Zápis ze zasedání Pracovní skupiny projektu
Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko
konaného dne 06.05.2019 od 16:00 hod.
Rožmitál pod Třemšínem – kancelář MAS Podbrdsko
Zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou - viz příloha č. 1. Prezenční listina je součástí přílohy č. 2.

Program
1. Uvítání a představení členů pracovní skupiny ............................................................. 1
2. Řešení otázek k Metodické zprávě projektu Plánování sociálních služeb na území MAS1
5. Výstupy a úkoly PS ..................................................................................................... 8
6. Diskuse a závěr .......................................................................................................... 8

1. Uvítání a představení členů pracovní skupiny
Marie Pilíková – vedoucí pracovní skupiny přivítala členy pracovní skupiny a představila je celé
skupině, aby mohla započít diskuse z tématu.

2. Řešení otázek k Metodické zprávě projektu Plánování sociálních služeb
na území MAS
Poznatky:
Problematika sociálních a návazných služeb je hodně složitá a mnohdy dotazníky nebyly pochopeny a
lidé nevěděli, jak mají dotazník vyplnit.
Každá obec má ze zákona povinnosti postarat se o své občany, pokud mají problém a potřebují sociální
služby!! Starosta by měl uměl informovat o sociálních službách, kde občan dostane pomoc.
Obec, když se odmítne podílet finančně na službě
Každá obec dostane peníze stejně peněz na občana na sociální služby, ale už se nechtějí na financování
podílet, s ostatními obcemi menšími není financování řešeno.
Z pohledu kraje město dostává na pečovatelskou službu.
Pověření pro pečovatelskou službu je na celý středočeský kraj.
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Jedna z otázek je přispívat na službu od ostatních obcí, komunikace mezi obcemi.
Jsou obce ochotné přispívat spádovým obcím na provádění služby, na stavbu pečovatelského domu
apod.
Středočeský kraj nebude stavět domy s pečovatelskou službou. Rozšíření pečovatelské služby v celém
Středočeském kraji je ale nutné ve všech částech, je zároveň potřeba.
Je špatně, že malé obce nepřispívají na provoz pečovatelské služby.
MAS - vhodná platforma pro osvětu o sociálních službách!!
Menší vesničky - řeší se věci hlavně sousedskou výpomocí.
Rozvoz jídel:
- pečovatelská služba musí splnit náročné hygienické podmínky s rozvozem obědů!!
- v případě restaurací je toto řešeno špatně - nedodržují se hygienické podmínky
- zrušit obědy?? - polemika, že je to jedno z nejdůležitějších
- oběd = prvotní kontakt s člověkem doma, pak si k tomu naváže všechno - pomoc s nákupem,
hygienou, lékařskou péčí

Poznatky k souhrnné rekapitulaci výstupů analytické části:
(podklad Metodická zpráva č.4)
- Mezi cílové skupiny aktuálně zajištěné sociálními službami v regionu – rodiny s dětmi, tato
služba v regionu chybí

