ZÁPIS
ze setkání vybraných zástupců obcí a poskytovatelů sociálních služeb na
území MAS Podbrdsko
Pracovní skupina
místo konání: zasedací místnost Březnice
termín: 4.12.2018, rozsah: 15h – 18h
Přítomní: viz prezenční listina
Metodik Ing. Petr Ponikelský
Konzultant pro sběr dat Ing. Filip Šafařík
Všichni přítomní byli pozváni pozvánkou emailem či telefonicky. Jedná se o zástupce obcí na území
MAS a zástupce 2 nejsilnějších poskytovatelů soc. služeb na území MAS.
ÚVODNÍ SLOVO
představení MAS a činnosti nad projektem Plánování SS
představení zástupů obcí + zástupců poskytovatelů SS
PSS
Dotazníkové šetření - veřejnost - nebylo vysoké procento dotazovaných, ale v kombinaci
s poskytovateli SS a starosty obcí jsou data velmi relevantní a vypovídající.
5 výstupů projektu
- aktuální stav SS
- potřebnost SS na území MAS
- financování SS optikou z rozpočtů obcí a měst
- sociodem. analýza a predikcí obyv. do roku 2030
- analýza strateg. dokumentů, tak abychom porovnali zjištěné závěry naše se závěry dalších
analytických dok.
Zpracován souhrn analytic. výstupů - viz prezentace v příloze.
Nutno efektivně se připravit na zajištění území v oblasti SS v budoucnu.
Dominantní skupina senioři - tato soc. skupina bude růst i v budoucnu
Preferovaná péče - péče v domácnosti, příp. ambulantní formou

Osloveno 6 poskytovatelů SS - závěr: mají aktuálně volnou kapacitu pro náš region, ale nelze vše
postihnout, protože službu nabízí hlavně v Příbrami
Důležité z hlediska potřebnosti SS
- informovanost a poradenství území - lidé v území MAS a lídři v území věděli, kam nasměrovat své
obyvatele, když budou potřebovat SS a radu
- toto může velmi přispět k nastavení systému SS na území MAS - zapojení obcí, DSO, MAS, aj. nastavení systému bude směřovat k tomu, že služby dostupné budou moci být poskytovány v území,
jaké typy služeb je potřeba doplnit
- řadu SS si poskytují osoby mezi sebou, tj. pečující osoby - potřeba odlehčovací služby, poradenství a
podpora v podobě osoby v podobě odborníka SS (finanční podpora není prioritou mezi pečujícími
lidmi)
- ohrožené obyv. chudobou a exekucemi
Financování - z obecních rozpočtů
- dostupná data z admin. zdrojů
- obce na území MAS za roky 2015, 2016 a 2017 vynaložené peníze na SS - pouze 15 obcí v regionu, tj.
40% obcí na území MAS vydává finance na SS
= 14. tis. obyvatel regionu
- k zamyšlení, zda ve zbylých obcí v regionu potřebnost financovat SS je nebo ne
- někteří starostové obcí v regionu nechtějí spolupracovat - nespolupráce v území může mít fatální
důsledky do budoucna
Demografická analýza a prognóza regionu
- zhodnocení vývoje za posledních 10 let - území MAS je závislé na pohybu obyv., dlouhodobě dříve
získávalo obyv., ale nyní je saldo migrace záporné (lidé se vystěhovávají z území)
- zde dlouhodobě více lidí zemře, než se narodí, takže území posiluje díky tomu, že lidé migrují - ale
nyní i toto klesá!!
- projekce obyv. do roku 2030 - věk. skupina 75+: nyní 1400 lidí v roce 2018 a nárůst na rok 2023 o
1100 lidí, tj. seniorů 2500 v blízkém horizontu 10ti let
- 85+ pobytová forma služeb pro seniory
- kapacity v SS budou vytíženy pořád - nastoupí mezi seniory silné ročníky poválečné a poté i husákovy
děti… - není dobré tedy říct, že teď je něco potřeba, ale do budoucna potřebnost bude větší a větší
Analýza dokumentů
- podpora sociálních terénních služeb na venkově
- DSO na území MAS nemají
- DSO ORP Pb mají aktuální dokument propracovaný
- vhodná mezisvazková spolupráce - velmi žádoucí spolupráce mezi MAS, DSO ORP Pb a dalšími svazky
- nutno dosáhnout dobré spolupráce a detailního KSPSS pro území MAS Podbrdsko, aby se dalo
- z 37 obcí je velmi málo koncepčních dok.

