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ÚVOD


V úvodu Martina Macurová (CPKP) a Iva Ludvíková (MěÚ Beroun, OSVZ) přivítaly pana
místostarostu Dušana Tomča, vedoucí OSVZ MěÚ Beroun Marii Markovou a účastnice a
účastníky PS. Následně seznámily přítomné s programem jednání:

 Aktuality z procesu KPSS v ORP Beroun – rekapitulace.
 Projednání Priorit a návrhů Opatření pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města
Beroun a spádového území 2019 – 2023.
 Stručná prezentace Analýzy potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP Beroun a
ORP Hořovice a diskuze o jejích výstupech



Cílem setkání je mluvit o tom, co je možné v území udělat a jak konkrétně lze problémy řešit
(ne se zaměřovat pouze na výčet toho, co nefunguje).
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NOVINKY ÚČASTNÍKŮ PS


Pan místostarosta Dušan Tomčo zdůraznil, že je důležité informace předávat do vedení města
a získat tak podklady pro argumentace při jednání např. v rámci Rady města Beroun.



Pan Radko Richter představil otevření Občansko sociální poradny Beroun, kterou provozuje
od 1. dubna 2019. V rámci poradny je možné řešit situace v rámci společensko-právních
vztahů. Poradna sídlí v prostorách Klubíčka Beroun, z.ú. (U Archivu 156). Informace byla
rozeslána v rámci pozvánky na PS.



Jan Rohlena: Lomikámen, z.ú. má nové zázemí v budově České pojišťovny v 6. patře.



Představila se nová sociální pracovnice z Rehabilitační nemocnice v Berouně paní Marie
Palánová. V nemocnici pracuje 3 měsíce.



Ludmila Hurtová: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých chce v Berouně zřídit
SAS a poradnu pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Hledají prostory.



Představila se paní Jitka Hatinová z Kolpingovy rodiny Smečno. Pracuje jako konzultantka
rané péče. Raná péče má celorepublikovou působnost.



Pan ředitel Dan Kubík (DOZP Koniklec Suchomasty) informoval o divadelním festivalu, který
se bude konat 20. 6. 2019 v Konikleci. K vidění bude mimo jiné představení sociálního
cirkusu.



Paní Alena Pecková za Klubíčko Beroun prezentovala nově zřízenou službu: asistovaná
individuální doprava seniorů, osob se zdravotním postižením a dalších lidí s omezenou
schopností pohybu. Jedná se o službu mimo režim sociálních služeb a je provozována od
května 2019. Doposud proběhlo cca 25 kontaktů. Služba se dobře rozjíždí. Doprava je
zajišťována automobilem Dacia Dokker se speciálním zvedacím zařízením pro přesun
imobilních osob do automobilu. Dále bude v provozu druhé auto Hyundai.



Proběhla diskuze o projektu Taxík Maxík. Města mají možnost požádat o velkoprostorový
automobil na provozování smluvní dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace. Je ke zvážení, zda by město Beroun příp. i ve spolupráci s městy Hořovice a Králův
Dvůr
společně
o
automobil
zažádalo.
Bližší
informace
jsou
zde:
https://www.kontobariery.cz/Projekty/Firemni-fondy/Fond-Dr-Max



Pan místostarosta Tomčo potvrdil, že se vedení města tématem dopravy pro osoby
s omezenou schopností zabývá. Zároveň byla zmíněna problematika parkování pro
poskytovatele SSL a dalších služeb v případech, kdy se potřebují dostat ke klientovi, a
z hlediska dopravního není povolené na daném místě parkovat. Jedná se o další téma, které
je v rámci dopravy potřebné řešit.
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REKAPITULACE - KPSS


Priority jsou schválené KS a Radou města Beroun. Opatření jsou ve fázi projednávání a úprav.
Členové PS se k opatření mohou vyjadřovat v rámci jednání PS i v průběhu jejich zpracování.
S podněty a připomínkami je možné kontaktovat koordinátorku KP Ivu Ludvíkovou
(osvz15@muberoun.cz, 311 654 363). Jednotlivá opatření budou konzultována
s poskytovateli, kterých se dané opatření týká.



