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

2. setkání pracovních skupin

Datum konání:

20. 2. 2018

Doba konání:

16.00 – 20.00 hod.

Místo konání:

Pod Sady 327, Nový Knín

Program jednání:
 Zahájení
 Závěrečné vyhodnocení realizace KPSS 2013-2017
 Statut a jednací řád pracovních skupin
 Projednání struktury práce pracovních skupin
 Ustanovení vedoucích pěti pracovních skupin
a vyjasnění jejich kompetencí a rozsahu součinnosti

Zahájení
Metodička SPRSS přivítala přítomné členy PS. Poté se všichni účastníci představili navzájem.
Přítomní byli seznámeni s programem jednání PS.
1.

Závěrečné vyhodnocení KPSS regionu Brdy-Vltava pro období 2013 – 2017
Co se podařilo: Metodička plánování sociálních a návazných služeb prezentovala vyhodnocení
plnění předchozího plánu KPSS. Celkem 76 opatření – průběžně bylo plněno 62 opatření (81 %).
Došlo k rozšíření kapacit i rozsahu poskytovaných služeb (SAS, NZDM, odlehčovací služba,
ambulantní léčba závislostí). Byl realizován specializovaný projekt na podporu pečujících osob
(Dej mi šanci). Dále byly realizovány projekty na podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob
(Dobroty s příběhem, Pracovní četa, šicí dílna Rukama Nohama). Byl vytvořen lokální nástroj
financování sociálních služeb – Sociální fond regionu Brdy-Vltava, který sdružuje finanční
prostředky a následně je rozděluje PSSL. Zvýšila se informovanost o poskytovatelích SSL
v regionu - Starostové obcí a zastupitelé začali mít povědomí o sociálních službách.
Co se nepodařilo: Zanikla služba občanské poradny v Dobříši (nyní dostupná až v Příbrami).
Stále přetrvává problém s dostupností bydlení pro znevýhodněné osoby. V regionu je
nedostatečná kapacita například: odlehčovací služby, osobní asistence aj. V území chybí také
bezbariérovost. Je nízká provázanost pracovníků sociálního odboru, poskytovatelů sociálních
služeb a pracovníků ÚP. Zanikl Sociální fond, který zřizovalo město Dobříš.
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Od té doby, co byl zrušen Sociální fond města Dobříše, tak Sociální odbor již nehodnotí žádosti
od PSSL a nemůže se k daným žádostem a problematice vyjádřit.
Co nás čeká dál: Analytická část – mapování současné situace
– ověření a definování problémových oblastí.
V rámci projektu budou vyhotoveny podpůrné analýzy – sociodemografická a tematické analýzy,
financování SSL, dostupnost SSL a návazných služeb v území, problematika osob ohrožených
sociálním vyloučením, trávení volného času dětí a mládeže, provázání SSL a zdravotních služeb.
Zaměřit se na osoby ohrožené sociálním vyloučením. V minulém plánu tato problematika
nebyla řešena, proto v aktualizaci je nutné se tímto tématem zabývat.
2.

Statut a jednací řád PS
Koordinátorka SPRSS představila přítomným obsah statutu a jednacího řádu pracovních skupin.
Drobné úpravy byly zapracovány. Statut a jednací řád byly schváleny účastníky PS.

3.

Projednání struktury práce PS
Vazby mezi jednotlivými cílovými skupinami jsou velice úzké, proto členové PS preferují společná
setkání. Harmonogram setkání pracovních skupin – analytická fáze a návrhová fáze.
Následující setkání PS – přítomní se shodli na termínu:
10. dubna 2018, od 15:30 v Pečovatelském domě v Dobříši.

4.

Vedoucí pracovních skupin byli ustanoveni:
Vedoucí PS SENIOŘI
– Naděžda Matějková, ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše
Vedoucí PS ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ
– Hana Petáková, předsedkyně sdružení Dej mi šanci
Vedoucí PS RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
– Bc. Kristýna Sokolová, DiS., regionální koordin. programů pro děti a mládež – Proxima Sociále
Vedoucí PS OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
– Mgr. Jana Šídová, DiS., Sociální odbor Dobříš, referentka
Vedoucí PS FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
– Lenka Holobradová, DiS., Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Dobříš, odd. hmotné nouze
Vyjasnění kompetencí a rozsahu součinnosti viz Statut a Jednací řád PS

Příloha: Prezenční listina
Zapsala: Ing. Petra Křivonosková

Ověřila: Bc. Jana Vlnasová
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