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Zápis z 2. setkání řídící skupiny v rámci komunitního plánování 

sociálních služeb na Přešticku 

 
Přítomni:   

Město Přeštice - Karel Naxera 

OSVZ MěÚ Přeštice - Zdeňka Bártová 

Pečovatelská služba Přeštice - Andrea Wohlmutová 

Denní stacionář Kristián - Michaela Cimická 

Obec Příchovice – Pavlína Nohavová 

Zástupce veřejnosti - Martina Hanzlíková 

CpKP západní Čechy - Lenka Červenková 

CpKP západní Čechy - Ondřej Raffel 

 

Omluveni:  

Město Přeštice - Zdeňka Alblová 

Člověk v Tísni o.p.s. - Alena Černošková 

Diakonie Západ - Eva Bradová  

MěÚ Přeštice - Petra Fornouzová 

 

Datum:  7. 9. 2021 

Místo konání: MÚ Přeštice, Husova 465, Přeštice 

 
Program setkání: 

1. Kde jsme v plánování sociální oblasti 

2. Analýzy sociální oblasti na Přešticku 

3. Vyhodnocení posledního komunitního plánu 

4. SWOT analýzy a vize 

5. Průzkumy potřeb konkrétních cílových skupin 

6. Co nás čeká dále 

7. Různé a diskuze 

 

 
Ad. 1 Kde jsme v plánování sociální oblasti 
V úvodu setkání byli přítomní přivítání, proběhlo krátké představení všech zúčastněných. Přítomní 

byli dále stručně seznámeni se stávajícím průběhem procesu komunitního plánování.  

• Mapování sociální oblasti – analýzy 

• Anketa pro veřejnost „Jak se Vám žije na Přešticku“ 

• Setkání poskytovatelů sociálních služeb – duben (on-line) 

o Vyhodnocení posledního KP, novinky v soc. oblasti 

• Setkání pracovních skupin (2x) – květen (on-line), červen 

o návrh SWOT analýz a vizí rozvoje sociální oblasti na Přešticku 

o účast Plzeňského kraje – plánování na krajské úrovni 

o diskuze nad potřebami regionu v sociální oblasti 

o návrhy průzkumů potřeb 

• Informační kampaň (webový portál – sociální služby Přešticka) 

Bližší informace jsou dostupné v prezentaci, která je zaslána spolu se zápisem. 

 

Ad. 2 Analýzy sociální oblasti na Přešticku  



   

 

2 

 

V další části setkání byly odsouhlaseny výstupy z mapování sociální oblasti na Přešticku. Základní 

socio-demografický popis území, analýza poskytovaných sociálních služeb a analýza zdrojů systému 

sociálních služeb. 

 

Paní Bártová, OSVZ MěÚ Přeštice, vznesla dotaz k organizaci Domus – centrum pro rodinu, která 

byla v průběhu připomínkování doplněna do analýzy poskytovaných soc. služeb k návazným 

službám. Sociální odbor s organizací aktivně spolupracuje a měla by být doplněna do celého 

dokumentu.  

CpKP vysvětlilo, že byla organizace Domus doplněna pouze do návazných služeb, protože dokument 

pracuje primárně se sociálními službami, které v regionu aktivně působí terénně, nebo zde mají sídlo 

či pobočku. Neznamená to ale, že se s touto organizací nebude v komunitním plánování dále 

pracovat, CpKP jí bude posílat pozvánky na setkání apod.  

Paní Hanzlíková vznesla připomínku ke srozumitelnosti grafu 1 v analýze zdrojů systému sociálních 

služeb. Kategorie „Příspěvek zřizovatele (Přeštice)“ byla změněna na „Příspěvek zřizovatele“. 

 

Dokumenty byly odsouhlaseny.  

 

Ad. 3. Vyhodnocení posledního komunitního plánu  
Dokument byl odsouhlasen beze změn. 

  

Ad. 4. SWOT analýzy a vize 
V další části byly schváleny SWOT analýzy a vize rozvoje sociální oblasti na Přešticku. 

 

Paní Hanzlíková sdělila, že se ke SWOT analýzám nevyjádřili všichni a podotkla, že SWOT analýza 

nemapuje vše, zejména v ní chybí větší důraz na školství. V době epidemie Covid-19 byl  rozdíl 

v distanční výuce a možností dětí, kde by bylo vhodné doučování.  

CpKP doplnilo, že je možné do procesu plánování kdykoliv vnést jakékoliv nové téma. V nejbližší 

době se plánuje setkání OSPOD s poskytovateli zaměřenými na rodiny s dětmi (SAS pro rodiny 

s dětmi). 

 

SWOT analýzy a vize byly schváleny beze změn. 

 

Ad. 5. Průzkumy potřeb konkrétních cílových skupin 

V další části setkání byly schvalovány průzkumy potřeb, zaměřené na konkrétní cílové skupiny 

v regionu. Návrhy na jednotlivé průzkumy vzešly z jednání pracovních skupin:  

Pracovní skupina „senioři a osoby se zdravotním postižením“ 

 Průzkum potřebnosti většího časového rozpětí pečovatelské služby ve večerních hodinách i o 

víkendech. Možné spojení průzkumu s chybějící osobní asistencí a terénní odlehčovací 

službou.  

