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

11. 11. 2019 od 13:30 do 16:00 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), přivítala členy KS, pana místostarostu Dušana Tomča a vedoucí
odboru paní Marii Markovou a zúčastněné členy KS. Dále vysvětlila pozdější příchod paní
starostky Soni Chalupové, která se kvůli pracovním povinnostem k jednání připojila později.
Následně Iva Ludvíková seznámila přítomné s programem jednání KS.

TÉMATA Z PŘEDEŠLÉ KS


Iva Ludvíková ujasnila informace řešené v rámci předešlé KS. Z jednání se zástupci KÚ SK
vyplynulo, že organizaci Camino San José, z.s. nelze již zařadit do krajské sítě SSL na rok 2020;
reálné je jednání o zařazení do sítě na rok 2021.



Adiktologická ambulance (Magdaléna o.p.s.) ke konci října 2019 ukončila svou činnost.
Magdaléna o.p.s. podala žádost o dotaci na příští rok. V případě dostatečných finančních
prostředků z různých zdrojů by ambulance případně mohla být znovu otevřena
v březnu/dubnu 2020. Za loňský rok prošlo ambulancí cca 106 klientů. V rámci KS došlo ke
shodě, že uvedená služba je v území potřebná.
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V řešení jsou kamery do Denního centra Charity Beroun. V nových prostorech, kam se Denní
centrum přestěhovalo, kamery nejsou. Dle vyjádření IT pracovníků z Odboru hospodářské
správy – Oddělení informatiky jsou původní kamery zastaralé a doporučili pořídit do nových
prostor nové kamery. Nové kamery do Denního centra Charity Beroun zakoupí město Beroun.



K návrhům na vyhrazení parkovacích míst pro OZP: Paní vedoucí Marková iniciovala zřízení
vyhrazených míst pro zdravotně postižené ve dvoře MěÚ Beroun Pod Kaplankou; věc
projednala s panem ředitelem ÚP. Zatím k vyhrazení míst nedošlo. U pošty není dostatečný
prostor pro vyhrazení těchto parkovacích míst – konzultováno s vedoucím Odbor dopravy a
správních agend MěÚ Beroun Mgr. Jerlingem. Vyhrazené parkovací místo pro OZP je naproti
poště před budovou Politických vězňů 20/18.



Linka autobusu H bude nově stavět na zastávce Prof. Veselého s platností nového jízdního řádu
od prosince 2019.

JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN


Iva Ludvíková informovala o jednání pracovních skupin (dále PS), které se konalo 4. 11. 2019.
Zápis byl členům KS rozeslán. Podrobnější informace jsou uvedeny v zápise, který je k dispozici
také na webových stránkách: https://www.mesto-beroun.cz/pro-obcany/socialnisluzby/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/dokumenty-kpss/?kateg=347&sort=3&search=



V rámci diskuze bylo projednáno, proč není tak velký zájem o prodejní „domeček“ na
adventních trzích. Ne všichni poskytovatelé SSL v rámci svých činností vyrábějí předměty
k prodeji nebo jich nemají dostatek pro prodej; stánek není vyhovující, protože není dostatek
prostoru pro vystavení výrobků… Proběhla debata o případné možnosti, zda by poskytovatelé
mohli prodávat občerstvení. Případné zarezervování stánku je možné řešit s panem Kačabou.

SPRSS A PROJEDNÁNÍ PŘIPOMÍNEK


Martina Macurová z CPKP střední Čechy seznámila členy KS 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 byly ve veřejném připomínkování do 6. 11. 2019. Bylo doručeno
12 připomínkových listů a konkrétní návrhy pro realizaci AP od MAP. CPKP střední Čechy
zpracovalo návrh na vypořádání připomínek.
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Následovalo projednání všech připomínek týkajících se SPRSS, AP na roky 2020 až 2021
a analýz, které jsou přílohou SPRSS. KS uvedenou podobu vypořádání schválila včetně finální
podoby SPRSS a AP na roky 2020 až 2021. Vypořádané připomínky jsou přílohou tohoto zápisu.



SPRSS se všemi přílohami bude projednán v rámci Komise zdravotnictví a sociálních věcí dne
18. 11. 2019 a následně bude předložen Radě města Berouna ke schválení dne 27. 11. 2019.

OSTATNÍ


Pan místostarosta Tomčo sdělil přítomným, že v rámci kulturního domu Plzeňka jsou
k dispozici volné prostory, které mohou být využity např. pro NNO. V případě zájmu je možné
kontaktovat pana místostarostu Tomča.



Dále je v přízemí KD Plzeňka k dispozici prostor pro případné jednorázové bezplatné využití.



Dobromysl, z.ú. cítí vzhledem k událostem v Komunitním centru (KC) - rozšíření školky v
přízemí, požár v kuchyňce AD a následné informace v médiích - nejistotu ohledně dalšího
setrvání v KC. Rádi by se prostřednictvím koordinátorky KP ujistili, zda má význam investovat
do dalších úprav prostor. Paní starostka s panem místostarostou potvrdili, že se setrváním
Dobromysli ve 2. patře KC se i nadále počítá.

Přílohy


Vypořádání připomínek ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Beroun
a spádového území 2019–2023 a Akčnímu plán na roky 2020 až 2021.

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