Diskuse k analytické části: (otázky v návrhové části Metodické zprávy č.4)
1. Vnímáte potřebnost sociálních služeb na území MAS Podbrdsko ve shodě s výstupy
analytické části?
Starosta města Březnice Petr Procházka – zadluženost je zde ve veliké míře – chybí finanční
gramotnost obyvatel – zlo šedé ekonomiky – je nutné zvolit taktiku, jak vrátit obyvatelstvo do
bezdlužnosti. Nutná velká prevence.
Starosta obce Věšín – Pavel Hutr – nutnost terénní služby – nyní je zde Farní Charita pro celé území
MAS, od ORP Příbram nepramenila žádná pomoc, problém je stárnutí populace a zaměstnaní mladí
lidé – nemohou se starat o své rodiče – nutné posílit služby pro seniory, sanitka města Rožmitál
funguje dobře i pro okolní obce – vše v pořádku, vždy by byla uvítána osoba, která by měla kladný
vztah k dětem – nízkoprahová zařízení zde chybí
Ředitel ZŠ Miroslav Bělka – prevence ohledně finanční gramotnosti je v rámci ZŠ zajištěna dobře.
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2. Máte povědomost o nějaké další cílové skupině, kterou analytické výstupy
nepodchytili, a přesto ji považujete za důležitou s nutností věnovat jí pozornost?
Z jakých důvodů? Lze tuto skupiny nějak vyčíslit, popř. lokalizovat či specifikovat?
Debata pracovní skupiny:
Analytická část řeší seniory - toto je ale celorepublikový problém
Aktuální dostupnost služeb v regionu + cílové skupiny
SASka pro rodiny s dětmi - dlouhodobě v regionu je, ale nyní je prostřednictvím Charity z Příbrami je!!
Sociální bydlení - prioritně pro rodiny s dětmi, ale co s bezdomovci, kteří jsou sami??
Nemáme sociální službu, která by se věnovala lidem v sociálním bydlení či terénní péčí
Jednotlivec 15-64 let
- Cílovou skupinou je i člověk, který se vymyká všem sociálním službám
- přijde jednotlivec bez domova a bez rodiny a potřebuje pomoc - kdo tomuto člověku pomůže??
- obec ale nemá lidské a finanční kapacity, aby se o tohoto jednotlivce mohla postarat
- některé SS ale řeknou, že na tuto cílovou skupinu neberou dotaci a nemají tuto cílovou skupinu
- jak pracovat s touto cílovou skupinou??
- říci kraji, že je nutno podpořit takovou službu v regionu, která se postará o tyto jednotlivce
- těchto lidí nejsou desítky a
Rodiny s dětmi chybí
- 15-65 chybí skupina pro sociální službu
Pečující osoby
- cílová skupina tato chybí v analytické části
- službu poskytuje - ALKA, Charita Příbram

Ranná péče - Děti do 7 let
- chybí v území a je dostupná pouze z Prahy
- není nikdo, kdo by tuto péči poskytoval
- z Prahy je malá frekvence poskytování služby
- pokud by služba vznikla v PB - ambulantní i terénní služba na Příbramsku by byla potřeba
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3. Máte ve svém území zkušenosti se sociálně-patologickými jevy typu závislosti
(alkohol, drogy, hazard), zadlužení (exekuce)? Vnímáte negativní dopady? Jak se
konkrétně projevují? Kdo je v tomto ohledu podle vás nejohroženější skupinou?
Debata pracovní skupiny:
Město Březnice - starosta p. Procházka: ANO – zadluženost v této míře položí systém
Zadlužení, hazard - nejvíce vnímaný problém
Nejohroženější skupinou je rodina závislé osoby
- dopad závislostí spadne nejvíce do rodiny a následně na obec, protože rodina se o závisláka nechce
starat (okrádání rodiny už není únosné a rodina se přestane starat), tím pádem se musí starat obec!!
- Senioři často propadají různým nabídkám a dostanou se do problému, kdy jim je sebrán důchod apod.
- je na tyto lidi vyvíjen tlak, žili v jiné době, výboj je velmi rychlý a nechají se ukecat velmi snadno
k zadlužení!!
- mladé rodiny - půjčují si a pak už vytloukají půjčku půjčkou… - musí být ve srovnání s ostatními také
na stejné úrovni
- v dnešní době si mohou lidé dovolit všechno a ostatní to chtějí také, ale je nutný základ v rodině, aby
byla osvěta - měla by rodina žít v realitě a nechtít vzdušné zámky
- základem je práce s celou rodinou
- negativní dopad už v celém systému demokracie v ČR
- ve školách funguje finanční gramotnost, ale hlavní problém je u dospělých a seniorů, kteří nebyli ve
finanční gramotnosti vychováni
alkohol, drogy
- již děti na ZŠ v území jsou závislé na kouření - na nikotinu
- energetické drinky a baští k tomu brufeny