 Potřebnost služeb pro odlehčení rodinám s dětmi do 15 let se zdravotním postižením (osobní 

asistence, denní stacionář,…). 

Pracovní skupina „ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti, mládež, rodiny s dětmi“ 

 Zmapování potřebnosti nízkoprahového zařízení. (probíhá jednání se službou nízkoprahové 

kluby Diakonie Západ) 

Paní Cimická, Denní stacionář Kristián, uvedla, že uvažuje o rozšíření pracovní doby zařízení i o 

víkendu. Nyní je ale váže doba udržitelnosti, kterou mají ještě zhruba dva roky, službu zatím nelze 

přeregistrovat. Rozšíření se bude řešit, až skončí doba udržitelnosti a vyřeší se potíže ohledně dotací, 

které teď vznikly. Dotace, o kterou organizace žádala PK, byla zamítnuta, protože to nebylo určené 

pro denní stacionáře. 
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Paní Hanzlíková uvedla, organizace Ledovec, která měla podanou žádost o dotaci přes MAS 

Aktivios, z.s., chtěla v souladu s projektem rozšířit svoje služby, nemohla daný projekt na území 

MAS realizovat, protože z důvodu epidemiologické situace byla síť uzavřena.  

Paní Cimická doplnila, že mají s krajem vynikající zkušenosti, co se týče spolupráce, ale váže je doba 

udržitelnosti, s čímž se nedá nic dělat. 

 

Pan Naxera, město Přeštice, uvedl, že se pohled města na sociální služby trochu změnil. Byli si 

téměř jistí, že dosáhnou na to, aby se vybudovalo nové zařízení, ale nyní se upouští z plánu 

vybudování nového zařízení pro seniory z bývalého objektu JZD. V tuto chvíli je téměř nemožné se 

do sítě dostat, stále mají před městem náskok soukromí provozovatelé. Město zpracovalo s pomocí 

české spořitelny analýzu zájmu o provoz pobytového zařízení sociálních služeb a vyšlo z toho asi 13 

zájemců. Nabízely se možnosti zrekonstruovat stávající budovu či jí zbourat a vystavět celé nové 

zařízení. Všechny  možnosti by silně zatížily rozpočet města na několik let, což je pro město Přeštice 

nepřijatelné. Město se kloní k tomu, aby přesto objekt využilo primárně pro bydlení, s tím že některé 

byty by měly parametry bezbariérových bytů a sociální služby by zajišťovala městská pečovatelská 

služba. Co se týká pobytových služeb, které občané Přeštic využívají, město zvažovalo vybrat si 

zařízení, které by finančně pravidelně podporovalo s tím, že tam budou připravena lůžka pro místní 

obyvatele za přijatelné ceny.  

Paní Wohlmutová, pečovatelská služba Přeštice, souhlasila s panem starostou a doplnila, že 

realizovali dotazníkové šetření k potřebně prodloužení pracovní doby pečovatelské služby. S tím, že 

klienti o to nemají příliš zájem, ale rodiny klientů o to zájem mají.  

Paní Cimická doplnila, že nejideálnější co může město Přeštice udělat, je rozšíření ambulantní a 

terénní služby.  

 

Paní Nohavová, obec Příchovice, uvedla, že vložila do zpravodajů letáček o možnostech využívání 

místních pečovatelských služeb. Pro některé malé obce je finanční doplácení za pečovatelskou službu 

velká částka. Obec je ale ráda, že něco takového funguje. Někteří lidé ani nevěděli, že tady taková 

služba je. Dalším problémem u lidí je využití příspěvku na péči. Je spousta lidí co čerpají příspěvky 

na péči, ale na péči nechtějí finance vydat. K poskytování pečovatelské služby doplnila, že  pro obce 

je nepříjemné, když z finančního rozpočtu hradí služby, ale neví za koho a za jaké konkrétní úkony, 

ale uvádět například konkrétní jména není z hlediska GDPR možné.  

 

Řídící skupina upravila průzkumy potřeb na tato témata:  

 Průzkum potřeb pečujících osob (došlo ke sloučení navrženého průzkumu potřebnosti 

rozšíření pečovatelské služby a průzkumu potřeb rodin s dětmi se zdravotním postižením) 

 Průzkum potřebnosti nízkoprahového klubu pro děti a mládež v Přešticích 

 

Ad. 6. Co nás čeká  
V poslední části setkání byly stručně představeny nadcházející aktivity projektu: 

• Setkání pracovních skupin ke konkrétním tématům 

• Průzkumy potřeb konkrétních cílových skupin (2-3) 

• Informační kampaň: 

o Webový portál – odkaz pro obce 

o Informační letáky pro obce, veřejnost, uživatele služeb,… 

• Tvorba KP 2023-2025 

 

 

Zapsala: Lenka Červenková, CpKP ZČ 

Ověřil: Mgr. Ondřej Raffel CpKP ZČ 

Dne: 27. 9. 2021 


