
 
 

 

Zápis ze setkání u „kulatého stolu“ v rámci komunitního 

plánování sociálních služeb na Přešticku 

k informovanosti o sociálních službách 

Přítomni:  

Bartizalová Alice (Anděl Strážný) 

Bradová Eva (Diakonie ČCE) 

Čechová Jitka (Diakonie ČCE) 

Dobrovolná Monika (OSVZ Přeštice) 

Dolejš Dominik (Tichý svět) 

Harmáčková Naďa (Diakonie ČCE) 

Herajt Michal (Diakonie ČCE) 

Hříšná Lenka (OSVZ Přeštice) 

Hubálek Tomáš (Moudrá sovička) 

Jarolínová Miluše (Diakonie ČCE) 

Jungová Markéta (Centrum Hájek) 

Kunešová Erika (Odbor sociálních věcí KÚ PK) 

Opavová Kateřina (Anděl Strážný) 

Podlahová Kamila (Anděl Strážný) 

Rulfová Martina (PS Přeštice) 

Samuelová Martina (Domus – centrum pro rodinu) 

Tolarová Bára  (Centrum Hájek) 

Třísková Lenka (Ledovec) 

Červenková Lenka, Hrečínová Prodanová Marie, Raffel Ondřej (CpKP západní Čechy) 

Omluveni:  

Bláhová Václava (Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy) 

Bláhová Martina (Člověk v Tísni) 

Cimická Michaela (Denní stacionář Kristián) 

Krpejšová Martina (Global Partner péče) 

Křížová Petra (CPOS Touškov, středisko Stodsko) 

Najmanová Monika (odbor sociálních věcí KÚ PK) 

Nohavová Pavlína (OÚ Příchovice) 

Satke Jan (evangelický farář) 

Datum: 25. 01. 2022 

Místo konání: on-line 

 

Program setkání: 

1. Prezentace organizací Anděl Strážný, Tichý svět a Moudrá Sovička 

2. Jak zlepšit povědomí o sociálních službách? Jak zlepšit spolupráci v sociální oblasti? 

3.   Jak by měl vypadat nový katalog sociálních služeb na Přešticku? 

4.   Webový portál k sociální oblasti na Přešticku 

 

CpKP ZČ - V úvodu setkání byli přítomni přivítáni. Dále byli stručně seznámeni s dosavadním 

průběhem projektu komunitního plánování: 

 probíhá příprava k tvorbě katalogu sociálních služeb 
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 je možnost zároveň vytvořit informační letáky v rámci projektu (2 až 3 letáky), zaměřené na 

konkrétní problematiku v regionu; CpKP zajistí tisk a případně distribuci;, jde o to jaké 

informace je potřeba šířit přímo v regionu. Aktuálně je tvořen leták pro organizaci Ledovec 

v rámci jiných regionů a je možné ho případně šířit i do Přešticka 

 probíhají průzkumy potřeb zaměřené na: 

o Potřebnost nízkoprahového klubu pro děti a mládež v Přešticích (rozhovory 

s organizacemi a subjekty, dotazníkové šetření mezi rodiči a dětmi) 

o Potřebnost pečujících osob (rozhovory s pečujícími osobami) 

Na základě výstupů, budeme v pracovních skupinách řešit jak s výsledky naložit. 

 

Ad. 1 Prezentace organizací 

Prezentace jednotlivých sociálních služeb jsou přílohou tohoto zápisu. 

Dominik Dolejš, organizace  Tichý svět, o.p.s.. (dominik.dolejs@tichysvet.cz, tel. +420 607 

086 461). Služby pro osoby se sluchovým postižením. 

https://www.tichysvet.cz/ 

 

Alice Bartizalová, organizace Anděl strážný, z.ú.. (alice.bartizalova@andelstrazny.eu, tel. +420 

773 745 667 ). Služby tísňové péče. 

https://www.andelstrazny.eu/ 

 

Dotazy:  

Paní Rulfová, PS Přeštice – Jaká je cena zařízení?  

První měsíc je zdarma. Povídavá linka je zdarma. Cena se s přidanými službami nezvyšuje. Dispečink  

funguje 24/7 pro celou Českou republiku. 

 

V jakých regionech působíte?   

Působnost v kraji: Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj. Kontakty pro 

jednotlivé ORP PK jsou: 

 ORP Domažlice, Horšovský Týn, Stod, Přeštice, Blovice, Horažďovice, Klatovy, Sušice, 

Nepomuk - +420 773 745 667, alice.bartizalova@andelstrazny.eu, kancelář České 

Budějovice. 

 ORP Kralovice, Nýřany, Plzeň, Stříbro, Tachov, Rokycany – Iva Křivánková, +420 771 136 

415, iva.krivankova@andelstrazny.eu, kancelář Litoměřice.  

