VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019–2023
Akční plán na roky 2020 až 2021
Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019–2023“
s číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006548, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Camino San José, z.s. – SPRSS
Název priority a opatření/číslo
stránky/další upřesnění, které části
se připomínka týká/případně kopie
dané části
Střednědobý plán, oblast pracovní
skupiny ohrožené sociálním
vyloučením, odborné sociální
poradenství, strana 44

Předmět dodatku
(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí, stručná, jasná
formulace nového znění/konkrétního návrhu)
Rádi bychom, aby Camino San José, z.s. bylo uvedeno ve
výčtu organizací, které provozují odborné sociální
poradenství této cílové skupině
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Poznámky
(argumenty/vysvětlení co
mne vede k návrhu aj.)

Způsob vypořádání
připomínky

Osoby z uvedené cílové
skupiny jsou našimi
nejčastějšími klienty a de
facto zejména pro ně je naše
služba poskytována

Připomínka nebyla
zapracována. Na straně 44
se jedná o výstup ze SWOT
analýzy, která shrnuje data
do června 2019. SSL
„odborné sociální
poradenství“ provozovaná
organizací Camino San José,
z.s., je poskytovaná od 15.
8. 2019 a proto není mezi
poskytovateli SSL uvedena.
V AP 2020–2021 v opatření
5.2. a 5.3. je organizace
Camino San José, z.s.
uvedena a je jedním
z realizátorů těchto
opatření.

Dtto strana 47

Dtto pro tuto skupinu

Stejný důvod

Dtto strana 25

Navrhujeme uvést Camino San José z.s. do seznamu
poskytovatelů SS, uvedeni v něm nejsme

Jsme poskytovatelé sociálně
poradenské služby
neoficiálně již od 1.4. a
oficiálně od 15.8.2019

Dtto strana 27

V textu se píše: „V území chybí služby pro lidi, kteří jsou
„sociálně nezkušení“. To znamená potřebu poradenství
zaměřeného na zlepšení orientace v běžném každodenním
životě (jednání s úřady, hledání zaměstnání apod.). Rovněž

Uvést bod na pravou míru, je
naprosto nepravdivý
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Připomínka nebyla
zapracována. Na straně 47
se jedná o výstup ze SWOT
analýzy, která shrnuje data
do června 2019. Sociální
služba „odborné sociální
poradenství“ provozovaná
organizací Camino San José,
z.s., je poskytovaná od 15.
8. 2019 a proto není mezi
poskytovateli SSL uvedena.
V Akčním plánu na roky
2020 – 2021 v rámci
opatření 5.2. a 5.3. je
organizace Camino San
José, z.s. uvedena a je
jedním z realizátorů těchto
opatření.
Připomínka nebyla
zapracována. Na straně 25
se jedná o výčet
poskytovatelů SSL, se
kterými byl realizován
rozhovor v rámci analytické
fáze procesu KPSS.
S organizací Camino San
José, z.s. rozhovor nebyl
realizován, proto není
uvedena.
Připomínka nebyla
zapracována. Jedná se o
shrnutí analýzy
poskytovatelů sociálních

chybí právní poradna, resp. její kapacita je omezená.“ To je
docela neuvěřitelné, protože přesně toto je hlavní náplní
činnosti Camino San José z.s.

Dtto strana 32

Naprosto stejný text, který neodpovídá skutečnosti
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Uvést bod na pravou míru, je
naprosto nepravdivý

služeb k prosinci 2018. Tato
informace je uvedena na
straně 25. V této době
Camino San José, z.s.
sociální službu
neposkytovalo.
Připomínka nebyla
zapracována. Jedná se o
shrnutí analýz potřeb
k březnu 2019. Tato
informace je uvedena na
straně 29 a 31. V této době
Camino San José, z.s.
sociální službu
neposkytovalo.

Člověk v tísni – SPRSS, Popis poskytovaných SSL, AP
Název priority a opatření/číslo
stránky/další upřesnění, které části
se připomínka týká/případně kopie
dané části
SPRSS - Str.21, poslední odstavec pod
tabulkou 6b: Statistika exekucí

SPRSS - Str. 25, 5.1. Popis
poskytovaných soc. služeb v území
ORP Beroun

Předmět dodatku
(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí, stručná, jasná
formulace nového znění/konkrétního návrhu)

Poznámky
(argumenty/vysvětlení co
mne vede k návrhu aj.)

