Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/16_063/0006593

Zápis z pracovních skupin
projektu aktualizace SPRSS regionu Brdy-Vltava na období 2018–2022
Název jednání:

3. setkání pracovních skupin

Datum konání:

10. 4. 2018

Doba konání:

15.30 – 17.30 hod.

Místo konání:

Dům s pečovatelskou službou Dobříš, Dukelské náměstí 443, Dobříš

Program jednání:
 Zahájení
 Vyhlášení výzvy – Sociální fond regionu Brdy-Vltava 2018
 Profil cílové skupiny uživatelů sociálních služeb dle PS
 Představení výstupů práce ve skupinách
 Závěr

Zahájení
Koordinátorka projektu SPRSS přivítala přítomné členy PS. Přítomní byli seznámeni s programem
jednání PS.
Sociální fond regionu Brdy-Vltava 2018
Proběhlo představení vyhlášené výzvy do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava.
Dne 10. 4. 2018 byla vyhlášená výzva do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava na rok 2018. Celková
alokace výzvy je 592 700,-. Podmínky čerpání: vyplněná žádost o poskytnutí příspěvku, rozpočet,
česné prohlášení a financování PSSL za rok 2017. http://www.socialnifond.brdyvltava.cz/index.php?id=31
Ukončení příjmu žádostí je do 20. 4. 2018 do 12 hodin (stačí zaslat emailem na svojtkova@brdyvltava.cz, případně na email brdy-vltava@seznam.cz
Harmonogram výzvy:
Vyhlášení výzvy

10. dubna 2018

Konzultace projektových záměrů

16. dubna 2018

Příjem žádostí

10. dubna 2018 – 20. dubna 2018

Administrativní kontrola žádostí

24. dubna 2018

Hodnocení žádostí

Do 30. dubna 2018
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Zveřejnění výsledků výzvy
- internetové stránky
Do 30. dubna 2018
- zaslání oznámení o výběru všem uchazečům
Zaslání příspěvku na účet příjemce

Do 11. května 2018

Realizace projektů

Od 1. ledna – do 30. listopadu 2018

Podání závěrečné zprávy a vyúčtování

Do 5. prosince 2018

Do výběrové komise SF za poskytovatele byla nominována Stanislava Krejčíková z Farní charity Starý
Knín za PSSL.
Přítomní PSSL byly rozděleni do pracovních týmů dle cílových skupin: 1)senioři, 2)zdravotně postižení,
3)rodiny s dětmi a mládež v nepříznivé životní situaci, 4)osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Pracovní skupiny obdržely zadání práce: popsat charakteristické rysy a specifika cílové skupiny (z
pohledu zdravotního stavu, trhu práce, sociální začlenění, způsob života apod.), dále potřeby
cílových skupin (nejen z pohledu sociálních služeb, potřeby v oblasti zdraví, bydlení, dostupné
infrastruktury, sociální služby, další služby)a dostupné služby (fungující služby pro cílovou skupinu a
jaké služby v území chybí).
Jednotlivé pracovní týmy všem přítomným představily výstupy, které zpracovaly. K prezentacím
výstupů byla vedena diskuze.

1. Rodina, děti a mládež v nepříznivé životní situaci
Charakteristika:
Věková struktura 3 – 26 let
-

11 – 18 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Dobříš

-

0 – 18 Kurátor sociální odbor

-

12 – 20 CPP Magdaléna

-

3 – 26 DD Korkyně

S čím se potýkají:
-

Sociálně vyloučené rodiny (dluhy, závislost, trestní činnost, nezaměstnanost)

-

Zdravotní problémy (fyzické, psychické, mentální)

-

Výchovné problémy (rizikové chování (záškoláctví, závislosti)

-

Ústavní péče, pěstounská péče

-

Vzdělávací potřeby – nápravy PSV

Rodina (biologická, pěstounství, přechodná péče), pedagogové, nedostatečná rodičovská podpora
(sebeúcta, šikana, rozvod rodičů)
Zápis_ SPRSS_ PS_3. setkání_10. 04. 2018
Brdy-Vltava, o.p.s.  Mírové nám. 1551, 263 01 Dobříš  IČ: 275 86 481
 E-mail: brdy-vltava@seznam.cz  Tel: 733 327 934

Stránka 2 z 9

Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/16_063/0006593
Potřeby:
-

Volnočasové aktivity – atraktivní, dostupné aktivity (lokace, finance)

-

Kompetence zejména k rodičovství, pedagogické, sociální pracovníci - srozumitelné hranice
pro rodiče i děti

-

Zaměstnání pro rodiny, ale i děti

-

Bezpečné bydlení

-

Kvalitní vzdělávání (rodiče i děti) – formální i neformální vzdělávání

-

Psychická podpora

-

Prevence – bezpečné prostředí (prevence kriminality)

-

Pozitivní vzor (např. vedoucí kroužku)

-

Relevantní a srozumitelné informace

-

Jak dostat kroužky i mimo město Dobříš – dostupnost kroužků je horší pro okolní obce –
například volnočasový klub ve spolupráci se školou. (V Milíně byl zřízen nízkoprahový klub
pro děti a žáky, zázemí pro dojíždějící, funguje to v rámci knihovny a MŠ, bez sociálního
pracovníka, pouze dospělý dozor).

