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Zápis ze setkání:Pracovní skupiny
Název projektu:

Aktualizace SPRSS regionu Brdy-Vltava na období 2018-2022

Název jednání:

1. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Datum konání:

30. 11. 2017

Místo konání:

Nový Knín

Účastníci:

dle prezenční listiny

Program jednání:
 Představení projektu SPRSS regionu Brdy-Vltava 2018–2022
 Představení plánu činnosti pracovních skupin
 Ustanovení pěti pracovních skupin
 Jmenování členů pracovních skupin a vyjasnění jejich kompetencí
 Sjednání harmonogramu setkání pracovních skupin
 Specifikace témat vzdělávacích seminářů
 Vyhodnocení realizace KPSS 2013–2017

Koordinátorka projektu Jana Vlnasová přivítala všechny přítomné (viz prezenční listina) a představila
jim projekt Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava na
období 2018–2022.
Jedná se o strategický dokument, který bude vytvářet rámec směřování v oblasti rozvoje sociálních
a návazných služeb v regionu Brdy-Vltava. Vymezí rovněž síť sociálních a návazných služeb v regionu
na následující období. Tento strategický dokument navazuje na předchozí dokument Komunitní plán
sociálních služeb regionu Brdy-Vltava na období 2013–2017 a vychází z dalších platných dokumentů
v sociální oblasti, reflektuje záměry sociální politiky na krajské, národní i evropské úrovni.
Cílem projektu je zvýšit dostupnost, kvalitu a případně rozšířit nabídku sociálních služeb tak,
aby co nejlépe odpovídaly potřebám obyvatel regionu a dostupným zdrojům (lidským i finančním).
Základní atributy funkční sítě SSL musí být kvalita, dostupnost a efektivita (nákladovost).
JV dále představila plán činnosti, popsala kompetence a náplň pracovních skupin. Následně bylo
ustanoveno pět pracovních skupin a byl naplánován harmonogram jejich setkání. Poskytovatelům
sociálních služeb bylo nabídnuto 10 vzdělávacích tematických půldenních seminářů. PSSL byli vyzváni,
aby napsali, o jaká témata by měli zájem v rámci procesu komunitního plánování.
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V další části setkání bylo přistoupeno k vyhodnocení plnění Komunitního plánu sociálních služeb
z období 2013–2017, dle jednotlivých priorit a opatření.
Priority:

1. Podpora informovanosti
1.1 Aktualizace katalogu poskytovatelů soc. služeb a návazných služeb
– Nepodařilo se realizovat. Katalog byl vydán v rámci původního projektu KPSSL, nyní je
již rozebraný a neaktuální, bude aktualizován a vydán v rámci stávajícího projektu SPRSSL.
1.2 Pravidelná aktualizace informačního/webového portálu
– Realizace průběžná, nutno detailně zaktualizovat v rámci stávajícího projektu.
1.3 Pravidelné články v regionálním tisku / Příležitostné články v místních periodikách
– Realizovali příležitostně jednotliví poskytovatelé SSL. – V případě, že poskytovatelé SSL
vytvoří článek o životní situaci svého klienta/ů, mohou jej zaslat MAS Brdy-Vltava a my
požádáme příslušnou redakci o zveřejnění článku v místním periodiku.
1.4 Tvorba sítě informačních míst o systému sociálních služeb v území na obecních úřadech včetně
proškolení pověřených pracovníků
– Nepodařilo se realizovat v předchozím období. – Je nutné pracovníky sociálního odboru
a úřad práce aktivně zapojit do procesu plánování SPRSS – v tomto období klíčové. Budou
se podílet na vyhodnocení plnění předchozího plánu. V rámci stávajícího projektu na ně budou
zaměřeny rovněž vzdělávací aktivity, tak aby bylo možné vytvořit podmínky pro jejich
dlouhodobou spolupráci, kdy své klienty budou aktivně informovat o nabídce adekvátních služeb
všech aktérů v sociální oblasti z území. Budou informováni o aktualizovaném webovém portálu
pomoc.brdy-vltava.cz a vydaném katalogu.
1.5 Podpora osvěty v oblasti poskytování terénních sociálních služeb pro všechny cílové skupiny
– Nepodařilo se dostatečně realizovat v uplynulém období. – Jde především o neochotu
předávat cílovým skupinám potřebné informace a nedochází k propojování informací na
úřadech. Nově vyl vybudovaný „Dům nad vodou“ (FCH) – vše pod jednou střechou – SAS,
potravinová pomoc, šicí dílna, krámek, zdroj informací.

