ZÁPIS Z PRACOVNÍCH SKUPIN
PRACOVNÍ SKUPINA:

SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA:

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Název projektu

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

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006548

Přítomni

Viz prezenční listina

Datum a čas

4. 11. 2019 od 14:00 – 16:00 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; omluvila paní starostku a přivítala vedoucí OSVZ paní Marii Markovou a
zastupitele pana Jiřího Pokorného a kolegyně z CPKP střední Čechy.



Dále Iva Ludvíková 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.
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NOVINKY ÚČASTNÍKŮ PS





















Pan zastupitel Pokorný ocenil práci sociálních a návazných služeb a poděkoval za ni.
Projekt probační a mediační služby (PMS) Poradna pro oběti trestných činů končí
v červnu 2020. Službu bude dále poskytovat PMS.
Mgr. Martin Matuševský (Husovo náměstí 82) je od září 2019 zapsán 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.
Dobromysl provozuje sociální podnik na výrobu mýdel DobroDílo v Králově Dvoře
(Pod Hájem 524, Králův Dvůr). V DobroDíle bude den otevřených dveří 12. 11. 2019
od 15 hodin.
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.
Sociální podnik Klubák nově provozuje Asistovanou dopravu (mimo režim SSL) a
pojízdnou kavárnu KlubkoCafé.
Charita Beroun slučuje od ledna 2020 odlehčovací službu a osobní asistenci pod
pečovatetlskou službu.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých rozšířila činnost v Berouně –
kontaktní kancelář je Pod Kaplankou.
Dětský domov a Mateřská škola speciální Beroun má ve svém areálu druhým rokem
babybox. Žádné miminko zatím do babyboxu nebylo umístěno.
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.
Od července 2019 došlo ke zvýšení příspěvku na péči. Po zvýšení příspěvku se rapidně
zvýšily počty žádostí o příspěvek na péči. Podrobné informace včetně výše příspěvku
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v jednotlivých stupních naleznete na níže uvedených webových stránkách:
https://www.mpsv.cz/web/cz/zdravotni-postizeni#pp

DOPRAVA PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU





Byly realizovány dvě tematické pracovní skupiny k tématu dopravy pro osoby
s omezenou schopností pohybu.
Bližší informace jsou k dispozici v zápisech ve zveřejněných zápisech:
https://www.mesto-beroun.cz/pro-obcany/socialni-sluzby/komunitni-planovanisocialnich-sluzeb/dokumenty-kpss/?kateg=347&sort=3&search=
Paní Alena Pecková seznámila přítomné s možností zapojení města do projektu Taxík
Maxík a popsala dosavadní zkušenost s provozem asistované dopravy v rámci
sociálního podniku Klubák. Za stávajících podmínek je doprava ztrátová a není možné
dále takto realizovat. Pro další provoz bude nutné buď navýšit cenu, nebo se město
Beroun zapojí do projektu Taxík Maxík a bude tento druh dopravy podporovat. Je
třeba předložit konkrétní vyčíslenou poptávku jako podklad pro jednání s městem a
podpořit tak potřebnost dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu.

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,
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 harmonogram,
 předpokládané finanční náklady,
 možné zdroje financování.



V rámci diskuze byla řešena situace SSL „raná péče“. Zástupkyně Diakonie ČCE Praha
popsala současnou situaci, kdy ve službě nejsou dostatečné kapacity na uspokojení
veškeré poptávky. Bylo projednáno, kde je v rámci AP na ranou péči pamatováno.
Cílem AP není vyjmenovat všechny SSL, ale aby AP dokázal reagovat na danou
potřebu, pokud bude doložena. Opatření 8.7. upravuje následující:
Individuální podpora jednotlivců a organizací dle doložené potřeby (např. raná péče,
služby pro smyslově postižené, terapeutické komunity, autistické děti a dospělí apod.).

OSTATNÍ


Proběhlo setkání k SPRSS Středočeského kraje a následně bylo ukončeno jeho
připomínkování.



Proběhla debata o půjčovnách kompenzačních pomůcek. Kontakty jsou k dispozici v
novém Katalogu sociálních a návazných služeb na Berounsku.

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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