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

Zápis ze setkání pracovních skupin v rámci projektu:
Aktualizace SPRSS regionu Brdy-Vltava na období 2018–2022
Název jednání:

Setkání pracovních skupin

Datum konání:

17. 5. 2018

Doba konání:

15.00– 17.30 hod.

Místo konání:

Dům s pečovatelskou službou Dobříš, Dukelské náměstí 443, Dobříš

Program jednání:
 Zahájení
 Představení výstupů – osoby se ZP, osoby ohrožené sociálním vyloučením
 Práce s mapou – zakreslování působnosti jednotlivých služeb
 Diskuze k finančním zdrojům na služby
 Závěr

Po společném přivítání zástupci pracovních skupin pokračovali v prezentaci výstupů k cílovým
skupinám. Byly upřesněny některé dílčí údaje a představena problematika osob se ZP a osob
ohrožených sociálním vyloučením.

1. Rodina, děti a mládež v nepříznivé životní situaci
V ORP Dobříš cca 4000 dětí do 18 let – do 5% v nepříznivé životní situaci

2. Senioři
FCHSK 100 osob v péči (včetně osobní asistence)
PS Dobříš do 90 osob v péči

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
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vícečetné – kombinované postižení
psychické postižení, duševně nemocní
metabolické poruchy
jiné zdravotní postižení

S čím se potýkají:
-

postižení 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 a nemožnost orientovat se v každodenních záležitostech
neschopnost a nemožnost řešit svou sociální situaci bez podpory
neschopnost a nemožnost zajistit si své základní životní potřeby
chybí bezbariérovost
nedostatečné specifické služby pro nevidomé a neslyšící (např. tlumočník)
nedostupnost služeb (24 hodinová péče, hospitalizace matky a dítěte, odlehčovací služba)
nedostupnost speciální mateřské školy pro zdravotně a tělesně postižené
informování veřejnosti a zaměstnavatelů – špatná zaměstnanost pečujících rodičů

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 (např.
Nautis, letáčky s cílovou skupinou). Nutné propojit PSSL a úřady, zaměstnavateli (společnost
Greendoors poskytuje poradenství, informační letáky na webových stránkách)
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

Zápis_ SPRSS_ PS_setkání_17. 05. 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 5

Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/16_063/0006593
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, terénní:
FCHSK
- 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, FCHSK (spíše pro seniory)
- domov pro osoby se ZP: Nalžovice, Svatý Jan
- aktivizační služby: Senior point
- rehabilitační stacionář: Příbram (zřiz. Město)
- speciální školka: Příbram (do věku 7 let)
- speciální škola: Příbram, Dobříš, Mníšek p. Brdy, Kamýk nad Vltavou?
- 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
chybí tréninkové pracoviště
nedostatečná kapacita stávajících služeb chráněného bydlení, odlehčovací služby, denní
stacionář, osobní asistence, domovy se zvláštním režimem
bydlení pro partnery s mentálním postižením a s dítětem
podpora samostatného bydlení: více pracovních úvazků a více bytů (osoby jsou schopné
bydlet samostatně, ale potřebují sociální službu)
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 a webové stránky
pomoc.brdy-vltava.cz – ikonu umístit na webové stránky města a obcí.
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.
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Chybí služby pro děti, které propojuje školskou problematiku se sociální (škola se sociální
službou) – Analýza CPKP

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.)
- 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
Zápis_ SPRSS_ PS_setkání_17. 05. 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 4 z 5

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

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)
- 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
Proběhlo představení hosta paní Hany Bělohlávkové, která pracuje jako Koordinátorka podpory
neformální péče pro okres Příbram (společnost Dementia). V Dobříši zřizují svépomocnou skupinu na
podporu pečujících osob o osobu s demencí. Svépomocná skupina se bude scházet v Pečovatelském
domě v Dobříši každý třetí čtvrtek v měsíci od 17 hodin do 19 hodin. Podkladové materiály budou
rozeslány společně se zápisem.
Poskytovatelé sociálních služeb obdrželi mapu, kam zakreslovali stávající kapacitu poskytovaných
sociálních služeb, včetně přesahu za hranice ORP Dobříš. Do další mapy zakreslovali odhad chybějící
kapacity.
Harmonogram dalších setkání:
Setkání PS – 12. června 2018 od 15,30 hod, Dům s pečovatelskou službou Dobříš, Dukelské náměstí
443, Dobříš
Příloha: Prezenční listina
Zapsala: Ing. Petra Křivonosková

Ověřila: Bc. Markéta Dvořáková, DiS.
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