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Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového
území 2019 – 2023

Číslo projektu
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Přítomni

Viz prezenční listina

Datum a čas

4. 11. 2019 od 16:00 – 18:00 hod.

Místo konání

Klub důchodců Beroun - U Kasáren 813 - 1. patro

ÚVOD




V úvodu Iva Ludvíková (koordinátorka KPSS - MěÚ Beroun, OSVZ) přivítala účastníky
jednání PS. Následně představila nový Katalog sociálních a návazných služeb na
Berounsku, který byl k dispozici na jednání. Katalogy budou dále distribuovány
poskytovatelům SSL a na další místa. Katalog nemá uveden rok, pro který je platný. Je
uveden pouze rok vydání. V rámci dalšího vydání, pro odlišení od předešlé verze,
bude katalog v jiné barvě.
Následovalo krátké představení účastníků a sdílení novinek.

NOVINKY ÚČASTNÍKŮ PS


Projekt probační a mediační služby (PMS) Poradna pro oběti trestných činů končí
v červnu 2020. Službu bude dále poskytovat PMS.
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Mgr. Martin Matuševský (Husovo náměstí 82) je od září 2019zapsán v Registru
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (zdarma poskytuje úvodní právní rady
zvlášť zranitelným obětem trestných činů).
Volonté Czech o.p.s. ve spolupráci s PMS realizují projekt „VOL NOVÝ START“, v rámci
kterého je poskytováno poradenství v oblastech: komunikace s úřady a exekutory,
zmapování dluhů a vyčíslení exekucí, realizace insolvence oddlužením, právní a
pracovní poradenství. Iva Ludvíková rozešle leták společně se zápisem.
Lomikámen bude slučovat svoje SSL do jedné – sociální rehabilitace. Jiná Káva bude
fungovat i nadále, ale nebude již sociálně terapeutickou dílnou. V rámci reformy
psychiatrické péče je v plánu navýšení úvazků. Dále byla zmíněna spolupráce
s psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech. V letošním roce se začala scházet
svépomocná skupina. Lomikámen nově sídlí v budově České pojišťovny v 6. patře.
Pro zdraví 21: NZDM byl rekonstruován. V NZDM byla zrušena pravidla a s dětmi byly
nastaveny hodnoty, kterými se budou řídit. Stávající prostory jsou zajištěny na další 3
roky.
V rámci občanské poradny Remedium není možné podávat návrhy na oddlužení.
V organizaci proFem končí Ester Poláčková a v Intervenčním centru nastupuje nová
kolegyně. Organizace sídlí nově v budově pojišťovny. 12. 11. 2019 se bude konat
setkání interdisciplinárního týmu.
Člověk v tísni – dluhová poradna: byl navýšen úvazek. Mají akreditaci pro podávání
návrhů na oddlužení. Klientů je hodně a poradna nezvládá uspokojit veškerou
poptávku.
V rámci Charity Beroun bylo od září 2019 Denní centrum pro osoby bez přístřeší
přestěhováno na adresu U Cukrovaru 1996, Beroun.
Potravinová sbírka v rámci Berouna a Hořovic bude 23. 11. 2019.
Noc venku se bude konat 21. 11. 2019 (Husovo náměstí 43).
V letním kině v Berouně se bude konat 24. 11. 2019 akce pod záštitou Ivy Pazderkové
(promítání filmu Anděl páně 2, bezobalová tématika, prodej…).
Adiktologická ambulance (Magdaléna o.p.s.) ke konci října 2019 ukončila svou
činnost. V rámci adventních trhů je sociálním a návazným službám společně s MKC
k dispozici jeden domeček pro případný prodej výrobků či vánočního zboží. V případě
zájmu
je
možné
kontaktovat
koordinátorku
KP
Ivu
Ludvíkovou
(osvz15@muberoun.cz, 311 654 363).
Střední zdravotnická škola nově nabízí akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních
službách. Bližší informace je možné získat u koordinátorky KP Ivy Ludvíkové
(osvz15@muberoun.cz, 311 654 363) nebo na webových stránkách školy
https://www.szsberoun.cz.
Zápisy z jednání v rámci KPSS jsou zveřejněny na odkazu: https://www.mestoberoun.cz/pro-obcany/socialni-sluzby/komunitni-planovani-socialnichsluzeb/dokumenty-kpss/?kateg=347&sort=3&search=
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STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BEROUN A SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ
2019 – 2023 (SPRSS)


Martina Macurová z CPKP střední Čechy seznámila účastníky PS se SPRSS a Akčním
plánem pro roky 2020 – 2021. SPRSS končí v rovině priorit. Opatření navazují formou
AP na dva roky. Nově je v rámci SPRSS upravena možnost dodatkem upravit opatření
a promítnout do AP aktuální situaci a nově vzniklé potřeby.



Oba dokumenty jsou v současné době ve fázi veřejného připomínkování. Termín pro
doručení připomínek je do středy 6. 11. 2019 včetně. Připomínky je třeba zapracovat
do připomínkovacího listu, který byl rozeslán či je k dispozici ke stažení zde včetně
SPRSS s přílohami a AP: https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/aktuality/komunitniplanovani-socialnich-sluzeb-5057cs.html



Účastníci PS byli dále seznámeni se strukturou opatření:
 popis a zdůvodnění potřebnosti,
 plánované klíčové aktivity,
 cílová skupina,
 předpokládané výstupy,
 dopad na cílovou skupinu,
 realizátoři a partneři,
 harmonogram,
 předpokládané finanční náklady,
 možné zdroje financování.



V rámci diskuze bylo řešeno navýšení úvazků odborného sociálního poradenství,
které je v AP zahrnuto. Proběhla debata o dluhovém poradenství (vysoká míra
zadluženosti na Berounsku, hodně klientů, poradny nemohou naplnit veškerou
poptávku). AP je podkladem pro další jednání se Středočeským krajem ve věci
navýšení úvazků a vyjednávání o zařazení do sítě SSL.



Proběhla diskuze o mobilní hospicové péči pro dětské pacienty. V území Kladenska je
tato služba zajištěna. Cesta domů na Berounsko nezajíždí. Na Berounsku působí
Centrum domácí péče, které provozuje mobilní hospic. V rámci jednání nebylo
ujasněno, zda poskytují služby i pro dětské pacienty. Po jednání bylo zjištěno, že
služba je prezentována pro všechny bez rozdílu věku. Konkrétní možnosti hospice pro
děti je třeba dojednat individuálně.
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ZÁVĚR


Na závěr Iva Ludvíková a Martina Macurová poděkovaly za účast na PS. Následovalo
neformální setkání spojené s občerstvením, které přichystali žáci Praktické školy
v Berouně.

Zapsala: Monika Ljubková (CPKP střední Čechy)
Doplnila: Iva Ludvíková (OSVZ MěÚ Beroun)
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