Z údajů za obě sledovaná území, tedy město Beroun a ORP
Beroun, vyplývá, že v městě Beroun bylo v rozmezí let 2016
a 2017, která Mapa exekucí obsahuje, v exekuci více než 15
%, respektive necelých 10 % obyvatel. ZA TUTO VĚTU
navrhujeme doplnit průměrný počet exekucí v ČR v tomto
období, aby byl čtenář uveden do kontextu a chápal, že
podíl 15% je výrazně nad českým průměrem. Tedy: V ČR
přitom činil podíl osob v exekuci v uvedeném období 9,2%.

Uvedený údaj je třeba
zasadit do kontextu průměru
České republiky, aby bylo
zřejmé, že počet osob
v exekuci je v Berouně
nadprůměrný i ve srovnání
s dosti vysokým
celorepublikovým průměrem
a služby DP nedostatečně
pokryté.
Jsou vyjmenováni
poskytovatelé soc.služeb
v Berouně a okolí, se kterými
byly vedeny rozhovory. I
když se jedná o KPSS, tedy
soc.služeb, domníváme se,
že sociální práci na
zmíněném území vykonávají
plnohodnotně také
organizace, které
neposkytují registrované
soc.služby (ustálil se pojem
poskytovatelé návazných
služeb). Jejich práce je stejně
kvalitní a cenn jako u
registrovaných

V kapitole 5.1. podkapitola Metodologie šetření chybí u
výčtu poskytovatelů soc. služeb také výčet či zmínka o
poskytovatelích návazných služeb na území ORP Beroun.
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Způsob vypořádání
připomínky

Informace byla doplněna
dle návrhu.

V textu SPRSS a
v dokumentu „Popis
poskytovaných sociálních
služeb v území ORP Beroun“
byl mezi organizace, se
kterými byl veden rozhovor,
doplněn Člověk v tísni o.p.s.
– místní pracoviště Beroun.
Dále je nutné brát v potaz,
že obsah rozhovorů, které
CPKP realizovalo, se odráží
ve všech zpracovaných
materiálech. V tomto
případě v Katalogu

SPRSS - 5.3. Shrnutí zkušeností
poskytovatelů SSL

5.3. Shrnutí zkušeností poskytovatelů sociálních a
návazných služeb
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poskytovatelů. Ve výčtu
poskytovatelů, se kterými
byl veden rozhovor tedy
postrádáme zmínku např. o
společnosti Člověk v tísni
s místním pracovištěm
v Berouně. Pracovnice CpKP
s námi vedla
polostrukturovaný rozhovor,
doplňující informace jsme
zasílali rovněž emailem a po
telefonu. V následujícím
textu jsou často zmíněny 4
dluhové poradny, z nichž
jednu provozuje právě ČvT,
jméno organizace se však
v celém dokumentu
nevyskytne ani jednou.
Proto bychom uvítali, aby
v kapitole 5.1. figurovala
středočeská pobočka Člověk
v tísni o.p.s. alespoň ve výčtu
poskytovatelů návazných
služeb, se kterými byl veden
rozhovor.

poskytovatelů sociálních a
návazných služeb.

Jako poskytovatel návazných
služeb-podpora vzdělávání
pro rodiny s dětmi, kariérní
poradenství a dluhové
poradenství na území města

V této části se jedná o
shrnutí z dokumentu Popis
poskytovaných SSL v území
ORP Beroun, která je
přílohou SPRSS. V tomto

Na základě upozornění
dojde k doplnění
zmíněného Katalogu do
přílohy SPRSS.

a ORP Beroun jsme se
účastnili rozhovorů s CpKP a
participujeme na síti služeb
v soc. oblasti, zapojujeme se
do pracovních skupin a
setkání v rámci KP. Těžko se
nám tak smiřuje s tím, že na
oficiálním dokumentu KPSS
města Beroun jsme zcela
neviditelní a rádi bychom se
našli alespoň ve zmínce o
PNSL (poskytovatelé
návazných sl.)

