Zápis z veřejného setkání
v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Blovicku
Datum: 1. 6. 2022
Místo konání: Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice
Přítomni:
Jindřiška Berkovcová, vedoucí OSVZ MÚ Blovice, jindriska.berkovcova@mublovice.cz,
778 724982
Libuše Duníková, sociální pracovnice MÚ Blovice, libuse.dunikova@mublovice.cz,
371 516 165
Erika Kunešová, OSZV KÚ Plzeňského kraje, erika.kunesova@seznam.cz, 724 0365 384
Martina Najmanová OSVZ KÚ Plzeňského kraje, martina.najmanova@plzensky-kraj.cz,
733 698 643
Jitka Kylišová, KÚ Plzeňského kraje, jitka.kylisova@plzensky-kraj.cz
Lucie Jandová, Klub Magnet, Diakonie Západ, lucie.jandova@diakoniezapad.cz, 777 303 660
Jana Žůrková, Diakonie Západ, jana.zurkova@dakoniezapad.cz, 730 802 698
Eva Čermáková, Denní stacionář Človíček, Diakonie Západ, eva.cermakova@diakoniezapad.cz,
732 307 845
Markéta Jungová, Centrum Hájek, jungova@centrumhajek.eu , 776 832 628
Milan Polívka, starosta obce Žákava, starosta@zakava.cz, 775 882 557
Michaela Svobodová, spolek Doupě, MSvobodova497@seznam.cz, 728 775 754
Romana Bečvářová, veřejnost, romabec@seznam.cz, 734 322 678
Vlast Šnajdrová, veřejnost, vlasta.snajdrova@cmss-oz.cz, 737 337 520
Linda Šnajdrová, veřejnost, snajdrova.linda@gmail.com, 731 414 756
Jaroslav Vyskočil, Národní rada pro zdravotně postižené, Miroslav.valina@seznam.cz, 603 824 156
Hana Vyskočilová, veřejnost, 603 824 156
Vlastimil Kopal, Spolek přátel Hradišťského Újezda, kopal@centrum.cz, 721 570 388
Omluveni: Dominik Dolejš (Tichý svět), Alice Bardziová (Anděl Strážný), Lenka Pechmanová
(VIDA centrum), Vendula Žaludová (Motýl), Irena Macháčková (Diakonie Západ – SAS pro rodiny)
CpKP: Přivítání účastníků a seznámení s programem veřejného setkání.
Program:
1. Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji
2. Shrnutí realizace projektu KPSS na Blovicku
3. Návrh komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Blovicku 2023-2025

Ad. 1) Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji
KÚ PK: Výstupy z komunitních plánú z jednotlivých ORP (tedy i z Blovicka) budou shrnuty a
zapracovány do Krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji a
konkrétně i pro jednoleté akční plány. Prioritou v rámci kraje je podpora terénních služeb. Pro rok
2022 jsou pro Blovicko otevřené tři služby: denní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
odborné sociální poradenství (dluhová problematika) a je otázkou, zda je to stále aktuální i pro další
rok.
Informace pro sociální služby: vstup do základní/rozvojové sítě je otevřen do 22. 6 2022. Všechny
informace jsou dostupné na stránkách Plzeňského kraje.
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Ad. 2) Shrnutí realizace projektu KPSS na Blovicku
CpKP ZČ: Shrnutí jednotlivých etap a realizovaných aktivit projektu (viz prezentace)
Představení hlavních výstupů z projektu komunitního plánování:
-

Katalog sociálních a souvisejících služeb a institucí na Blovicku (dále jen Katalog) - tištěná i
elektronická podoba
Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Blovicku (dále jen Plán)
Webová sekce k sociálním službám na webových stránkách města Blovice

Tvorba těchto výstupů musí být dokončena před uzavřením projektu, tj. do 30. 6. 2022, v průběhu
prázdnin bude Katalog předán vytištěn v nákladu 250 ks a bude distribuován do všech obcí,
poskytovatelům sociálních služeb do zainteresovaných institucí a spolků (úřady, knihovny, DDM
Blovice, praktičtí i dětští lékaři atp.). V tomto období bude vytvořena webová sekce k sociálním
službám, kde bude zveřejněn i Plán.