Služby:
V regionu funguje:
-

NZDM

-

Dětský domov

-

Farní charita – potravinová pomoc, azylový dům

-

Mateřské centrum

-

Služby pro zdravotně postižené – např. Stéblo

-

Kluby pro děti (Farní charita Starý Knín)

-

SAS – sociální aktivizační služba (Středisko výchovné péče funguje v Příbrami, ale není
finanční dostupnost pro rodiny)

-

Raná péče – zajišťuje Diakonie, ale jen pro zdravotní oblast

Co chybí:
-

Dluhové poradenství

-

Podporované bydlení – děti odcházející z DD Korkyně a nejsou schopné se o sebe samy
postarat. V Praze jsou domy na půl cesty, ale jsou plně obsazené. Děti by potřebovaly
rozjezdové bydlení s podporou. Na Dobříši a v regionu je problém sehnat volné a finančně
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dostupné byty. Děti mají trvalé bydliště v místě, odkud pochází. V Korkyni jsou volné byty –
záměr obce vybudovat holobyty.
-

Dětský psycholog, psychiatr, terapeut – důležité je, aby měli smlouvu se zdravotní
pojišťovnou z důvodu zajištění finanční dostupnosti.

-

SVP

-

Psycholog pro dospěláky, psychiatr, terapeut - důležité je, aby měli smlouvu se zdravotní
pojišťovnou z důvodu zajištění finanční dostupnosti.

-

Detox – pod 15 let

-

Podporované bydlení, sociální byty

-

Raná péče

-

Terénní forma – NZDM,

-

Dlouhodobější péče pro rodiny v krizi (azylový dům a jeho 3 měsíční doba, která je
nedostatečná)

2. Senioři
Charakteristika:
-

Senioři nad 65 +

S čím se potýkají:
-

Nepříznivá sociální situace – nevhodné bydlení, případně žádné bydlení, nedostatek financí,
citová deprivace (úmrtí manžela, onemocnění v rodině), omezení schopností, osamělost
(nedostatečná péče rodiny), ztráta samostatnosti a sebeobsluhy (úraz, onkologické
onemocnění, křehkost, dušení omezení).

Potřeby:
-

Bezpečí

-

Vhodnost bydlení

-

Finanční dostupnost

-

Pomoc a podpora (např. od rodiny, státu)

-

Je nutná společnost, aby nebyl osamělý (začlenění do společnosti)

-

Dostupnost služeb, bezbariérovost, informovanost, srozumitelnost

-

Zachování důstojnosti a zvyků, individuální přístup

-

Pečující rodiny

Služby:
Jsou nutné 7 dní v týdnu
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V regionu funguje:
-

Pomoc a podpora v domácnosti (pečovatelská služba, odlehčovací služba, SAS, zdravotní
služby, osobní služby)

-

Pobytové služby – Domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, soc. lůžka, LDN

Chybějící služby:
-

Denní stacionář v rámci PS,

-

pobytová odlehčovací služba – V LDN je pouze pobytová odlehčovací služba pro klienty LDN.

-

paliativní péče (terénní + pobytová) PS Dobříš se snažila získat finanční prostředky na realizaci
paliativní péče, ale pojišťovny nemají zájem.

-

dostupná doprava pro seniory (na Příbrami existuje Senior taxi, taxi služba místní,
pečovatelská služba – také dopravuje seniory)

-

bezplatná právní poradna – byla zrušena Proxima Sociale (fungovala občanská poradna, ale
nejsou finanční prostředky), dříve fungovalo právní poradenství v rámci Svazu postižených
civilizačními chorobami, advokátní komora poskytuje právníkypro pečující osoby), někde
fungují komerční právní organizace, kteří poskytují bezplatné služby pro účastníky sociálních
služeb (např. jeden den v týdnu).

-

udržitelnost koordinátora pomoci – v tuto chvíli zajištěno díky CPKP, navazovat bude projekt
podpořený nadací Avast, bylo by dobré zajistit tuto pozici systémově (někde funguje při soc.
odboru).