- DSO ORP Pb - funguje na pomoc samosprávám, GDPR aj.
- doporučení - zaměřit se v rámci území MAS na koncepční rozvoj obcí na území MAS
Máte v území jiné info? Nebo se shodují výstupy s KPSS??
- velká orientace na seniory a do budoucna nutnost pomoci této skupině
- spekulace, co se v území odehrává - pohyby obyv. ze sčítání v roce 2021 (nyní datová nouze)
- území má vývoj
Zadlužení obyvatel velmi velké a velmi významné
- souvisí toto se vzdělanostní strukturou regionu?
Finanční gramotnost je velmi špatná
- člověk musí chtít finanční situaci řešit - většinou to člověk nechce řešit a nechce se svěřovat, pokud
by se těmto lidem mělo pomoci, tak oni sami prostě musí chtít!!
Zaměřit se na bydlení i pro sociální případy
- byty a ubytovny jsou velmi osazené
- hodně lidí z Březnice je v ubytovně v Solenicích
- ročně cca 5 lidí umístění do ubytoven
- většinou pánové, jednotlivci (bez rodiny)
Velký problém umístit handicapované lidi
- celková péče - omezení svéprávnosti
- příspěvky na péči - obecně zdroj pro rodinu
- rodina dostává příspěvek na péči, ale rodina chce, aby toto dělala SS
- příspěvek na péči není zdroj příjmů, ale příspěvek na poskytnutí péče
- část příspěvků na péči by dostala částečně obec a částečně rodina
Stárnutí populace
Předluženost + sociální propady
Na obcích mezi lidmi je větší než v Příbrami
Co bude dál??
- potřeba sociální péče se bude zvyšovat
- musí dojít ke změně rozvojových preferencí obcí - doteď hřiště, kanalizace aj., ale aktivity, které
pomohou systémově regionu
- legislativa říká - povinnost obcím konat v SS, obec by měla vnímat, že má povinnost ke svými lidem
- pokud bude vytvořen systém v rámci celého území MAS - mít logisticky zpracováno, kam je nutno
dojet/ dojít, koho je nutno opečovat
- v Březnici toto funguje, ale je nutná koordinace pro celé území MAS a může se poté distribuovat SS
profesionální

- existují profesionální soc. služby, které by spolupracovali s nějakým koordinátorem v území
- na venkově tabuizované téma - pomoc seniorovi a rodině s dětmi
Zástupce úřadu práce
- vyřizují na ÚP příspěvek na péči
- jsou první, kteří ví a chodí do šetření do rodin
- ze zákona chodí do rodiny a řeknou - zde to nefunguje
- pověřený úřad - bude mít kapacitu jezdit více do území??
Obecné řešení pro region MAS
- funkční systém, který by pokryl potřebu SS pro obyv. území
- malé obce hledají cesty na pomoc obyv.
- možnost - MAS jako koordinátora aktivit v území
- je jen na rozhodnutí obcí, kolik financí budou dávat do SS
- nečekat, co řekne stát a je nutno si poskládat od spodu systém - vytvořit tlak na vyšší úroveň,
potřebujeme a víme, co chceme a potřebujeme od kraje
- nutná spolupráce i s ORP Příbram, které potvrzuje potřebnost
FCH Pb - obecně 1/3 pomoc rodiny s dětmi + 2/3 pomoc pečov. služby
- z projektu MAS 3,0 úvazku, tj. 4 zaměstnance na celé území MAS (všechny pracovnice jsou z regionu
MAS)
- info centrum, kdo bude umět pomoci a případně odkázat na další instituce - ÚP, jiní poskytovatelé
- během 3 let, co tu bude působit FCH Pb, pak by měl být návazný nastaven systém
- pokud budou potřební klienti v území MAS po ukončení projektu - poskytovatelé SS mají působnost
v ORP, takže i bez projektu MAS
- vše závisí na potřebnosti - pokud potřebnost v území MAS bude i po ukončení FCH PB, tak samozřejmě
FCH PB zde bude působit
- dobrou zkušenost si lidé řeknou a lidé se toto dozví
Alka - mají donátora a rozjíždí terénní službu v území
- cílová sk. jiná než FCH PB
Zapsala: Petra Benjáková/ Vendula Šedivá
V Březnici, dne 4.12.2018
Přílohy:
Pozvánka
Prezenční listina
Prezentace