dokumentu jsou zahrnuty
všechny závěry
z realizovaných rozhovorů,
včetně akcentu na oblast
rodin s dětmi. Organizace
byla doplněna do výčtu
organizací, s kterými byl
veden rozhovor a
upřesněno, že v jednom
případě se jednalo o
organizaci poskytující
návazné služby.
Do shrnutí byla upřesněna
skutečnost týkající se
doučování a dluhového
poradenství.
Dále na základě upozornění
byla na straně 27 SPRSS
doplněna obecná informace
o důležitosti návazných
služeb.
Dále je nutné brát v potaz,
že obsah rozhovorů, které
CPKP realizovalo, se odráží
ve všech zpracovaných
analytických materiálech,
v tomto případě i v analýze
Děti, rodina, mládež v ORP
Beroun: Analýza potřeb
z pohledu sociálních
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pracovníků a poskytovatelů
sociálních služeb.

SPRSS - Str.28 , druhá odrážka ke
4 poradnám poskytujícím dluhové
poradenství

SPRSS - Str.38 Oblast pracovní
skupiny seniorů: Silné stránky,
předposledním odstavci začínajícím
„Mimoto mohou senioři využít
odborné soc. poradenství….

AP - Str.53 Priorita č.5, bod 5.2.
Rozvoj dluhového poradenství

Obecná připomínka

Pro upřesnění - jednou z nich je služba DP společnosti ČvT,
která tuto službu poskytuje v rámci neregistrované služby.
Podle našich informací je zároveň jedinou službou v území,
která nabízí zdarma pomoc s podáním insolvenčního návrhu
pro soukromé osoby. Návrh na doplnění: Jedna z těchto
poraden poskytuje DP mimo rámec registrovaných
sociálních služeb (OSP) a jako jediná v území nabízí zdarma
pomoc s přípravou a podáním insolvenčního návrhu.
Nevyplynulo to sice z pracovní skupiny, ale v současnosti
mohou senioři využít kromě OSP uvedených organizací
také službu DP společnosti ČvT – od října 2019 jsme rozšířili
věkovou hranici dluhového poradenství i pro osoby
v seniorském věku (díky změně pravidel OPZ ze kterého je
služba financována).
V současnosti (od 11/19) disponuje naše organizace 1,0
úvazkem na DP v Berouně a okolí (do té doby jen 0,5), navíc
zvažujeme přesunutí dalšího 0,5 úvazku z Kladna vzhledem
k vysoké poptávce v území po těchto službách. Nicméně tím
nepokryjeme poptávku ze strany obyvatel. V případě
rozvoje dl. poradenství ve městě Beroun a podpory ze
strany města jsme schopni dodat navíc dalších 1,5 úvazku
na službu DP na Berounsku, celkem by se tedy jednalo o 3
celé úvazky 1,5 z projektu OPZ, 1,5 z jiných zdrojů za
podpory města, kraje-zařazení do sítě soc.sl apod.…)
Celkově postrádáme v celém dokumentu zaměření nejen na
poskytovatele SSL, ale i na poskytovatele návazných služeb
v sociální oblasti, kterým naše organizace na území města a
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Doplnění nekompletní,
nepřesné informace

V textu SPRSS a
v dokumentu „Popis
poskytovaných sociálních
služeb v území ORP Beroun“
byla informace upřesněna
dle předloženého návrhu.

Připomínka nebyla
zapracována. SWOT
analýza zachycuje stav
k červnu 2019 (viz SPRSS
strana 37), proto uvedené
rozšíření od října 2019
nebylo uvedeno.
V textu Akčního plánu došlo
k doplnění současných
úvazků či počtu dnů všech
poradenských služeb
uvedených v opatření 5.2.
Část týkající se možného
dalšího rozvoje nebyla
zapracována, je zahrnuta
v návrhu navýšení úvazků
v území.
Návazné služby jsou
specifikovány
v následujících

ORP Beroun je. Domníváme se, že komunitní plán má brát
v potaz i ty služby, které nejsou členy klubu registrovaných
sociálních služeb s vybojovaným místem v krajské síti
sociálních služeb. I neregistrované služby mohou být vysoce
kvalitní, pro obyvatele území potřebné, hojně využívané a
být tak součástí komunitního plánu a plánu strategického
rozvoje na daném území.