Ad. 3) Návrh komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Blovicku 2023-2025
CpKP ZČ: Komunitní plán je dohodou účastníků, jedná se o strategický dokument a slouží jako
podklad pro zpracování krajského plánu. Představuje návrh postupu, který zajistí nebo alespoň
výrazně zkvalitní život obyvatel nacházejících se v různých tíživých situacích. Dnešní projednání
Plánu bude jen úvodní. Plán bude rozeslán všem účastníkům projektu k připomínkování. Vyjádřit se
tedy budou moci všichni - zástupci obcí, poskytovatelé služeb, zástupci úřadů, organizací i spolků,
uživatelé služeb i veřejnost. Všichni mají příležitost do návrhu zasáhnout.
Komunitní plán je rozdělen na 3 části:
 analytickou – shrnuje proces komunitního plánování, jsou tam výtahy z analytických
dokumentů
 strategickou (obsahuje priority, opatření a aktivity)
 implementační (nutnost naplňování plánu a způsoby realizace)
Strategická část plánu obsahuje 5 prioritních oblastí rozvoje služeb.
Opatření představují nedostatek, který byl v průběhu projektu definován, a na něj navazují jednotlivé
aktivity, které vedou k naplnění navržených opatření.
Prioritní oblast 1. Rozvoj služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a pečující osoby
Opatření 1.1 Zvyšování dostupnosti terénních služeb péče
Aktivita 1.1.1 Zvýšení dostupnosti osobní asistence
Aktivita 1.1.2 Rozvoj terénních odlehčovacích služeb
Aktivita 1.1.3 Rozvoj domácí hospicové péče
Aktivita 1.1.4 Nastavení způsobu spolufinancování terénních služeb ze strany obcí
K pečovatelské službě:
Paní Kunešová (KÚ PK): Jaký je rozsah pečovatelské služby působící na Blovicku?
Paní Kohoutová (CpKP ZČ): Službu poskytují ve všední dny: 7:00-15:00 a 18:00-20:00; sobota,
neděle: 8:00-13:00
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Paní Kunešová (CpKP ZČ): Pokud bude pečovatelská služba potřebovat rozšiřovat kapacity, ať se
klidně ozve.
K financování sociálních služeb:
Paní Kohoutová (CpKP ZČ): Na Blovicku přispívají obce na poskytování sociálních služeb vcelku
bez problémů. Jde o individuální žádosti poskytovatelů a starostové chtějí vědět, kolika lidem z obce
je služba zrovna poskytována.
Pan Šišpela (CpKP ZČ): Obecně je ale postoj obcí k financování sociálních služeb spíše negativní a
bylo by dobré, kdyby se kraj k tomuto tématu vyjádřil, případně financování služeb doporučil.
Paní Najmanová (KÚ PK): V zákoně bohužel není definována povinnost obcí na sociální služby
přispívat.
Paní Kunešová (KÚ PK): Podle ní by krajské doporučení na obce působilo direktivně a mělo by pak
spíše opačný efekt.
Paní Najmanová (KÚ PK): Všem obcím, které nyní nespadají do projektů KPSS vedených CpKP ZČ,
zasílá e-mail a výňatek ze zákona o obcích, kde je stanovena povinnost pečovat o občany. Bohužel
odezva je velmi mírná.
Pan Polívka (starosta obce Žákava): Starostové většinou sociální věci nevnímají jako ty nejdůležitější.
Není to ale jen o starostech, je to také o přístupu zastupitelstva. Osobně nevidí důvod, proč sociálním
službám nepřispět. Pokud ale starosta nezareaguje na požadavek od konkrétní sociální služby, tak tím
méně zareaguje na doporučení kraje.