V procesu tvorby je Katalog sociálních a návazných služeb. Do katalogu bude zařazena také
provozní doba. Katalogové listy jednotlivých SSL budou poskytovatelům zaslány k finální
korekci a odsouhlasení.



Průběžně probíhají tematické pracovní skupiny na konkrétní témata. Jako jedno z aktuálních
témat, které bylo v rámci pracovního jednání řešeno, je doprava pro osoby s omezenou
schopností pohybu, které se konalo 21. 3. 2019. Zápis z pracovní skupiny je zveřejněn zde:
https://www.mesto-beroun.cz/pro-obcany/socialni-sluzby/komunitni-planovani-socialnichsluzeb/dokumenty-kpss/?kateg=347&sort=3&search=



Proběhla dvě pracovní setkání sociálních pracovníků na téma: domácí násilí a dluhová
problematika a její řešení v rámci území Berounska. Občerstvení na jedno z jednání i dnešní
PS připravili žáci ze SŠ a ZŠ v Berouně, ulice Karla Čapka.



Bylo realizováno šetření a rozhovory s pečujícími rodinami o děti se ZP. Následně CPKP
střední Čechy zpracovalo Analýzu potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP
Beroun a ORP Hořovice. Výstupy byly předány a prezentovány v rámci Krajského úřadu
Středočeského kraje.



Pravidelně se schází Koordinační skupina.



Probíhá poslední fáze rozhovorů s poskytovateli SSL a dalšími subjekty.



Proběhla debata o pracovních skupinách, které se sešly v rámci aktualizace strategie
Středočeského kraje.

PRIORITY A OPATŘENÍ


Jak je uvedeno výše, Koordinační skupina a Rada města Berouna schválila Priority v rámci
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území
2019 – 2023. V současné době probíhají diskuze a pracovní setkání k jednotlivým opatřením.



Účastníci PS byli seznámeni s pojmy, které jsou v rámci opatření používány: podpora – rozvoj
– vznik.



Následně byla projednána opatření vztahující se k příslušným pracovním skupinám: Senioři a
Osoby se zdravotním postižením. U některých opatření proběhla hlubší diskuze:
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Priorita č. 2: Rozvoj služeb podporujících setrvání osob v domácím prostředí


Proběhla diskuze k opatření 2.12. Podpora „Centra duševního zdraví“. Podoba tohoto
opatření bude konzultována s odborníky v dané problematice (např. Lomikámen, z.ú.).
Proběhla diskuze o vhodnosti pojmu „podpora“. Služba by neměla sloužit pouze pro
Berounsko, ale pro větší území. Zároveň v rámci této oblasti již určité aktivity fungují. Přesná
formulace opatření bude doladěna.



Dále bylo řešeno, zda v opatření chybí rozvoj a podpora osob se specifickými potřebami
v komunikaci pro neslyšící a nedoslýchavé. Martina Macurová z CPKP vysvětlila, proč tato
specifikace přímo v opatření není uvedena. Sluchové postižení by v rámci SSL nemělo být
primárně důvodem pro odmítnutí klienta. Byl uveden příklad, kdy klient je prvotně senior a
až následně se zvažuje sluchové postižení. Nejde o to vytvořit speciální SSL pro tyto klienty,
ale efektivně zprostředkovat příslušnou formu komunikace (tlumočení, přepis či jinou). Tento
přístup platí v případě neslyšících. Jiná situace je např. v případě duševně nemocných či
dalších skupin.



Byl vznesen dotaz, zda jsou v rámci sociální rehabilitace zohledněny všechny formy
rehabilitace včetně pobytové. Bude zohledněno, zda je třeba formy v opatření blíže
specifikovat či ponechat v uvedené podobě.