Obecná připomínka

V dokumentu často zmiňována potřeba navýšit či podpořit
služby pro chudé rodiny s dětmi, zmiňována je absence
systémové podpory těchto rodin, stipendia města Beroun
na volnočasové aktivity, ze kterých ale často potřebné děti
vypadnou apod. Rádi bychom doplnili povědomí o tomto
typu služeb na území Berouna a okolí. I když opět nejde o
registr. soc. služby, poskytujeme v území službu Podpora
vzdělávání v rodinách a Kariérní poradenství, obě služby
jsou určené dětem a mladistvým ze soc. znevýhodněných
rodin, kde rodiče mají nízké vzdělání, jsou ohroženi
dlouhodobou nezaměstnaností, své děti nedokáží
motivovat a podpořit ve studiu na ZŠ či pokračování na SŠ.
Těmto dětem poskytujeme dobrovolníky, kteří docházejí do
rodin a děti doučují, komunikují se školou, tráví s dětmi
volny čas, při delší spolupráci proplácíme dětem
mimoškolní kroužky. Motivujeme je ke studiu na SŠ a žáci
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dokumentech, které jsou
nedílnou součástí procesu
komunitního plánování.
Konkrétně se jedná o:
- Akční plán ORP
Beroun na roky
2020 – 2021.
- Zohlednění potřeb
návazných služeb
ve všech
realizovaných
analýzách.
- Katalog
poskytovatelů
sociálních a
návazných služeb
ORP Beroun.
Nejedná se o konkrétní
návrh pro zapracování.
Obecná připomínka byla
zapracována následovně:
- Do opatření 1.4.
byly doplněny
činnosti, týkající se
víkendových či
zážitkových pobytů,
kariérního
poradenství.
- Doučování a
stipendia v tomto
opatření již
uvedena byla,
mimo jiné i ve

středních škol z rodin s nízkým vzděláním čerpají od nás po
téměř celou dobu studia stipendium. S žáky SOU pracujeme
individuálně i skupinově, pracovník často funguje jako
mentor, děti aktivizuje také prostřednictvím víkendových či
pobytových zážitkových aktivit-lyžařský výcvik, sjíždění řeky
apod.
Stipendia jsou otevřená všem zájemcům studujícím na SOU
a SŠ, jejich alespoň jeden z rodičů má pouze základní
vzdělání a rodina vykazuje znaky SV či znevýhodnění
(metodika KP a retrostipendií).
Rodiny, s kterými takto spolupracujeme se na nás často
obrací i s dalšími problémy, které ale svým charakterem
spadají pod služb SASRD. Vzhledem k nedostatečné
kapacitě těchto služeb v území však často není možné
přeposlat tyto zájemce na jinou organizaci v území, jež
SASRD poskytuje.
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vazbě k organizaci
Člověk v tísni.

DOMOV PENZION PRO DŮCHODCE BEROUN – Analýza OZP, senioři; AP, SPRSS
Název priority a opatření/číslo
stránky/další upřesnění, které části
se připomínka týká/případně kopie
dané části
Senioři a lidé se zdravotním
postižením v ORP Beroun: Analýza
potřeb z pohledu sociálních
pracovníků a poskytovatelů sociálních
služeb - Strana 6, čtvrtý odstavec
Senioři a lidé se zdravotním
postižením v ORP Beroun: Analýza
potřeb z pohledu sociálních
pracovníků a poskytovatelů sociálních
služeb - Strana 6, pátý odstavec
Senioři a lidé se zdravotním
postižením v ORP Beroun: Analýza
potřeb z pohledu sociálních
pracovníků a poskytovatelů sociálních
služeb - Strana 7, druhý odstavec

Akční plán na roky 2020 až 2021
Priorita 2, 2.1/str. 16/ popis a
zdůvodnění:
- Městská pečovatelská služba
rozšířila pro obyvatele DPD provoz o
víkendech. Mimo prostory DPD
funguje provoz do 19 hodin dle
volné kapacity.

Předmět dodatku
(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí, stručná, jasná
formulace nového znění/konkrétního návrhu)

Poznámky
(argumenty/vysvětlení co
mne vede k návrhu aj.)

