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ÚVOD


V úvodu Martina Macurová (CPKP) a Iva Ludvíková (MěÚ Beroun, OSVZ) přivítaly 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.



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


Charita Beroun byla nucena přerušit provoz Denního centra pro osoby bez přístřeší – bylo
nutné vyklidit prostory města, ve kterých bude mateřská škola. SSL nově funguje
v Hořovicích, kde proto ještě došlo k rozšíření služby. Terénní program pro osoby bez přístřeší
byl přestěhován do Počapel a funguje dále.



Byl vznesen dotaz, jak v současné době funguje potravinová banka v rámci Charity Beroun.
Potravinovou pomoc vydávalo Denní centrum pro osoby bez přístřeší. V současné době jí
může poskytnout SAS pro rodiny s dětmi. Potravinová banka nyní nefunguje v takové
kapacitě, jako doposud.



V rámci KPSS byla realizována pracovní schůzka s hlavní manažerkou MAP II Ing. Jitkou
Štembergovou. Sociální oblast a školství jsou provázané. Cílem je řešení ve vzájemné
součinnosti.



5. 6. 2019 proběhlo setkání MAP. Některé z účastnic PS se setkání účastnily. Na setkání byl
prostor pro prezentaci služeb, byly rozdány letáky. K hlubší komunikaci nedošlo, nebylo příliš
času. Ředitelé škol dostali základní informace. Jedná se o první kroky, kdy je i informativní
setkání možné chápat jako dobrý začátek pro další spolupráci. Dále zazněl názor, že role
ředitelů nemusí být klíčová. Jako významné pozice jsou vnímány spíše školní psychologové,
speciální pedagogové, metodici apod.



Iva Ludvíková na setkání starostů ORP Beroun a na semináři pro lékaře informovala o KPSS a
SSL, předala katalogy. V rámci problematiky spolupráce s lékaři došlo k závěru, že není
vhodné pořádat pro samotné lékaře setkání. Lékařům bude rozvezen nový katalog sociálních
služeb a k jejich zapojování bude docházet spíše v rámci setkání v oblastech, které se jich
týkají.

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.

2



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.



V rámci dalších kroků KPSS je třeba se mimo jiné zaměřit na primární prevenci.

PRIORITY A OPATŘENÍ


Jak je výše uvedeno, 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: Rodiny
s dětmi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením. U některých opatření proběhla hlubší
diskuze:

Priorita č. 1 - Podpora prevence a řešení rizikových jevů u dětí, mládeže a rodin


Proběhla diskuze o doučování mimo SAS. Zvážit a případně doplnit do opatření doučování
mimo SSL.



Zazněl podnět zařadit mezi opatření bod 1.8 v rámci speciálně-pedagogického poradenství.
Jedná se o přesahové téma.
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Proběhla diskuze o možnostech placených služeb a poradenství; jaké služby zařazovat či
nezařazovat do katalogu. Existují rodiny, které jsou schopné si služby zaplatit.



Zapomíná se na „zdravé rodiny“, které ještě nemají vyhrocené problémy. I na ně by se mělo
myslet, ne čekat, až budou služby potřebovat. K řešení je téma primární prevence.



Byla zmíněna Sociální klinika. Je zde možné využít služeb psychologa, psychoterapeuta dle
finančních možností klienta – platí se tolik, kolik si klient může dovolit zaplatit. Bližší
informace zde: https://www.socialniklinika.cz.



Proběhla debata o dostupnosti dětských psychiatrů a psychologů. V rámci KPSS byli
zmapováni včetně jejich smluvních pojišťoven. Seznamy budou členům PS rozeslány.

Priorita č. 3 - Podpora služeb pro dospělé osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené


Opatření 3.2. Podporovat služby pomoci při základním zdravotním ošetření. Proběhla diskuze
nad zařazením tohoto opatření. Je problematické, kdo má tuto péči dělat. Primárně se jedná
spíše o zdravotnictví. Téma by ale nemělo zapadnout ani v opatřeních v rámci KPSS. Byly
sdíleny příklady z praxe. Jedná se malou CS, ale je to problematické.

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


Sociální bydlení bylo řešeno na předcházející PS v čase od 14:00 do 16:00 hod. za přítomnosti
pana místostarosty Tomča:



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. Na
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OSVZ je kolegyně – koordinátorka sociálního bydlení. Paní vedoucí OSVZ Marková potvrdila,
že se téma sociálního bydlení řeší. Zazněly zkušenosti např. z Brna – Bydlení především.

Priorita č. 5 - Podpora poradenských a podpůrných služeb v Berouně a rozvoj do spádových obcí


Bylo představeno otevření Občansko sociální poradny Beroun, která je v provozu
od 1. dubna 2019. V poradně 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.



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.



V rámci diskuze zazněl názor, zda u opatření k dluhovému poradenství uvést podporu i
rozvoj.



V území fungují poradny spíše se specifičtějším zaměřením. Je třeba myslet i na poradenství
obecné např. pro „sociálně nezkušené občany“. OP Remedium takové poradenství poskytuje.



Proběhla diskuze, zda by bylo možné do opatření začlenit návazné služby (ve smyslu např.
Rodinné centrum Slunečnice) – rodinný poradce, mediační poradce – ve stávající formulaci
není možné tyto služby najít. Ke zvážení, zda nově zařadit bod 5.4.

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.



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 toto téma vyslechl v PS, která se konala od 14:00 do
16:00 hod. Dále vyjádřil ochotu řešit konkrétní projekty či návrhy v dané oblasti i v rámci
individuálních konzultací. Je možné se na pana místostarostu obrátit.



V rámci diskuze projednáno zařazení opatření 7.3 k tréninkovému zaměstnávaní.
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OSTATNÍ


V závěru proběhla diskuze k tématu problematiky seniorů v důchodovém věku, kteří
v některých případech mají důchod, měli by i na úhradu SSL, ale jsou ve velmi špatném
zdravotním stavu, někdy mají problém se závislostí. Tito klienti jsou ve službách i zdravotních
zařízeních odmítáni, ani do ubytovny se nedostanou. Byly sdíleny příběhy z praxe, kdy klienti
nakonec zemřeli v LDN.



Je třeba zdůraznit, že bydlení je problém u všech cílových skupin.



Proběhla diskuze: Azylový dům Berounka - Oblastní spolek ČČK Beroun dostal informaci, že je
možné, že bude město prostory, které nyní AD využívá, potřebovat a AD by musel hledat
nové prostory. Vedoucí OSVZ Marie Marková přislíbila, že věc ujasní s panem místostarostou
Tomčem.

ZÁVĚR


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.

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