2. Efektivní využívání finančních prostředků regionu
2.1 Efektivní využívání finančních prostředků obcí
– V rámci projektu EU byl vytvořen Sociální fond regionu Brdy - Vltava, který zajistil nárůst
objemu financí pro sociální služby oproti předchozím obdobím o cca 400 tis. Kč.
2.2 Podpora koordinace procesu komunitního plánování
– Probíhá průběžně v každém kalendářním roce min. 2 setkání s poskytovateli SSL, informování
obcí a dalších aktérů. Dílčí aktivita – plán změnu využití fary v Novém Kníně k bydlení seniorů
a k poskytování doplňkových služeb – fara patří řádu Křížovníků, kde proběhla personální
obměna a v současné době se plán nerealizuje. Prioritně jsou řešena jiná území a objekty
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Křižovníků, zejména tam, kde je možnost dotací na národní kulturní památku. Nadále bude
sledováno, v případě změny postoje jsou aktéři z území připraveni jednat.
2.3 Tvorba regionálního fondu na kofinancování projektů s regionálním dopadem
– Částečně se podařilo realizovat v rámci projektu Sociální fond regionu B-V, avšak prozatím
se nepodařilo zapojit všechny obce. Cílem v následujícím období bude zapojit všechny obce
do systému kofinancování služeb, ať už individuálně, nebo prostřednictvím Sociálního fondu.
Bude třeba apelovat na zastupitele/radní města Dobříše, aby přispívali na SSL – nyní je spojený
dotační titul na volnočasové aktivity a na sociální služby.
2.4 Zajištění poradenství v oblasti získávání finančních prostředků na systém sociálních služeb
v regionu – Částečně realizuje MAS B-V v rámci alokace z OPZ na sociální oblast. Ze strany
poskytovatelů na toto spíše není prostor a čas. Pokud by byly průběžné informace o dotačních
titulech, tak by to PSSL ocenili. FCHSK – má specialistu na dotační tituly a mohl by udělat
pro PSSL školení – financování služeb – průběžný monitoring zdrojů.
3.

Podpora specializovaných vzdělávacích aktivit

3.1 Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách včetně praktických workshopů
CSS Hvozdy – úřad práce proškoluje sociální pracovníky.
FCHSK – získává finanční prostředky z dotačních titulů – zkvalitnění práce v sociálních službách.
Výzva č. 71 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce – podány 2 projekty
pro SAS – Rodina a seniorské služby, zkvalitnění služeb, vzdělávání, supervize. Výsledky doposud
nejsou zveřejněny.
Portus Praha – mají vlastní vzdělávací sekci a školí si sami, zároveň využívají i dotační tituly.
Proxima – zastřešující asociace zajišťuje vzdělávání jejich pracovníků.
3.2 Podpora vzdělávání pečujících, včetně zajištěné péče o osobu blízkou v průběhu vzdělávání
– Realizováno CPKP (Centrum pro komunitní práci – střední Čechy) v rámci projektu
„Žít a pečovat doma je normální“. – Průběžně byly realizované aktivity sdružení Dej mi šanci.
Byl identifikován problém se zajištěním hlídání přímo v domácnosti, pokud osobu závislou
na pomoci druhé osoby není možné převézt na místo vzdělávacích aktivit. Podkladem jsou
výstupy z analýz realizovaných CPKP v rámci projektu Pečovat a žít doma je normální.
FCHSK úspěšně žádala o dotaci na návazné aktivity projektu Pečovat a žít doma je normální
u nadace AVAST, čímž je zajištěna kontinuita vzdělávacích a podpůrných aktivit (do kdy?).
3.3 Podpora vzdělávání zaměřeného na péči o těžce pohybujícího se člověka
– Jak zvládnout péči sám/sama doma – CPK zprostředkovávají kontakty – Diakonie, VZP proplácí
tento typ školení – benefit pro pojištěnce, novinka od letošního roku (2017). Diakonie dojíždí
za rodinami do domácího prostředí (i v rámci našeho území?). Farní charita Beroun má tříletý
projekt na toto téma (dotýká se i našeho území, alespoň části?).
4.

Podpora rodin s dětmi a podpora mládeže

Zápis_ SPRSS_ PS_1. setkání_30. 11. 2017
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 3 z 5

Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/16_063/0006593
4.1 Podpora začleňování dětí a mládeže ze zařízení ústavní a ochranné výchovy do společnosti
– DD Korkyně má specializovaný program podporující osamostatnění dětí. Tréninkové byty
na Dobříši a v Novém Kníně. Projednáván záměr vybudování dalších bytů v rámci rekonstrukce
objektu na Dobříši v majetku rodiny Colloredo – Mannsfeld (nutné ověřit stav projektu a potřeby
v této oblasti). V rámci zařízení Výchovný ústav Obořiště je organizován projekt Domeček – děti
na "Domečku" mají příležitost se učit samostatně hospodařit s peněžními prostředky, jak na
provozní tak i na zájmovou činnost. Učí se zajišťovat stravu a provádět běžné domácí práce,
např. praní, žehlení, úklid, apod. Návazným projektem je pak Střecha – Byt, kde mladí dospívající
fungují s ještě větší samostatností a odpovědností. Bude nutné zjistit zda, děti z Výchovného
ústavu v Obořišti mají zájem v území zůstat i po opuštění zařízení a co je pro jejich integraci
potřeba zajistit.
4.2 Zajištění dostupné nabídky aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením
– CSS Hvozdy zřídilo nízkoprahový klub pro děti a mládež ve Štěchovicích, dále provozuje SAS
pro rodiny s dětmi, FCHSK provozuje SAS pro rodiny s dětmi, včetně aktivit zacílených zejména
na mladší děti, Proxima Sociale stále udržuje v provozu nízkoprahový klub Terén a nabízí
i doplňkové aktivity ve formě výletů apod. Daveláček realizuje projekt na podporu
znevýhodněných rodin.
4.3 Rozvoj stávajících a podpora nově vznikajících NNO zabývajících se rodinou
– Daveláček – realizují projekt na podporu sociálně znevýhodněných rodin. S FCHSK spolupracuje
a řeší společné klienty, aby nedocházelo k duplicitě podpůrných aktivit. V tuto chvíli nemáme
povědomí, že by v území zanikla některá NNO zabývající se rodinou. Daří se tedy minimálně
udržet jejich činnost.
4.4 Podpora vytváření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež od 10 let věku
– CSS Hvozdy vybudovalo a provozuje NZDM ve Štěchovicích, Proxima Sociale provozuje
nízkoprahový klub Terén v Dobříši. V Novém Kníně chybí zařízení typu NZDM. Je třeba zde
vybudovat bezpečný prostor pro děti, než jim přijede autobus. Pokud se bude jednat o zřízení
nové sociální služby NZDM, je nutné tuto službu zahrnout do sítě sociálních služeb, ale předtím
se musí cca rok financovat. Je otázka, zda je nutné budovat zařízení sociálních služeb nebo
zařízení volnočasového charakteru. Bude nutné sjednat schůzku s vedením města Nový Knín
a toto vyřešit. Obec Malá Hraštice má velký zájem o zřízení takového zařízení, problémy
s bezprizorními dětmi jsou konstatovány opakovaně již delší dobu.
4.5 Podpora a rozvoj dobrovolnictví
– CSS Hvozdy má rozsáhlé zkušenosti s dobrovolníky, do zařízení jezdí firmy (dlouhodobé
partnerství), jsou zaregistrováni v systému firem.
3 – 4x do roka přijedou dobrovolníci a pomáhají s údržbou objektu (údržba zeleně apod.)
Je možnost se zaregistrovat nebo stát členem: Asociace sociální odpovědnosti, Hestia
(http://www.hest.cz/cs-CZ/pro-organizace), Byznys pro společnost a využívat možnosti
těchto organizací pro práci s dobrovolníky.
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4.6 Rozvoj služeb sociální rehabilitace pro rodiče
– CPKP rehabilitace v rámci projektu „Pečovat a žít doma je normální“ (návazný projekt bude
realizovat FCHSK v rámci podpory AVAST), FCSHK realizuje rehabilitaci v rámci pracovní dílny
Rukama nohama, CSS Hvozdy provozují rehabilitaci v rámci sociálně terapeutických dílen
a dalších služeb.
4.7 Zajištění dostupnosti a kapacit služeb péče o děti předškolního věku
– V průběhu sledovaného období 2013–2017 byly nově vybudované MŠ ve Svatém Poli
a Drhovech. Kapacita stávajících MŠ byla navýšena např. ve Steré Huti, Dobříši, Malé Hraštici atd.
Přesto je míst v území stále nedostatek. Z tohoto důvodu byly v území vybudovány rovněž
tzv. dětské skupiny – v Dobříši, Novém Kníně, Čími, Štěchovicích, dle kvalifikovaného odhadu
zpracovatelů MAP ORP Dobříš se v těchto nestátních zařízení nachází cca 200 dětí.

Vyhodnocení realizace dalších priorit/opatření KPSS 2013–2017 vypracují aktéři SPRSS
prostřednictvím rozeslané tabulky, která bude přílohou tohoto zápisu.
Koordinátorka poděkovala všem přítomným za jejich účast na setkání a za spolupráci. Jednání
ukončila v 19.00 hodin.

zapsala: Ing. Petra Svojtková

ověřila: Bc. Jana Vlnasová
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