Způsob vypořádání
připomínky

Není pravda, že v penzionu nefunguje PS. Funguje v rozsahu
Smlouvy o poskytování PS od 7-19 hod. Pokud klient
potřebuje komplexní péči, nemá v DPS být vůbec umístěn.

Byla odstraněna informace
o tom, že o víkendu
nefunguje PS.

O používání DPS jako „náhradního bydlení“ rozhodl
kdo????? Tento příklad je celkem nevhodně formulován.

Formulace v textu byla
upravena.

Tvrzení, že pečovatelská služba Domova penzionu pro
důchodce Beroun je svázána s pobytovým zařízením, je
nesmysl. Nemůže být svázána s pobytovým zařízením, je to
samostatná činnost příspěvkové organizace dle zákona č.
108/2006 sb. s provozní dobou PO-Ne, svátky od 7.00 –
19.00 hod. na celém území města Berouna. Penzion není
pobytové zařízení!!!!!!!!!!!!
Pečovatelská služba organizace Domov penzion pro
důchodce Beroun (dále jen DPD), nabízí služby od PO-PÁ
včetně SO, NE a SV v časovém rozpětí od 7:00 hod. do 19:00
hod., jak na DPP, tak v terénu na území města Beroun.

Formulace v textu byla
upravena.
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Upřesnění informací.

Informace byly upřesněny a
přeformulovány dle návrhu.

Akční plán na roky 2020 až 2021
Priorita 4, 4.3 /str. 43/ klíčové
plánované aktivity
- Propojit s koncepcí sociálního
bydlení.
Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb města Beroun a spádového
území 2019–2023 – 6, 6.1, str. 30
V ORP Beroun fungují dva domy
s pečovatelskou službou (Beroun,
Tmaň), které z části suplují i levné
bydlení pro seniory. Obyvatelé DPS
mohou v případě potřeby čerpat
intenzivnější pečovatelskou službu než
klienti stejné PS v terénu.

Propojit s koncepcí sociálního bydlení u Domova penzionu
pro důchodce Beroun, zajistit za předpokladu, že bude
zajištěn soulad se Smlouvou o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na výstavbu domu – penzionu s byty pro
důchodce, případně invalidy ze dne 28. 4. 1994.
V ORP Beroun fungují dva domy s pečovatelskou službou
(Beroun, Tmaň), které z části suplují i levné bydlení pro
seniory. Obyvatelé DPS mohou v případě potřeby čerpat ve
stejném rozsahu pečovatelskou službu jako klienti PS
v terénu.
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Upřesnění informací.

Informace byla upřesněna
dle návrhu.

Doplnění informací.

Informace byly upřesněny a
přeformulovány dle návrhu.

proFem – AP
Název priority a opatření/číslo
stránky/další upřesnění, které části
se připomínka týká/případně kopie
dané části
AP - 5.1. Rozvoj psychologického a
dalšího poradenství, str. 46
„Dále
psychologické/psychoterapeutické
poradenství poskytuje proFem –
centrum pro oběti domácího a
sexuálního násilí, o. p. s. (mají
psychoterapeuty a psychology),…“

Předmět dodatku
(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí, stručná, jasná
formulace nového znění/konkrétního návrhu)

Poznámky
(argumenty/vysvětlení co
mne vede k návrhu aj.)

Způsob vypořádání
připomínky

Poskytují psychoterapeutické konzultace, které jsou určeny
klientkám proFemu. Tyto náklady nejsou hrazeny z žádných
veřejných zdrojů, tzn. proFem je zajišťuje od různých
firemních nadací se spoluúčastí klientů/klientek, což není
systematické a může to být problematické.

Psychology v našich službách
nemáme. Pracujeme
s externisty a poskytujeme
psychoterapeutické
konzultace, které jsou
určeny pro klientky
proFemu. Tato služba je
financována z našich
zdrojů/dárců, nikoli od
města Beroun.
Rádi bychom uvítali prostory
pro pravidelné setkávání
interdisciplinárního týmu,
které je pro nás obtížné
sehnat.

Informace byla upřesněna.
Byla využita část textu
z návrhu formulace.