-

systémové financování sociálních služeb – Město Dobříš by mělo zřídit fond pouze na Sociální
služby a zajistit stálé financování sociálních služeb. Je plánované školení pro starosty ORP
Dobříš se zástupci kraje – informovanost o nutnosti kofinancovat služby na úrovni obcí.

-

Alzheimer služby – především specializované služby a poradce pro rodiny (svou činnost
v území zahajuje svépomocná skupina pro osoby pečující o osoby s demencí – Dementia)

3. Zdravotně postižení
Charakteristika:
Skupinu můžeme rozdělit:
1. podle věku: jiné potřeby má rodina s dítětem se ZP, mladý dospělý, dospělý,senior se ZP
2. podle druhu a stupně postižení:
- tělesné postižení
- mentální postižení
- smyslové postižení
- vícečetné – kombinované postižení
- psychické postižení, duševně nemocní
- metabolické poruchy
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-

jiné zdravotní postižení

S čím se potýkají:
-

zasahuje celou rodinu: pečující osoby (rodiče, prarodiče), sourozenci, postižený člen rodiny,
často chybějící či narušené rodinné vazby
neschopnost uplatnit se na trhu práce (postižený i pečující), závislost na dávkách
chybějící či nevyhovující bytové zázemí
závislost na pomoci druhé osoby či sociálních službách
snížená nebo chybějící možnost navázat sociální vazby – vztahy
neschopnost plně hájit svá práva a zájmy
neschopnost orientovat se v každodenních záležitostech
neschopnost řešit svou sociální situaci bez podpory
neschopnost zajistit si své základní životní potřeby

Potřeby:
-

pohyb a pohyblivost
vzdělávání – přizpůsobení zařízení potřebám CS a jejich handicapu, dostupnost v území
soběstačnost (péče o sebe) – osobní asistence
nácvik dovedností
kompenzační pomůcky
potřeba lidské důstojnosti – respektující přístup k osobám se ZP
komunikace: manuál pro úřady a zdravotnický personál jak komunikovat s lidmi se ZP
kompenzační komunikační pomůcky
dostupnost bydlení: podporovaného, chráněného, bezbariérového
zajištění chodu vlastí domácnosti – podpora, asistence, bezbariérovost, zjednodušené
počítačové programy
zapojení se do života v obci – bezbariérovost, informovanost veřejnosti (snížení předsudků),
vhodné aktivity, pracovní seberealizace –zaměstnání/ s podporou
osobní rozvoj – vzdělávání – informace – zájmy (smysluplné trávení volného času)
uplatnění svých práv a řešení problémů –asistence (doprovázení na jednání) – asistent, který
informuje o právech osobu se ZP

Stávající nabídka služeb:
- denní stacionáře – Stéblo Borotice, Mela Sedlčany, Alka Příbram
- týdenní stacionáře – Hvozdy, Nalžovice (Kamýk)
- odlehčovací služby – ambulantní: Alka, terénní: Stéblo, pobytové: Stéblo, Hvozdy
- chráněné bydlení: Portus, Stéblo, Nalžovice – v Příbrami
- podpora samostatného bydlení: Portus
- sociálně terapeutické dílny: Portus, Nalžovice, Stéblo, Hvozdy, Mela
- sociální rehabilitace: Alka
- sociálně aktivizační služba (SAS): Alka, Demka Příbram
- domov pro osoby se ZP: Nalžovice, Svatý Jan
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-

aktivizační služby: Senior point
rehabilitační stacionář: Příbram (zřiz. město)
speciální školka: Příbram
speciální škola: Příbram,Dobříš, Mníšek p.Brdy
domácí vzdělávání: Euroinstitut
osobní asistence: Centrum pro osoby ZP Příbram
volnočasové aktivity pro soc.znevýhodněné a ZP děti: Sdružení Dej mi šanci, SAS pro rodiny
s dětmi FCHSK
odborné sociální poradenství: FCHSK, Město Příbram

Chybějící služby:
-

chráněné zaměstnávání u standartního zaměstnavatele, případně sociální podnik pro ZP i pro
pečující
chybí systematická podpora pečujících osob
nedostatečná kapacita stávajících služeb chráněného bydlení, odlehčovací služby, denní
stacionář, osobní asistence, domovy se zvláštním režimem
bydlení pro partnery s MP a s dítětem
podpora samostatného bydlení: více pracovních úvazků a více bytů
větší propagace služeb pro potencionální klienty (souvisí ale s nedostatkem míst v SSL)
větší zapojení lékařů – aby nasměrovali klienty
multidisciplinární týmy odborníků
zvýšit přehlednou informovanost o službách, aktualizovat brožuru
v ORP koordinátor podpory, který provází rodinu nebo člověka s postižením v daném území
v průběhu života, má informace o dostupných službách a možnostech a pomáhá mu řešit
aktuální potřeby a návaznost služeb. Např. u rodiny s dítětem s postižením: raná péče,
speciální školka a školy, stacionář, odlehčovací služba, asistence, chráněné bydlení, podpora
pečujících osob apod. A to tak, aby v komunitě byly vytvořeny podmínky pro život těchto lidí
a nevypadli ze systému podpory např. po ukončení školní docházky, při změně sociální
situace v rodině nebo úmrtí pečujících rodičů. Dále provází a podporuje pečující – členy
rodiny, kteří pečují o své prarodiče, rodiče - seniory.

