ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY
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

26. 9. 2019 od 11:30 do 13:30 hod.

Místo konání

MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68 - zasedací místnost vedle obřadní síně,
dveře č. A 306, 2. patro historické části hlavní budovy

ZAHÁJENÍ


Koordinátorka Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) Iva Ludvíková zahájila
jednání Koordinační skupiny (KS) a přivítala paní starostku Soňu Chalupovou - stálou členku
KS, zúčastněné členy KS a omluvila vedoucí odboru Marii Markovou.

Koordinátorka KPSS informovala o změnách v poskytování sociálních a návazných služeb:
 Ke konci června omezila svoji činnost Dluhová poradna Diakonie Církve bratrské (Mgr.
Veselá), přestala přijímat nové klienty a činnost postupně ukončuje. Je tak třeba posílit
odborné sociální poradenství.
 Adiktologická ambulance Magdalény o.p.s. ukončuje vzhledem k nedostatku finančních
prostředků činnost k 31. 10. 2019. Je potřeba hledat způsob jak financování služby zajistit,
je v našem území potřebná. Řešením může být i možná spolupráce s Hořovicemi, kde
poradna měla také klienty. Paní Benešová předá kontakt na obdobnou službu v jiném
regionu – vyjasnění možné dočasné spolupráce.
 Nově je registrovaná sociální služba Odborné sociální poradenství Camino San José, z.s.,
Mgr. Richter, který zde již dříve v této oblasti působil, mimo jiné se věnuje i dluhovému
poradenství. Může tak částečně reagovat na ukončení provozu výše zmíněného dluhového
poradenství Diakonie Církve bratrské.
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KS souhlasí s jednáním s KÚ SK ohledně navýšení financování Adiktologické ambulance
a zvýšení úvazků odborného sociálního poradenství, což může pokrýt poskytovatel Camino
San José, z.s.

Dále koordinátorka představila Katalog sociálních a návazných služeb na Berounsku, který
prochází posledními korekturami a připravuje se pro tisk.
Martina Macurová z CPKP přiblížila současný stav tvorby Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023. Dochází k finalizaci
následujících dokumentů:
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023
(Střednědobý plán, SPRSS)
- Akční plán na roky 2020 až 2021,
- a navazující analytické dokumenty.
Část materiálů členové KS obdrželi před jednáním.
Některé z nich již členové KS viděli a schvalovali na předešlých jednání KS (Priority, strukturu
vznikajícího Střednědobého plánu, struktura Opatření).
Některá konkrétní opatření budou zaslaná poskytovatelům, jichž se týkají, aby materiál
k připomínkování byl co nejpřesnější. Následně proběhne připomínkování všemi účastníky
procesu plánování, tzn. přes pracovní skupiny a jejich členy. Získané připomínky budou
vypořádány na jednání koordinační skupiny a následně bude SPRSS předložen Radě města
ke schválení.
Termín dalšího jednání KS byl domluven na 11. 11. 2019 od 13.30 hod.

Na návrh paní starostky bude v úvodu Střednědobého plánu shrnut jeho přínos a poslání – je
signálem pro Krajský úřad SK, které SSL jsou nutné k pokrytí potřeb v území a dále je oporou
pro poskytovatele SSL při jednání s krajem (zvýšení úvazků, počtu lůžek), při žádostech
o financování z KÚ, obcí, od sponzorů apod. Budou z něj patrné zdroje financování – a město
je pouze jedním z nich. Do strategie již byla doplněna část, týkající se financování aktivit a role
jednotlivých aktérů.
Do plánu bude možno doplnit aktuální potřeby formou dodatků.

Koordinátorka informovala o v pořadí již druhém jednání na téma Doprava pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace na Berounsku (zápis je zveřejněn na webu města
Beroun), kde se řešily především dvě oblasti problémů
1) parkování poskytovatelů péčových služeb při výkonu jejich práce
2) individuální doprava
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a) seniorů a osob se zdravotním postižením či omezenou hybností, kteří se mohou
v případě špatné dostupnosti dopravy dostat do sociální izolace
b) rodin, které vozí děti se zdravotním postižením do školy, odpovídající jejich postižení
(rodina tak jen za dopravu do školy do Prahy vynaloží měsíčně až 13 000 Kč). Některé
z dětí by bylo možno vozit skupinově.
Koordinátorka bude shromažďovat podklady od poskytovatelů sociálních služeb (SSL) ohledně
potřeb parkování. Vedení města bude předložen návrh na řešení k individuální/skupinové dopravě.