AP - Priorita č. 5
Rozvoj podpůrných a poradenských
služeb v Berouně
5.3. Rozvoj odborného sociálního
poradenství a služeb v krizi pro různé
cílové skupiny
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Do současné verze AP nebyl
tento návrh zapracován,
jedná se o míru
podrobnosti, kterou tento
strategický dokument
nemůže zohlednit.
Požadavek bere v potaz
OSVZ.
V obecné rovině byl
zapracován do opatření 8.5.

Úřad práce – AP
Název priority a opatření/číslo
stránky/další upřesnění, které části
se připomínka týká/případně kopie
dané části
Obecná připomínka.

Předmět dodatku
(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí, stručná, jasná
formulace nového znění/konkrétního návrhu)
Zapracovat mapování a vyhodnocování neustále - průběžně
dle potřeby.

Poznámky
(argumenty/vysvětlení co
mne vede k návrhu aj.)

Způsob vypořádání
připomínky

Připomínka nebyla
zapracována. Opatření 8.1.
vyhodnocování obsahuje:
Pro udržitelnost procesu
plánování, tzn. zajištění
naplňování jednotlivých
opatření strategie, je
důležité i nadále zajišťovat
kontinuální koordinaci
celého procesu, pravidelný
monitoring, vyhodnocování
a nastavení akčních plánů
na následující období.
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Alena Káchová, členka Komise zdravotnictví a sociálních věcí Rady města Berouna – AP
Název priority a opatření/číslo
stránky/další upřesnění, které části
se připomínka týká/případně kopie
dané části
Opatření 5.3 - Odborné sociální
poradenství

Předmět dodatku
(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí, stručná, jasná
formulace nového znění/konkrétního návrhu)
V plánu chybí zřízení Senior Pointu v Berouně, kde by
občané nad 55 let získávali informace z oblasti sociální,
zdravotní, kulturních akcí, bezpečnosti, bytové
problematiky. Pomoc v orientaci v množství nových
informací, usnadnit komunikaci s úřady.
Právní poradna na objednání.

Poznámky
(argumenty/vysvětlení co
mne vede k návrhu aj.)

Způsob vypořádání
připomínky

Do současné doby v rámci
procesu KPSS nevzešel
podnět ke zřízení Senior
Pointu v Berouně ve vazbě
k SSL a potřebám občanů
nacházejících se
v nepříznivé sociální situaci.
Zmínka o možnosti jeho
zřízení a reagování na
potřeby osob v nepříznivé
sociální situaci byla
doplněna do opatření 5.3.
Bod právní poradna na
objednání není více
specifikován, neobsahuje
návrh. Do opatření 5.3. byla
doplněna konkretizace
vztahující se k právnímu
poradenství.
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Interní připomínky a podněty z jednání PS – SPRSS, AP, Analýza OZP, senioři
Název priority a opatření/číslo
stránky/další upřesnění, které části
se připomínka týká/případně kopie
dané části
SPRSS: Str. 10, poslední odrážka 2019
SPRSS: Str. 30

SPRSS: Str. 45

SPRSS: Str. 55 – Proces…

AP: Opatření 2.7.: Rozvoj mobilních
týmů pro osoby s duševním
onemocněním a vznik Centra
duševního zdraví

Předmět dodatku
(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí, stručná, jasná
formulace nového znění/konkrétního návrhu)

Poznámky
(argumenty/vysvětlení co
mne vede k návrhu aj.)

byl vytvořen a schválen SPRSS pro následující období
Hospicové služby v území poskytují zdravotní služby
(Centrum domácí péče). Zdravotní služby dále poskytuje
Domácí péče Včelka Berounsko, s.r.o. někdy také
pečovatelská služba. Pečovatelská služba nemůže paliativní
péči nahradit, reálně se však jejími
klienty stávají i lidé, kteří by takovou péči potřebovali.
nedostatečná informovanost starostů/představitelů obcí (o
náplni sociálních služeb, zdrojích
financování apod.)
 dodatek navrhuje subjekt/organizace či občan na
jednání pracovních skupin nebo na Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví města MěÚ Berouna,
 návrh je projednán s vedením Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví města MěÚ Berouna,
Informace o počtech klientů organizace Lomikámen nebyla
uvedena správně. Původní znění:

Text byl upraven dle
návrhu.
Text byl upraven dle návrhu
se stylistickou úpravou.