4. Domníváte se, že osvěta a prevence sociálně-patologických jevů je v území
dostatečná? Na koho je zaměřena? Zaměřili byste ji ještě na jiné cílové skupiny?
Debata pracovní skupiny:
Město Březnice - starosta p. Procházka: nutná osvěta a prevence finanční gramotnosti a rizik
zadluženosti! Dopadu půjček atd.
OSVĚTA DOSTATEČNÁ NENÍ A JE ZAMĚŘENÁ HLAVNĚ NA DĚTI VE ŠKOLÁCH, KTERÉ MAJÍ PREVENTIVNÍ
PROGRAMY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁCÍM PLÁNU!!
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- Nutná prevence už od základní školy
- osvěta, co musíme všechno platit?? - sociální pojištění, platíme si malé finance na OSVČ a pak
onemocním - co s tím??
- osvěta nutná - finanční negramotnost napříč věkem (dospělí, senioři…)
- HLAVNÍ OHROŽENÁ SKUPINA - SENIOŘI A DOSPĚLÍ (mladé rodiny i střední věk)

5. Jaké jsou vaše zkušenosti s dostupností sociálních služeb v území? (dostupnost,
okamžitá pomoc, pobytová zařízení, terénní služby)
Debata pracovní skupiny:
Město Březnice - starosta p. Procházka: Dostupnost se určitě zlepší – Farní charita – zaměření na rodiny
s dětmi a seniory
Na území MAS není dostupné:
- terénní služba SAS se rozjíždí v podobě Charity Příbram
- mnoho obcí potřebnost nevidí
- na malých obcích funguje sousedská pomoc
- nedostatečná kapacita pobytové služby - plánuje se 25 bytů v Březnici (bude stavěno v roce 2020) - soukromý dům pro seniory (lidé by zde žili
formou sousedské výpomoci - forma něco jako pečovatelský dům)
- potřebujeme navýšit kapacity u terénní služby - přibývá seniorů, kteří potřebují pomoc (kapacity
poskytovatelů tím pádem musí také narůst)
- s personálem je problém - o sociální pracovníky je nouze

6. Jak vnímáte lokalizaci sociálních služeb – umístění v regionu? Ambulantní zařízení
spíše v území nebo se zajištěnou dopravní obslužností (např. zajištění dopravy do
denního stacionáře).
Debata pracovní skupiny:
Denní stacionář - není možné provozovat jinde než v Příbrami (lidé v malých obcích na toto nejsou
zvyklí)
Ambulantní zařízení dostupné jsou - ve vzniklých zázemích z IROPu jsou zatím pro SAS, do budoucna
se počítá s podporou pro seniory??
Pečovatelská služba poskytuje ambulantní
Neměli by vznikat další, spíše je nutno zařídit dopravní obslužnost
Zajištění dopravy do denního stacionáře do Příbrami
Charita PB - nemá úvazky v síti, potřebují se navýšit, aby se mohlo navýšit větší území
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7. Je z hlediska území dostupnosti dle vašeho názoru žádoucí, aby se sociální služby
(pobytové, ambulantní) koncentrovali do Příbrami?
Debata pracovní skupiny:
Ano/ NE - vnímáme, že některé služby mít nelze na území MAS
pobytové - koncentrace do menších měst
v menších městech nezajistíme službu pro některé cílové skupiny - dluhové poradny, domácí násilí
ambulantní služba, poradna - možnost mobilní služby (možnost putovat po území MAS a koncentrovat
do území ne - zajistit dopravu po území a případně využít zázemí pro soc. služby)
Starosta obce Věšín a starosta města Březnice: rozhodně by měly zůstat v území MAS