Priorita č. 4: Rozvoj služeb a různých forem bydlení pro sociálně znevýhodněné rodiny a jednotlivce


Proběhla diskuze obecně o problematice bydlení (chráněné bydlení, podporované bydlení,
DPS, bydlení sociálně slabých rodin atd.). Pan místostarosta Tomčo potvrdil, že se jedná o
důležité téma. Byl zmíněn zákon o sociálním bydlení, který nebyl schválen. Pan místostarosta
nastínil situaci, kdy město Beroun chce řešit otázku sociálního bydlení; proběhla jednání
s developery, kteří jsou ochotní v otázce sociálního bydlení spolupracovat. Město Beroun
počítá s tím, že bude čerpat v této oblasti dotace. Co se týká majetku, tak město Beroun
nemá moc možností k využití svých budov pro účely sociálního bydlení. Dále byla sdílena
zkušenost, že v určitých lokalitách místní lidé vyjadřují nesouhlas s vystavěním sociálního
bydlení. Je dobré i směrem k veřejnosti ujasňovat, co je sociální bydlení a usměrňovat tak
případné mýty, které v souvislosti s tímto tématem vznikají.



Byla zmíněna analýza sociálního bydlení (Plán sociálního bydlení ve městě Berouně
2017 - 2023). Je známo, co je potřeba, ale k řešení zůstává: kde a jak bude financováno.



Dále byla zdůrazněna problematika bydlení nízkopříjmových seniorů, kteří nejsou klienty
domovů pro seniory a nemají kde bydlet. Z praxe sociálních pracovnic vyplývá, že pro takové
klienty nejsou vhodné služby, nemají možnost jim zajistit jakékoliv ubytování.
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Priorita č. 5: Podpora poradenských a podpůrných služeb v Berouně a rozvoj do spádových obcí


Proběhla debata k dluhovým poradnám. Paní Marie Veselá z Dluhové poradny Diakonie
Církve bratrské v Berouně odchází a v současné době nemá nástupce, poradna ukončuje svou
činnost. Dluhová problematika je aktuálním tématem. Poradny je třeba udržet, případně i
navýšit jejich kapacitu. Nepřijímání nových klientů jedné z dluhových poraden je v praxi již
znát – větší vytížení stávajících poraden.

Priorita č. 6: Rozvoj a zkvalitnění pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením






V území chybí kapacity Domovů se zvláštním režimem. V případě této služby se jedná o
významnou informaci také pro Středočeský kraj.
Opět bylo zmíněno téma nízkopříjmových seniorů. Není pro ně k dispozici žádná forma
bydlení.
Proběhla debata na téma Domov pro OZP a jak dále směřovat služby pro mentálně postižené.
Proběhne pracovní schůzka s panem ředitelem Danem Kubíkem (Koniklec Suchomasty), kde
bude zmiňované projednáno včetně výstupů z Analýzy potřeb pečujících.
Zazněl podnět, zda by opatření 6.1. „Zkvalitňovat a rozvíjet kapacity služeb domova pro
seniory a domova se zvláštním režimem“ mohlo být doplněno o mentálně postižené.

Priorita č. 7: Podpora pracovního uplatnění znevýhodněných osob







Oblast zaměstnanosti sice nespadá výhradně do oblasti sociálních a návazných služeb, prolíná
se zde více oblastí, ale je třeba v komunitním plánu na toto téma myslet.
Proběhla diskuze o tom, že není propojeno fungování praktických škol, ÚP, podniků.
Z praktické školy vychází spousta kuchařů, ale nemají uplatnění. V běžných provozech tito
mladí lidé nevydrží a služby Klubíčka a Dobromysly nepokryjí všechny potřeby, které je třeba
v této souvislosti řešit. Zůstávají doma a dovednosti, které se naučili, tak ztrácejí. Zároveň ani
ÚP neví, jaká místa těmto mladým lidem s OZP nabízet. Zvážit, zda a jak do opatření zohlednit
i koordinaci zaměstnávání znevýhodněných osob, včetně podpory tréninkových pracovišť.
Dále byla diskutována možnost společensky odpovědných veřejných zakázek. Např. město by
mohlo tento rozměr zohlednit při vyhlašování veřejných zakázek; zaměstnávat znevýhodněné
osoby apod.
Pan místostarosta Tomčo vyjádřil ochotu řešit konkrétní projekty či návrhy v dané oblasti i
v rámci individuálních konzultací. Je možné se na pana místostarostu obrátit.
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Analýza potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP Beroun a ORP Hořovice


V rámci PS byly prezentovány závěry vyplývající z Analýzy pečujících.

