služeb Plzeňského kraje (https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/).
Moderátor následně vyzval přítomné, aby se představili a uvedli, jaká mají očekávání od KPSS na
Blovicku. Zazněla očekávání, jako např. možnost dozvědět se více o dostupných sociálních službách
na Blovicku a zjistit, jaké služby jsou zde potřebné a jak cílovým skupinám pomoci. Dalším
očekáváním je navázání spolupráce s ostatními organizacemi nebo konkrétně zajištění chráněného
bydlení pro děti a mládež.
Ad 2. Jednací řád pracovních skupin
Dále byl krátce představen jednací řád pracovních skupin.
Jednací řád byl bez připomínek schválen.
Ad 3. Výstupy z mapování sociální situace na Blovicku, výstupy z ankety pro veřejnost
Dalším bodem setkání byly analýzy vytvořené v rámci mapování sociální oblasti na Blovicku:
- Základní sociodemografická analýza území
- Analýza poskytovaných sociálních služeb
- Analýza zdrojů systému sociálních služeb
V dokumentech se pracovalo s daty za rok 2019, některé údaje jsou doplněny o data za rok 2020
a 2021, zejména pak data zjištěná z dotazníkového šetření a rozhovorů. Moderátor stručně
komentoval jednotlivé oblasti každé analýzy a zároveň uvedl důležité výstupy, které z těchto popisů
vyplývají. Všechny dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách města Blovice.
Poté byla představena Anketa pro veřejnost, která proběhla mezi obyvateli Blovicka na podzim
minulého roku. Koordinátorka projektu informovala, že ankety se zúčastnilo 135 lidí (nejvíce
respondentů bylo v produktivním věku). Výsledky byly zpracovány do 3 oblastí (město
Blovice/město Spálené Poříčí/ SO ORP Blovice). Blovicko má svá specifika – malá hustota obyvatel,
převládá zemědělství, obchod a služby, rekreace, nízká kriminalita, nízká nezaměstnanost, žádná
SVL1. Zdálo by se, že zde nejsou žádné problémy, ale v anketě respondenti zmínili celou škálu
problémů. Situace není kritická, určitě je ale dobré se zamyslet nad tím, co chybí a kde, a jakým
problémům se věnovat. V porovnání s jinými SO ORP v Plzeňském kraji dobře funguje na Blovicku
pečovatelská služba, která se rozvíjí od počátku projektu (1. 7. 2020) – poděkování patří paní Palacké
a jejímu osobnímu nasazení. Dále zde fungují místní soc. služby, které jsou zaměřeny z větší části na
skupinu seniorů a OZP2.
Naopak pro cílovou skupinu „děti, mládež, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením“
nejsou v regionu zastoupeny žádné služby. V Plzni je však spousta služeb, které nabízí i terénní formu
poskytování, a proto by bylo dobré tyto služby podpořit, zvýšit informovanost lidí na Blovicku o
možnosti jejich využití a zajistit jejich dostupnost na tomto území. V závěru koordinátorka projektu
sdělila, že již na první články v novinách reagovali lidé z veřejnosti a poděkovala všem, kteří přišli.
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Ad 4. SWOT analýza
V další části setkání nejprve moderátor krátce shrnul teoretické informace o analýze silných (S)
a slabých stránek (W), příležitostí (O) a ohrožení (T). Následně byl představen a současně projednán
návrh SWOT analýzy stávajícího systému sociálních (a návazných) služeb pro cílovou skupinu Děti,
mládež, rodiny s dětmi/Osoby ohrožené sociálním vyloučením na Blovicku.
Finální návrh SWOT analýzy po zapracování změn je k dispozici v Příloze č. 1.
V návrhu SWOT analýzy byly provedeny tyto změny:
Silné stránky:
 Bod „V regionu není žádná sociálně vyloučená lokalita“ byl odstraněn
o Vycházelo se z odborné studie, kde SO ORP Blovice je definován jako oblast bez SVL.
Konkrétně v Blovicích se však nachází místa, která by definici SVL odpovídala.
Slabé stránky:
 Bod „V regionu nejsou žádní místní poskytovatelé zaměření na cílové skupiny, děti, mládež
a rodiny“ byl upraven na „V regionu nejsou žádní místní poskytovatelé zaměření na cílové
skupiny, děti, mládež, rodiny s dětmi a osoby se zdravotním postižením“
 Bod „Chybí třídy (školská zařízení) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami“ byl
odstraněn
o Nepravdivé tvrzení – velká část školského zařízení se sídlem v Oselcích je zde v
Blovicích
Příležitosti:
 Bod „Větší spolupráce obcí s MAS při vytváření prostorů pro volnočasové aktivity dětí a
mládeže, případně pro sociální pomoc (MAS Nepomucko ve Spáleném Poříčí, příklad dobré
praxe) byl upraven na „Větší spolupráce obcí s MAS při vytváření prostorů pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže, případně pro sociální pomoc (MAS Nepomucko ve Spáleném Poříčí
a MAS Aktivios v Blovicích)“
o Na Blovicku působí i MAS Aktivios.
 Byl doplněn bod „Využití projektu MPSV Soutěž Obec přátelská rodině“
o Jedná se o projekt, do kterého se mohou hlásit obce a města dle různých kategorií
(například počtu obyvatel atd.). Pokud obec vyhraje nebo se umístí, tak získá na svůj
projekt finanční odměnu. Pro letošní rok je však projekt ukončen, obce se mohou
hlásit na rok 2022. Více lze nalézt na https://www.mpsv.cz/obec-pratelska-rodine-aseniorum-2021.
 Byl doplněn bod „Udržitelnost aktivit obcí i po skončení projektů MAS“
o Je důležité, aby po skončení projektů neskončila i aktivita obcí.
Ohrožení:


