ZÁPIS
z workshopu aktérů Plánování sociálních služeb
setkání se starosty obcí z území MAS
místo konání: restaurace Romance, termín: 15.03.2018,
rozsah: 8:30 – 11:00h. - představení projektu
11:30-15:00h. - workshop aktérů Plánování sociálních služeb
Ve čtvrtek 15.3.2018 proběhlo setkání a workshop k projektu Plánování sociálních služeb .
Přítomní: dle prezenční listiny viz příloha
ÚVODNÍ ŘEČ PRONESLA MARKÉTA BALKOVÁ A JANA FILINOVÁ
Informace o projektu plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko a obecné činnosti MAS
v oblasti sociálních služeb.
INFORMACE O PROJEKTU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB - ING. PETR PONIKATELSKÝ (8:30 – 11:00):
1. zákon o obcích a zákon o sociálních službách dává povinnost obcím starat se o
- práci s občany, kteří potřebují pomoct
- zmapování potřeb, na co bychom se měli připravit a také na čem bychom mohli společně
pracovat
- širší služby se dají sdílet v širším území - lze se domluvit na společném řešení problémů
(řešit malé problémy společně)
2. probíhá doba plánovací - vše, co se dělá musí být naplánované nejdříve musí být plán a pak lze
realizovat, řešit
3. kraj by měl přejímat, co si území přeje - je dobré mít/být připraven
4. PSSZ zadarmo pro region, ale využijeme pouze kousek času starostů a aktérů
5. zaměřit se na relevantní aktéry
6. 1. pol. roku 2019 sestavení KPSS
7. Nutno, aby dat bylo co nejvíce, aby práce měla smysl
- nutná potřeba dat z území, starostové znají problémy v obcích
- od občanů – anonymně si můžeme říct jaké jsou problémy v rodině
- anonymní šetření mezi občany
8. Poradenství ohledně zadluženosti – podchycení už při sběru dat
9. Soc. služby nejsou jen o seniorech, ale i matky samoživitelky, závislosti, aj. potřeby a starosti
10. Specifikace problémů tohoto regionu
- potřeby následně by měly být řešitelné na základě navržených plánů
11. Naučit se v regionu lépe komunikovat / informovat
12. Zájem, aby s KPSS uplatnil a fungoval
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Diskuse:
- nutná strukturovaná diskuze – musí mít diskuze smysl
- žádná cizí slova v dotazníku
- kdo nemá chuť diskutovat, tak ho samozřejmě nutit nebudeme
- dotazníky – zajede se za starosty a pak se domluví distribuce dotazníků (kam se budou dotazníky
dávat, do kdy, apel na zastupitelstvo atd.)
- jak zapojit zastupitele
- nedoporučuje se chodit do zastupitelstva
- musí se poslat dotazníky mezi lidi bez toho, aby starosta byl se vším srozuměný – musí proběhnout
mezi samosprávou a lidma: „kdo chcete – budeme rádi“

Marie Pilíková
- plán za OPR Příbram – v roce 2011 regionu plán nepřinesl nic
- naše území nepolíbené soc. službami, je tu pouze pár druhů soc. služeb a jinak nic
- toto je aktivita hlavně pro náš region
- portál – základna poradenství
Markéta Balková
- apel, aby se do sběru dat zapojily i jednotlivé obce a aby se vědělo, co občané potřebují za pomoc
- když malá obce nemá kam zavolat – může volat na svůj pověřený úřad
- lidé se bojí za OÚ/Měú přijít – mají nedůvěru k úřadu
- obce si musí dát do rozpočtu povinně peníze na soc. služby

Vladimír Vojáček
- zastupitelstvo musí vědět, že se vyplňují dotazníky

WORKSHOP AKTÉRŮ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (11:30 – 15:00)
Dr. Miler
- představení
- předání zkušeností s problematikou sociálních služeb v jeho regionu z pohledu jeho jako
poskytovatele (původem ředitel Ústavu sociálních služeb), tak i starosty obce – vysvětlení důležitosti
řešení problematiky sociálních služeb v území (není možné je podceňovat už jenom z pohledu
zákonných povinností obcí)
- předání zkušeností s komunitním plánováním
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- ujasnění role obce /celku / státu
- spolupráce s obcemi
- financování SS na malých obcí – jaký model zvolit? - je složitá situace, jak toto uchopit
- nutno si definovat, co starosta očekává od soc. služby
- dělá se sousedská pomoc a obec nechce od státu peníze
- chybí kontinuita – starosta přede mnou dělá něco blbě a teď nový starosta dělá věci jinak

Diskuse:
Marcela Pinkavová – Soc. odbor Březnice
- kdo poradentství chce, tak je mu poskytnuto (zavolá a pomoc mu je poskytnuta)
- řada ze starostů/obcí = opatrovníci
- mezi lidmi zmatek a neví, kam se jít a na koho se obrátit
Jiří Kala - Farní charita Příbram
- každá soc. služba má poskytovat soc. poradenství
- Farní charita Příbram – rodiny s dětmi, ale i kdy je to jednotlivec může požádat o pomoc
- bude se fungovat s pracovníky na celém území MAS
- vědět, na koho se obrátit – starostové mohou oslovit Farní charitu Příbram
Vladimír Vojáček
- jak zajímá zastupitele problematika soc. služeb

SHRNUTÍ:
• Kdo na čem dělá - nutno, aby starosta si toto ujasnil sám
• Starosta - dá mezi zastupitele dotazník a od něj musí vzejít motivace - chceme ho distribuovat
• Budovat samostatně nebo budovat s okolními obcemi dohromady – podpora v rámci nějakého
celku je vždy lepší a efektivnější
• Ochota přiznat, že na území obce jsou soc. potřebné osoby – ne ve všech obcích toto lze, lidi
toto nechtějí vnímat
• Napsat článek do zastupitelstva - bod, který představí projekt a potřebu vyplnění dotazníků
+ napsat článek na web obcí
• Rok 2018 bude sběr dat pro tvorbu PSS

Zapsala/ Koordinátor pro projekt:
Vendula Šedivá
V Rožmitále pod Třemšínem 15.3.2018
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