Celé se to tam opakuje 2x –
mimochodem

Bylo uvedeno, že počet 130
klientů se vztahuje k sociálně
terapeutické dílně JINÁ
Lomikámen, z. ú. - Sociálně terapeutická dílna JINÁ KÁVA (k KÁVA. Počet se týkal všech
září 2018 měli 10 klientů/říjnu 2019 130 klientů)
SSL organizace Lomikámen.
Počty klientů byly ověřeny. Navrhované znění:
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Způsob vypořádání
připomínky

Část textu, která byla
uvedena dvakrát, byla
odstraněna.
Text byl upraven dle
návrhu.

Informace byla opravena
dle návrhu.

AP - Priorita č. 5



Lomikámen, z. ú. - Sociálně terapeutická dílna JINÁ
KÁVA (k září 2018 měli 10 klientů)



Lomikámen, z. ú. – všechny sociální služby: 130
klientů k říjnu 2019

Změna názvu Priority č. 5.
Původní název:
Podpora poradenských a podpůrných služeb v Berouně a
rozvoj do spádových obcí

Akční plán - 8.8.: Podpora setkávání
svépomocných skupin

Akční plán - 8.8.: Podpora setkávání
svépomocných skupin ve svém
obsahu nesměřuje k podpoře
neformálních pečovatelů.

Navrhovaný název:
Rozvoj poradenských a podpůrných služeb v Berouně a
spádových obcích ORP
Navrhujeme přejmenovat opatření na Opatření 8.8.:
Podpora setkávání svépomocných skupin a neformálních
pečujících.

Navrhujeme opatření rozšířit o podporu neformálních
pečujících a to konkrétně následovně:
Doplnění do Zdůvodnění a popisu:
- Dále z realizovaných šetření vyplývá potřeba
podporovat neformální pečující i mimo tyto
svépomocné skupiny, individuálně a to jak v oblasti
samotné péče, tak v oblasti psychologické podpory,
doprovázením apod.
Doplnění do Klíčových aktivit:
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Nový název lépe vystihuje
zaměření dané priority.
Místo pojmu „podpora“ byl
zvolen pojem „rozvoj“
v souladu s tím, jak jsou tyto
pojmy definovány pro
použití ve SPRSS a AP.

Název priority byl změněn.

V uvedené podobě není
dostatečně kladen důraz na
podporu pečujících přesto,
že z analýz tato potřeba
vyplývá. Opatření 8.8. se
zaměřuje pouze na podporu
prostřednictvím
svépomocných skupin.

Návrh byl zapracován.

Návrh byl zapracován.

-

Akční plán – 8.8.: Změnit poslední
klíčovou aktivitu

Akční plán – 8.8.: Doplnit část Výstup

Senioři a lidé se zdravotním
postižením v ORP Beroun: Analýza
potřeb z pohledu sociálních
pracovníků a poskytovatelů sociálních
služeb – str. 12
Senioři a lidé se zdravotním
postižením v ORP Beroun: Analýza
potřeb z pohledu sociálních
pracovníků a poskytovatelů sociálních
služeb – str. 12

Nabídka vzdělávání a dalších forem podpory
neformálním pečujícím.
Navrhujeme změnit poslední klíčovou aktivitu na:
Realizovaná osvěta v oblasti neformální péče.
Tato formulace více odpovídá celému textu zdůvodnění a
popisu opatření.
Navrhujeme doplnit následující výstupy:
- počet realizovaných podpor/vzdělávání/akcí či
setkání
Sociální rehabilitace - Charita ji má pro osoby bez přístřeší,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženi, i
pro s chronickým duševním onemocněním - ale
nespecializují se na s chronickým duševním onemocněním –
poslední věta v odstavci.
Mobilní hospic, který v ORP Beroun před časem působil,
ukončil činnost, takže pečovatelská služba někdy z části
přebírá funkci paliativní péče.
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Návrh byl zapracován.

Návrh zapracován.

Text byl upraven dle
návrhu.

Mobilní hospic neukončil
svou činnost, funguje.

Text byl upraven dle návrhu
a doplněn o aktuální
informaci: paliativní péči
poskytuje dále Domácí péče
Včelka Berounsko, s.r.o.