Bod „Nedostatečné propojení některých městských částí s centrální obcí (informovanost,
doprava)“ byl upraven na „Nedostatečné propojení některých místních částí s centrální obcí
(informovanost, doprava)“
o Myšleny části obcí – tato potřeba vychází z rozhovoru s obyvateli.

Ad 5. Tvorba vize sociální oblasti
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V poslední části setkání měli být přítomní rozděleny do menších skupin, aby vytvořili jednoduchý
návrh vize, jak bude vypadat sociální oblast pro cílovou skupinu po realizaci připravovaného
komunitního plánu. Kvůli protiepidemiologickým opatřením však byly návrhy sestaveny společně.
Vize:
 Existuje dostatek volnočasových aktivit pro děti.
 Pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením je v SO ORP Blovice dostupné
nízkoprahové zařízení.
 V SO ORP je dostupné terénní dluhové poradenství.
 Je vytvořená efektivní komunikační síť mezi občanem a obcí, kde mají občané dostatečnou
možnost vyjádřit své potřeby.
 Existuje dostatečná kapacita poskytovatelů pro zajištění terénních sociálních služeb ORP
(zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), mezi poskytovateli služeb je
navázána dobrá spolupráce.

Zpracovala: Tereza Kavalírová, CpKP ZČ
Ověřil: Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Dne: 20. 5. 2021

Příloha 1. Návrh SWOT analýzy stávajícího systému sociálních a návazných služeb na Blovicku pro
děti, mládež, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením











SILNÉ STRÁNKY
Počáteční aktivní zapojení obcí do
projektu KPSS
Index sociálního vyloučení na
Blovicku je nízký
Nízký výskyt přestupků, přečinů a
trestných činů
Mezi místní poskytovatele patří i
domov se zvláštním režimem
Jedna obec provozuje ubytování pro
seniory a osoby ohrožené sociálním
vyloučením
V obou městech je bohatá a
variabilní nabídka volnočasových
aktivit pro děti a mládež (DDM,
Doupě, MAS – projekt Dycky spolu)
Obce vytváří podmínky pro
volnočasové aktivity dětí a mládeže
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SLABÉ STRÁNKY
V regionu nejsou žádní místní
poskytovatelé zaměření na cílové
skupiny, děti, mládež, rodiny s dětmi
a osoby ohrožené SV
Dluhové poradenství je dostupné
pouze v Plzni
Chybí dostupné bydlení napříč
cílovými skupinami
Potravinová pomoc pro obce z SO
POÚ Blovice je poskytována pouze
v Plzni
Nedostatečná informovanost
veřejnosti o sociálních službách
Chybí služby pro rodiny s dětmi se
zdravotním, mentálním či
kombinovaným postižením
(odlehčovací služby, stacionáře, SAS















Nízký výskyt závadového chování dětí
a mládeže na Blovicku
Věková skupina 0-14 let vykazuje
dlouhodobě v regionu mírný nárůst

pro rodiny s dětmi s vývojovými
poruchami)

PŘÍLEŽITOSTI
Realizace KPSS na Blovicku
Zvýšení informovanosti o sociálních
službách všemi prostředky
(zpravodaje, prezentace sociálních
služeb na různých akcích, Facebook,
webové stránky obcí atp.)
Blízkost krajského města – příležitost
pro rozšiřování potřebných terénní
sociálních služeb
Větší spolupráce obcí s MAS při
vytváření prostorů pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže, případně pro
sociální pomoc (MAS Nepomucko ve
Spáleném Poříčí a MAS Aktivios v
Blovicích)
Využití projektu MPSV Obec
přátelská rodině
Zaměření stávajících spolků a
sdružení na práci s dětmi
Udržitelnost aktivit obcí i po skončení
projektů MAS

OHROŽENÍ
Trvalý nárůst počtu dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami
Vysoký průměrný počet exekucí na
osobu (40 % osob v exekuci má 3-10
exekucí)
Situace spojená s epidemií Covid-19
(např. ekonomické zhoršení situace
rodin spojené s nárůstem
nezaměstnaností, potenciální
zhoršení situace osob ve finanční
tísni apod.)
Utlumení volnočasových aktivit dětí a
mládeže v souvislosti s pandemií
Nedostatečné propojení některých
místních částí s centrální obcí
(informovanost, doprava)
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