4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Charakteristika:
- osoby propuštěné z výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
- osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy (18 – 26 let),
ukončení pěstounské/poručnické péče
- osoby propuštěné z léčebných zařízení
- osoby bez přístřeší (Evropská federace národních organizacích pracujících s bezdomovci –
FEANTSA, definuje osoby bez přístřeší jako: lidé, kteří nemají střechu nad hlavou; lidé, kteří žijí
v institucích, protože nemají kam jít – např. azylové domy; lidé v nejistém, nevhodném,
nestandardním bydlení – např. ubytovny, nebytové prostory aj.)
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- osoby, jejichž zájmy a práva jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, např. oběti trestných činů
násilných, majetkových a prostých krádeží (např. domácí násilí, různé formy zneužívání)
- zadlužené osoby, neznalé práv (souvisí se ztrátou bydlení, příjmu..)
- osoby se ZP, nemocní, nezaměstnaní, závislí, staří, matky samoživitelky (problém např. na trhu
práce, problém s udržením bydlení, hmotná nouze, trestní činnost, narůstající problémy mohou
způsobit sociální vyloučení)

S čím se potýkají:
- nezaměstnanost
- závislost na sociálních dávkách
- nízký nebo žádný příjem
- finanční negramotnost, předluženost (nízké právní povědomí)
- žádné, nejisté nebo nevhodné bydlení
- závislosti (drogy, gambling aj.)
- trestní činnost (krádeže, domácí násilí aj., s tím související trestní rejstřík)
- obtíže při kontaktu s institucemi (neplatnost dokladů, nedovednost komunikace, agresivita,
manipulace, nespolehlivost)
- špatný zdravotní stav (nízký nebo žádný invalidní důchod, neschopnost či nemožnost pracovat)
- absence rodinného zázemí a pomoci od rodiny
- postrádání smyslu života a motivace
Potřeby:
- prostupné a dostupné bydlení
- prostupné zaměstnávání, job coaching
- poradenství (právní, dluhové, sociální)
- informovanost (zajištění srozumitelných informací)
- zajištění základních potřeb (strava, ošacení, hygiena aj.)
- zdravotní péče
- pomoc s vyřizováním osobních záležitostí; doprovod (úřady, lékaři)
- case management, zmocňování
- bezpečné útočiště (přijetí, vyslechnutí, podpora, ochrana, krizové bydlení)
- smysluplné trávení volného času
- dostupnost a provázanost služeb
Služby
V regionu funguje:
- zaměstnanost (Úřad práce ČR – rekvalifikace, nabídka volných pracovních míst, VS, VPP;
Magdaléna, o.p.s.; Farní charita Starý Knín; Stéblo, z.s.; Rubikon centrum, z.ú., MAS Brdy-Vltava,
o.p.s.; město Dobříš, obce)
- bydlení (azylové domy; ubytovny – předražené, nevyhovující; obecní byty – nedostatečná kapacita)
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- poradenství (sociální odbor, Farní charita Starý Knín, Magdaléna o.p.s., Úřad práce ČR, Proxima
Sociale o.p.s., proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Stéblo, z.s., sociální
(právní, dluhová) poradna Příbram, městská policie)
Chybějící služby:
- zaměstnanost s nabídkou dalších podpůrných služeb (u VPP chybí sociální práce)
- bydlení (prostupné a dostupné bydlení, chráněné bydlení, azylový dům pro jednotlivce, krizové
lůžko)
- poradenství zdarma v dostupné formě (právní, dluhové)
- denní centrum
- vývařovna, charitní šatník

Vedoucí pracovních skupin zapsali výstupy ze setkání (z flipchartů) a následně je poslali realizačnímu
týmu k doplnění zápisu a poté byl zápis rozeslán všem účastníkům k připomínkování.

Harmonogram dalších setkání:
4. setkání PS - 17. května 2018, 15:00 Pečovatelský dům Dobříš
5. setkání PS – 12. června 2018,

Příloha: Prezenční listina
Zapsala: Ing. Petra Křivonosková

Ověřila: Bc. Jana Vlnasová
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