Paní Kylišová (KÚ PK): Jsou sociální služby, se kterými se se starosty komunikuje dobře (např.
pečovatelská služba, osobní asistence), ale pak jsou služby jako např. terénní programy, u kterých
starostové nevidí důvod přispívat. Péčové služby jsou v žádostech o podporu obcí úspěšnější než
služby preventivní.
Pan Šišpela (CpKP ZČ): V Plánu vypustíme aktivitu 1.1.4, financování služeb je dále věnována
aktivita 4.1.2 (Opatření 4.1, Prioritní oblast 4 Plánu).
Opatření 1.2 Zajištění dostatečné kapacity pobytových sociálních služeb
Aktivita 1.2.1 Mapování potřebnosti po využití pobytových služeb a hledání vhodných
forem bydlení pro specifické cílové skupiny osob
Ke kapacitám pobytových služeb:
Paní Duníková (MÚ Blovice): Žádostí do pobytových zařízení je stále hodně.
Paní Bečvářová (zástupce veřejnosti): Pobytová zařízení nejsou stále pro osoby s PAS. Ti jsou
umísťovány do psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Asi by to ale do aktivit komunitního plánu
nevypichovala, je to celorepublikový problém. Vím o 3 lidech s PAS na Blovicku, které budou
pobytové zařízení akutně potřebovat.
Paní Šnajdrová (zástupce veřejnosti): Ví o starší rodině s osobou se zdravotním postižením, která
shání ubytování pro celou rodinu.
Paní Najmanová (KÚ PK): Rodina se může obrátit přímo na Plzeňský kraj (e-mail:
martina.najmanova@plzensky-kraj.cz)
Opatření 1.3 Zvyšování dostupnosti volnočasových aktivit pro seniory
Aktivita 1.3.1 Aktivizace seniorů a koordinace volnočasových aktivit
Bez diskuze.
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Opatření 1.4 Zvyšování dostupnosti volnočasových aktivit a možnosti pracovního uplatnění pro
osoby se zdravotním postižením
Aktivita 1.4.1 Podpora služeb denních stacionářů, sociálně terapeutických dílen a dalších
volnočasových aktivit
Paní Čermáková (Diakonie Západ): Mají denní stacionáře – stacionář Človíček s programem pro děti
a mládež a s programem pro mládež a dospělé. Poskytují i svozovou službu do vzdálenosti do 30 km
od Plzně (měli klienty např. ze Zdemyslic, ze Šťáhlav), do Blovic by také zajeli. Často sice mají
plnou kapacitu, ale občas se uvolní. Je dobré se ptát.
Aktivita 1.4.2 Podpora vzniku chráněných pracovních míst a dalších možností
zaměstnávání
Paní Najmanová (KÚ PK): Sociální podnik IvaB Plus – zajišťují po Plzeňském kraji zaměstnávání
osob se zdravotním znevýhodněním, navazují spolupráci s obcemi, např. s Nepomukem. Více
informací na www.ivabplus.cz.
.
Aktivita 1.4.3 Podpora dopravní dostupnosti služeb
Bez diskuze.
Opatření 1.5 Rozvoj poradenství pro osoby se zdravotním postižením a pečující osoby
Aktivita 1.5.1 Podpora kapacity odborného sociálního poradenství
Paní Kohoutová (CpKP ZČ): Podle informací paní Kallistové z Pečuj doma, bude projekt v Přešticích
prodloužen do konce roku 2022, protože se zde služba velmi ujala, byl navázán kontakt s řadou
pečujících. Po ukončení projektu v Přešticích budou moci klienti využívat telefonickou celostátní
linku.
Prioritní oblast 2. Rozvoj služeb pro děti, mládež, rodiny s dětmi a osob ohrožené sociálním
vyloučením
Opatření 2.1 Rozvoj nabídky preventivních služeb pro děti a mládež
Aktivita 2.1.1 Zajištění služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
Pan Šišpela (CpKP ZČ): Je pro tuto službu otevřená základní síť?