Paní starostka informovala o průběhu příprav sociálních bytů v podkroví Komunitního centra –
ukázalo se, že přestavba bude finančně náročnější, než se původně plánovalo, město by muselo
tyto náklady hradit ze svého rozpočtu, takže se pokusí získat jinou dotaci.
Proběhla diskuze o soužití školky a sociálních služeb v budově Komunitního centra (KC). Shodou
okolností se v něm byli minulý týden podívat členové Komise zdravotnictví a sociálních věcí, někteří
z nich jsou i členy KS. Azylový dům Berounka ani Dobromysl z.ú. již nemohou využívat prostory za
Komunitním centrem a hřiště, které vybudoval Oblastní spolek ČČK pro azylový dům. Množí se
stížnosti na nepořádek na hřišti školky i před budovou. Bylo konstatováno, že celé Komunitní
centrum bylo vybudováno, aby sloužilo sociálním a návazným službám a jejich klientům. Nyní jsou
prostory na jejich úkor využívány školským zařízením. Toto spoluužívání KC začíná být
problematické.
Paní starostka informovala o jednání s investory, kteří mají záměr na území města stavět,
směřovaná ke vzniku určitého počtu „sociálních bytů“ v jejich nemovitostech.
Dále proběhla diskuze nad následujícími tématy:


Situace ohledně domů, ve kterých jsou/byly byty zvláštního určení – ul. Třída Míru 1280
a Na Klášteře 10. Město má nedostatek vlastních bytů a potřeba dostupného bydlení
stoupá. Situace některých klientů odboru sociálních věcí a zdravotnictví je už kritická,
dochází ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Paní Křikavová doplnila, že se jim podobné
případy daří individuálně řešit s podporou KÚ SK. Pokud se klienty/seniory podaří umístit
např. do pobytové služby – domov seniorů, nemusí to být dle paní Zelenkové z odboru
trvalé řešení. Úhrady např. za domovy seniorů jsou příliš vysoké. Často se však jedná také
o osoby, které ještě ani do cílové skupiny domovů seniorů nespadají.



Paní Benešová z Pro zdraví 21 z. ú. doplnila, že je třeba vést rodinu, aby se starala o děti,
nejsou však nástroje a kvalifikované síly, jak je podpořit. Dále informovala o tom, že se Klub
21 připravuje na možnost, že již nebude moci využívat najaté prostory v Havlíčkově ulici
vzhledem k záměru majitele je prodat. Zazněl návrh ověřit možnost využití obdobných, nyní
nevyužívaných, prostor Havlíčkova 3 a 4.
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Paní Wimmerová informovala, že se Střední zdravotnické škole podařilo získat akreditaci
na kvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách“, který začne v lednu.



Denní centrum (DC) pro osoby bez přístřeší bylo před pár dny otevřeno na nové adrese
U Cukrovaru 1996. Charita Beroun již zaznamenala poškození dveří DC. Paní Křikavová
zmínila kamerový systém, který dříve DC využívalo. Ve vnitřních prostorách DC je potřeba
i z hlediska projektu Teplá židle, který by zde v zimě měl opět probíhat. Paní starostka ověří,
zda je kamerový systém znovu možno v prostorách DC použít. Město nyní plánuje další
kamerové body, z nichž jeden by měl mít dosah i na objekt DC zvenku.



Paní starostka informovala o odměně za informaci o oznámení vandalismu a sprejerství.
Vyzdvihla, že ten, komu byla odměna vyplacena, ji věnoval na potřeby dvou klientů odboru
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Beroun.



Proběhla diskuze nad dalším využitím prostor v kulturním domě Plzeňka – Klubíčko
Beroun, z.ú. tyto prostory v současné chvíli nevyužije.



Koordinátorka informovala o změnách v Obecných zásadách pro poskytování dotací
z rozpočtu města Beroun a v Pravidlech pro poskytování dotací v sociálně-zdravotní oblasti
z rozpočtu města Beroun.



Martina Macurová představila Letáky pro starosty: pomoc v reálných životních situacích.



Dále informovala o schůzce v Konikleci Suchomasty, kde její ředitel představil vize
proměny DOZP.

Dále byly diskutovány následující připomínky:




Možnost zajíždění autobusové linky C k obchodům v Obchodní ulici – k tomu paní starostka
sdělila, že se s tím počítá, v současné době je třeba vyřešit umístění zastávek v obou směrech.
Vyhrazená parkovací místa pro invalidy u budovy Úřadu práce Pod Kaplankou 21 a u budovy
Pošty
Zastávka autobusové linky H v ulici Prof. Veselého – linka tudy projíždí, staví zde pouze linka A
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ÚKOLY
KDO

CO

TERMÍN

Iva Ludvíková
s vedoucí odboru
OSVZ

Jednat s KÚ SK ohledně navýšení financování Do konce
Adiktologické ambulance a zvýšení úvazků října2019
odborného sociálního poradenství.

Iva Ludvíková
ve spolupráci se
starostkou města
RNDr. Soňou
Chalupovou

Zjistit možnost využití kamerového systému Do konce října
z bývalých prostor Denního centra pro osoby bez 2019
přístřeší (Charita Beroun) i v nových prostorách.

Iva Ludvíková,
vedoucí OSVZ
Bc. Marie
Marková

Iniciovat vyhrazená parkovací místa pro invalidy u Do konce
budovy Úřadu práce Pod Kaplankou 21 a u budovy listopadu 2019
Pošty.

Iva Ludvíková

Iniciovat zastávku autobusové linky H v ulici Prof. Do konce
Veselého.
listopadu 2019

Přílohy:





Priority a opatření
Struktura opatření
Struktura Střednědobého plánu
SWOT analýza

Po jednání do zápisu doplněno:
Nově poskytuje odborné sociální poradenství registrovaná sociální služba Socius, z. ú.

Zapsala: Iva Ludvíková (OSVZ MěÚ Beroun) Doplnila: Martina Macurová (CPKP střední Čechy)
Schválila: Zuzana Zelenková (OSVZ MěÚ Beroun)
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