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Zápis z 3. setkání řídící skupiny v rámci komunitního plánování 

sociálních služeb na Přešticku 

 
Přítomni:   

Město Přeštice – Karel Naxera 

Město Přeštice – Zdeňka Alblová 

OSVZ MěÚ Přeštice – Zdeňka Bártová 

Pečovatelská služba Přeštice – Andrea Wohlmutová 

Obec Příchovice – Pavlína Nohavová 

Zástupce veřejnosti – Martina Naxerová 

CpKP západní Čechy – Lenka Červenková, Petra Fornouzová, Ondřej Raffel 

 

Omluveni:  

Denní stacionář Kristián – Michaela Cimická 

Člověk v Tísni o.p.s. – Martina Bláhová 

Diakonie Západ – Eva Bradová  

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice – Petr Fornouz 

 

Datum:  1. 3. 2022 

Místo konání: MÚ Přeštice, Husova 465, Přeštice 

 
Program setkání: 

1. Shrnutí realizovaných aktivit – kde se v KPSS nacházíme?  

2. Projednání návrhu katalogu sociálních služeb na Přešticku 

3. Projednání informačních letáků 

4. Projednání webové sekce k sociální oblasti na Přešticku 

5. Informace o následujících aktivitách 

6. Různé a diskuse 

 

 
Ad. 1 Shrnutí realizovaných aktivit – kde se v KPSS nacházíme? 
V úvodu setkání byli přítomní přivítáni. Přítomní byli dále stručně seznámeni se stávajícím průběhem 

procesu komunitního plánování.  

• Informace ohledně změny člena řídící skupiny za organizaci - Člověk v Tísni o.p.s. původní 

člen paní Alena Černošková je nahrazena paní Martinou Bláhovou. 

• Proběhlo setkání k bydlení, kde byly uvedeny mimo jiné prezentace dobré praxe z dalších 

regionů Plzeňského kraje 

• Proběhlo setkání k informovanosti, kde byly projednány informační letáky, webová sekce a 

návrh katalogu sociálních služeb na Přešticku 

 

V rámci připravovaného operačního programu OPZ+ v rámci MAS proběhla schůzka s MAS 

Aktivios. Cílem setkání bylo diskuze nad možnými realizovanými aktivitami. Mimo jiné by bylo 

možné vytvořit pozici koordinátora péče, který by sloužil jako kontaktní osoba pro region Přešticka 

– měl by přehled o poskytovaných službách i dalších oblastech (školství, lékaři apod.). 

Případné možné zřízení této pozice by bylo potřeba dobře naplánovat a vyřešit několik otázek, jako 

je další financování po konci projektu apod. Pokud by byl koordinátor cizí osoba, na kterou nejsou 

občané Přešticka zvyklí, trvalo by dlouho, než by získal důvěru apod. Roli předávání informací 

občanům navíc plní pracovnice sociálního odboru. 
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Ad. 2 Projednání návrhu katalogu sociálních služeb na Přešticku 
V další části setkání byl projednán návrh struktury katalogu sociálních služeb.  

 

První část katalogu – hledání služeb dle problémové situace – část určena pro lidi, kteří neví, jakou 

službu přesně hledají a v sociálních službách se tolik neorientují. 

Celý katalog by mohl být v kroužkové vazbě. 

Paní Alblová, MěÚ Přeštice – Kroužková vazba je vhodnější pro skenování nebo kopírování. 

Přikláním se k této možnosti. Celý katalog je určitě potřeba vytisknout barevně a s dostatečně velkým 

textem.  

 

Druhá část  katalogu – přehled sociálních služeb od A do Z.  

Jedna stránka by obsahovala jednu službu. Případně je možné služby řadit dle typu služeb, tento 

způsob se jeví jako nejlepší. 

Paní Naxerová, MAS Aktivios – velice mě zaujal opavský katalog, pokusí se ho případně dohledat 

a poslat vzor. 

Ke každé sociální službě může být uvedené logo. 

 

Třetí část – rejstřík služeb dle typu.   

Paní Bártová, OSVZ MěÚ Přeštice – v katalogu by měly být i kontakty na sociální odbor.  

CpKP ZČ - připravíme sezam služeb a organizací a pošleme dokument ke kontrole.   

Paní Alblová, MěÚ Přeštice – na první stránku katalogu vložit logo CpKP a znak Přešticka.  

 

Ad. 3. Projednání informačních letáků 
V rámci projektu je možné vytvořit a vytisknout letáky s informacemi pro cílové skupiny, které 

nemají dostatečný přístup k informacím. 

Paní Alblová, MěÚ Přeštice – možnost, vytisknout leták,  kde se bude propagovat tištěný a 

elektronický katalog sociálních služeb. Pro oslovení všech cílových skupin by mělo být uvedeno, kdy 

bude vytvořen v tištěné verzi  a  kde  lze katalog najít, s uvedením odkazů na elektronický katalog.  

Leták by mohl mít barvy jako katalog a mohl by být vytištěn ve stejnou dobu jako katalog. Mohl by 

se distribuovat do různých míst (k lékařům apod.). 

Paní Wohlmutová, Pečovatelská služba Přeštice – z praxe to vidím jako přínosné jak pro seniory, 

tak například i pro lékaře.  

CpKP ZČ - jako další možností je vytvoření letáku pro sociální pracovníky nemocnic?  

Paní Bártová, OSVZ MěÚ Přeštice – nemocnice jsou dobře informované, máme s nimi dobrou 

spolupráci. Tento leták by byl pro náš region zbytečný.    

 

Ad. 4. Projednání webové sekce k sociální oblasti na Přešticku 
V další části setkání byl  představen webový portál k sociální oblasti včetně nově doplněných 

informací. 

Paní Bártová, OSVZ Přeštice na webovou sekci je potřeba doplnit kromě obcí také jejich sídelní 

jednotky. 

 

Ad. 5. Informace o následujících aktivitách 

V závěru setkání byli přítomni seznámeni s dalšími plánovanými aktivitami. 

• Byl dokončen průzkum potřeb pečujících osob, aktuálně zpracováváme výsledky. V průběhu 

dubna proběhne představení výstupů. 

• Aktuálně probíhá průzkum potřebnosti klubu pro děti a mládež v Přešticích. 

• V červnu proběhne veřejné setkání, kde bude představen komunitní plán a bude možné ho 

následně připomínkovat. 
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Zapsala: Lenka Červenková, CpKP ZČ 

Ověřil: Mgr. Ondřej Raffel CpKP ZČ 

Dne: 4. 3. 2022 