Cíl analýzy a metodologie









Zjistit konkrétní zájem a potřeby rodin pečujících o dítě/dospělého se ZP
Jaké sociální a jiné služby jim v území chybí
Standardizované rozhovory s 50 respondenty, zaměřeno na rodiny „školních“ dětí
Většina respondentů s dětmi 8-26 let, pobírají PNP
16 % z celkového počtu 280 rodin s dětmi v této věkové kategorii
Reprezentativní vzorek
Skupinové rozhovory s rodiči, poskytovateli SSL služeb, pracovníky OSVZ a ÚP
Období říjen 2018 až únor 2019

Hlavní zjištění














Všichni respondenti – obavy z budoucnosti dětí se ZP, potřeba jistoty, kdo se o ně postará.
Minimální využívání sociálních služeb – velká vzdálenost služeb od bydliště, dopravní
dostupnost a finanční nákladnost SSL.
Další důvody – naplněná kapacita konkrétní SSL nebo neodpovídající služba pro konkrétní
dítě/dospělého a jeho zdravotní/psychické/sociální potřeby.
Většina rodin stojí o vhodné SSL, největší zájem o denní stacionář, sociálně terapeutické
dílny a odlehčovací služby.
Zájem o denní stacionář od roku 2019 – 9 rodin, 14 rodin v období 2020-2022. Zájem o
sociálně-terapeutické dílny – 16 rodin okamžitě, odlehčovací služby – 15 rodin.
Volnočasové aktivity – většina se neúčastní žádné aktivity. Důvody: nabídka neodpovídá
potřebám dítěte/dospělého, finanční nákladnost, vzdálenost od místa bydliště, obtížná
dopravní dostupnost.
Zájem rodičů o všestranné sportovní aktivity (72 %), výtvarné nebo hudební aktivity
přizpůsobené možnostem dětí.
V území chybí odborníci – stomatologové, psychiatři a psychologové, logopedové,
fyzioterapeuti, neurolog.
Preference bydlení – chráněné bydlení (více než 2/3), týdenní stacionář (44 %) nebo
podporované bydlení (38 %).
Zájem o vznik svépomocné skupiny pečujících rodin – 88 % respondentů.

Analýza potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP Beroun a ORP Hořovice je ke
stažení na webových stránkách města Berouna zde:
https://www.mesto-beroun.cz/pro-obcany/socialni-sluzby/komunitni-planovani-socialnichsluzeb/dokumenty-kpss/?kateg=189&sort=3&search=
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ZÁVĚR


Na závěr paní Alena Pecková z Klubíčka Beroun sdílela situaci z praxe jejich SSL. Je k dispozici
volný rodinný dům v Hostomicích, do kterého hledají ke stávajícímu klientovi Klubíčka dva
další klienty nebo sociálně znevýhodněnou rodinu, která by klientovi pomohla s běžným
provozem a zajistila určitou péči. Bližší informace je možné získat přímo od paní Peckové.



Dále paní Pecková účastníky PS seznámila s nabídkou volných míst v rámci tréninkového
zaměstnávání (uklízeč, kuchař, práce v tvořivé dílně a další). Více informací případně
poskytne přímo paní Pecková.



Na závěr Iva Ludvíková a Martina Macurová poděkovaly za účast na PS a dále také Domu dětí
a mládeže Beroun za poskytnutí prostor pro jednání PS. Pan místostarosta Tomčo poděkoval
za pozvání a vyjádřil důležitost takových setkání, která jsou potřebná proto, aby měl
argumenty a podklady pro obhajování záměrů v sociální oblasti. Pan místostarosta popřál
všem pěkné prázdniny a poděkoval za práci, kterou účastníci PS dělají.

Zapsala: Monika Ljubková (CPKP střední Čechy), Doplnila: Iva Ludvíková (OSVZ MěÚ Beroun)
Schválila: Martina Macurová (CPKP střední Čechy)
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