Paní Najmanová (KÚ PK): Pro tuto službu je možnost vstoupit do rozvojové sítě. Ale pokud má
organizace nevyužité úvazky u některých jiných služeb, bylo by možné si úvazky v rámci organizace
přesunout do NZDM. Čas je ale jen do 22. 6. 2022.
Paní Jandová (Diakonie Západ): Netýká se to jen úvazků, bylo by možná zapotřebí pořídit ještě jeden
automobil.
Paní Kylišová (KÚ PK): Nechte to v Plánu jako prioritu, peněz ale bohužel dostatek nebude.
Paní Berkovcová (MÚ Blovice): Až bude mít Diakonie finanční rozvahu, předloží ji městu a bude se
o financování služby jednat.
Opatření 2.2 Podpora služeb pro rodiny s dětmi v obtížných životních situacích a osoby
ohrožené sociálním vyloučením
Aktivita 2.2.1 Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Aktivita 2.2.2 Zajištění potravinové pomoci ve správním obvodu ORP Blovice
Bez diskuze.
Prioritní oblast 3. Rozvoj služeb poskytovaných napříč cílovými skupinami osob
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Opatření 3.1 Zajištění odborného sociálního poradenství
Aktivita 3.1.1 Rozvoj odborného sociálního poradenství ve správním obvodu POÚ
Spálené Poříčí
Bez diskuze.
Opatření 3.2 Zajištění dostupného bydlení
Aktivita 3.2.1 Mapování možnosti k zajištění dostupného bydlení
Aktivita 3.2.2 Zajištění krizového a sociálního bydlení
Bez diskuze.
Prioritní oblast 4. Zachování stávajících sociálních a souvisejících služeb v regionu a podpora
jejich financování
Opatření 4.1 Zachování stávajících služeb a zajištění jejich plynulého financování.
Aktivita 4.1.1 Zachování stávajících sociálních a souvisejících služeb
Aktivita 4.1.2 Zajištění plynulého vícezdrojového financování stávajících sociálních
služeb
Bez diskuze.
Prioritní oblast 5. Rozvoj sociální práce, zvyšování informovanosti o sociálních službách a
sociální práci, podpora mezioborové spolupráce v sociální oblasti
Opatření 5.1 Posílení sociální práce na obcích
Aktivita 5.1.1 Zvýšení pracovních úvazků pro výkon sociální práce v ORP
Bez diskuze.
Opatření 5.2 Zvyšování informovanosti o sociální práci a službách v regionu a rozvoj
mezioborové spolupráce
Aktivita 5.2.1 Informování starostů a odborné veřejnosti o sociální práci a službách
v regionu
Aktivita 5.2.2 Aktualizace informací v sekci Sociální služby na webu města Blovice
Aktivita 5.2.3 Rozvoj mezioborové spolupráce mezi aktéry pomoci a podpory obyvatelům
regionu
Bez diskuze.
Paní Najmanová (KÚ PK):
Závěrečné shrnutí potřebných služeb pro Blovicko – podklad pro krajský plán: osobní asistence,
odlehčovací služby, pobytové zařízení pro osoby s PAS, denní stacionář pro zdravotně postižené,
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, odborné dluhové poradenství, sociálně-terapeutické dílny,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
K implementační části Plánu bylo zdůrazněno, že je třeba v regionu zajistit naplňování Plánu. Tato
agenda zpravidla spadá pod sociální odbor MÚ ORP (OSVZ MÚ Blovice), i když obecně tyto odbory
nemají na danou agendu dostatečnou personální a časovou kapacitu. Je tedy možné hledat i jiné cesty
k personálnímu zajištění této činnosti (výzvy MPSV ČR na KPSS, spolupráce s MAS, financování
pozice koordinátora KPSS obcemi v regionu apod.). Implementace Plánu je stanovena na období let
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2023-2025, je tedy možné, že budou do této doby nalezeny způsoby, jak OSVZ MÚ Blovice s touto
agendou pomoci.
Zapsala: Tereza Kavalírová, CpKP ZČ; Blanka Kohoutová, CpKP ZČ
Ověřil: Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Dne: 6. 6. 2022
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