Diskuse k tematickému zaměření návrhové části: (Metodické zprávy č.4)
1. Doplnění a rozvoj pobytových služeb, a to zejména pro seniory s potřebnou soustavné péče, tzn.
se zaměřením na domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.
2. Doplnění a rozvoj odlehčovacích služeb (různá forma).
-oprava: Doplnění a rozvoj ambulantních a terénních služeb
3. Zajištění informovanosti a poradenství s cílem zprostředkovávat potřebným osobám (pečujícím
osobám) informace o reálné dostupnosti péče v území a pomoc s fyzickým zajištěním péče u
konkrétních poskytovatelů (koordinátor pomoci).
- starostové malých obcí - nemohou obsáhnout všechno (neuvolněný starosta může využít terénní
službu a dovést za službou občana)
4. Posílení preventivních a osvětových aktivit, a to zejména pro předcházení vzniku závislostí a
jiných sociálně-patologických jevů, resp. při jejich řešení (v rodině, v obci).
5. Rozvoj spolupráce v území (zejména obce a obce - poskytovatelé) – realizace společných aktivit a
projektů pro zjištění potřebných sociálních služeb v území. Postupné výraznější zapojování
obecních rozpočtů do financování sociálních služeb v obcích.
6. Zajištění fyzické dostupnosti sociálních služeb, zejména ambulantních (např. systém dopravy do
ambulancí, plánování a realizace harmonogramu terénních služeb) – koordinátor pomoci.
-oprava: Ranná péče není dostupná ani v Příbrami (dojíždí sem služby z Prahy) = samostatná
služba
- na území Příbramska, Sedlčanska není žádný poskytovatel, Dostupnost i terénních služeb
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Diskuse k návrhové části: (Metodické zprávy č.4)
3. Starostové obcí: Přemýšleli jste (např. při sestavování rozpočtových výhledů) o budoucí
nutnosti navyšovat rozpočtové výdaje na sociální oblast? Jaký je k tomu váš postoj? Měla by
se obec o své „potřebné“ spoluobčany postarat?
Město Březnice - starosta p. Procházka: budeme mít sociální bezbariérové byty (rok 2020), další
navýšení bude soukromé DPS na Borské ul. (cílová skupina senioři – 25 bytů). Nyní převis seniorů
nevnímáme akutním. Při akutním stavu je možné vždy reagovat adekvátně k tomuto stavu.

4. Uvítali byste v území pracovníka s přehledem o sociální oblasti, poskytovaných službách a o
řešení sociálních situací – koordinátora pomoci?
Povinností každého sociálního pracovníka vědět základní sociální poradenství
- koordinátor sociálních služeb
všechny důležité osoby (starosta, ředitel školy, učitel, úředník)
- obecně směřovat na službu pro rodiny s dětmi
- zbytečné, aby to byl 1 člověk v regionu
aby obce a lidé v regionu byli informováni
v území vznikne katalog a web z projektu
místní sociální pracovník lepší než 1 centrální koordinátor
stačí schopní sociální pracovníci na území MAS - mají za povinnost ze zákona sociální poradenství
poskytovat
7. Starostové obcí: Budete si raději zajišťovat sociální služby pro své občany samostatně nebo
by vám lépe vyhovovalo koordinovaný postup v rámci širšího území? (MAS, ORP).
Starosta obce Věšín – Pavel Hutr: spolupráce mezi obcemi a městy bude vítána – společné centrum,
DPS – společné finanční příspěvky. Obec Věšín má připravený pozemek pro výstavbu DPS, bohužel
nejsou finanční prostředky.
Starosta města Březnice – Petr Procházka: nyní schválena výstavba DPS soukromého majitele na ulici
Borská.
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5.

Výstupy a úkoly PS

Nyní bude zápis a výstupy z pracovní skupiny použity pro další zpracování dokumentu Komunitního
plánování sociálních služeb.

6.

Diskuse a závěr

Poděkování přítomným za účast na setkání pracovní skupiny.

PŘÍLOHY:
1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Piktogramy
V Březnici, dne 6.5.2019

Zapsala/ Koordinátor projektu: Petra Benjáková
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