 

Paní Rulfová – Máte nějaké zkušenosti se spoluprací městských úřadů, kdy např. hradí seniorům 3 

měsíce toto zařízení? 

Nejsem si vědoma, máme některé dotace, které pomáhají služby hradit. Je možné využití příspěvek 

na péči. 

 

Tomáš Hubálek, organizace Moudrá sovička, z.s. (https://www.moudrasovicka.cz/, 

odysea@moudrasovicka.cz nebo tel. 800 220 044). Vzdělávání seniorů v digitálních technologiích. 

 

Dotaz: 

Paní Rulfová, PS Přeštice - Jsme v kontaktu s paní Plašilovou, předběžně domlouváme termín. Je 

možnost zapůjčit potřebná zařízení na tento seminář tablet, mobil? 

Máme k dispozici 5 tabletů zn. Samsung a 10 chytrých telefonů zn. Cat, jsou trochu horší na dotek. 

Preferujeme vlastní zařízení klientů, pro větší efekt, ale zapůjčení zařízení není problém. 

CpKP – Je dostatečné pokrytí internetem v celé ČR? Jak to řešíte, pokud ne?  

https://www.tichysvet.cz/
https://www.andelstrazny.eu/
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Pan Hubálek, Moudrá sovička – V loni jsme měli 350 výjezdů, stalo se to jednou, ale snažíme se při 

příjezdu do místa zajistit vše potřebné pro to, aby výuka mohla proběhnout. Ptáme se ambasadorů, 

jaký je v místě signál, dataprojektor, místnost, Wi-Fi. Máme případně neomezená data od Vodafonu. 

Snažíme se předejít těmto potížím. Plánujeme akce s předstihem, od dubna pojedeme naplno a během 

prázdnin budeme plánovat akce na září – listopad. Odkaz - https://www.moudrasovicka.cz/mapa-

vyjezdu/. 

 

Ad. 2 Jak zlepšit povědomí o sociálních službách? Jak zlepšit spolupráci v sociální 

oblasti? 

CpKP ZČ – cílem je řešit témata informovanosti o sociální oblasti,  jak zaznamenat aktivity a opatření 

do komunitního plánu a jak s tématy naložit? 

 

1. Informovanost obcí o sociální oblasti 

Pro obce je těžké se orientovat v sociální oblasti.  

Paní Třísková, Ledovec  –  Rádi bychom oslovovali starosty osobně, máme v plánu oslovit obce s 

letáky. Jsme již ve spolupráci s CpKP ZČ při tvorbě letáku do více regionů.  

 

2. Informovanost škol a spolupráce se školami. Týká se to cílové skupiny pro osoby se zdravotním 

postižením. Je potřeba něco řešit v informovanosti? 

- k tématu nezazněly žádné informace. 

 

3. Informovanost lékařů.  

Paní Bartizalová, Anděl Strážný – Od kolegyně z pobočky na severu Čech víme, že odezva je nulová. 

Zpětně zjišťujeme, že lékaři nejsou nakloněni ke spolupráci. 

Pan Dolejš, Tichý svět – Máme spolupráci s lékaři i s obcemi, telefonickou, emailovou formou. Zájem 

je velice malý. Když to osobně starostu nezajímá, není k tomu nakloněn.  

CpKP ZČ doplním, toto téma je i v jiných regionech. Pacienti jsou propuštěni ze zdravotního zařízení 

a lidé neví kam se obrátit, nemají dostatečné informace. Možná snad by pomohl jednoduchý návodný 

leták pro tyto lidi, co opouštějí zařízení, kde bude uvedeno, kam se obrátit, když potřebují např. 

kompenzační pomůcky atd. 

Paní Bartizalová, Anděl Strážný – Když propouští klienty ze zařízení, je část propagace to, že nás 

doporučují klientům sociální pracovnice. Možnost vytvořit letáček s návodem pro sociální pracovnice 

nemocnic.  

Paní Rulfová, PS Přeštice – Leták s nabídkou Vašich služeb (Anděl strážný) můžeme předat klientům 

v rámci pečovatelské služby. Myslím, že není problém v Přešticích dát letáky do čekáren. 

Pečovatelská služba  je tam také má. 

 

4. Stud lidí využívat sociální služby. 

Možnost realizovat například den sociálních služeb? Co vnímáte jako potřebné pro Přešticko? Cílem 

není bavit se o aktivitách, které je třeba realizovat hned, ale spíše naplánovat, jak téma postupně řešit 

v následujících 3 letech. 

 

5. Potřeba osoby (koordinátora), která by měla přehled o všech nabídkách soc. služeb na 

Přešticku. 

Tato potřeba zazněla také ve vizi rozvoje sociální oblasti. Dobrá praxe z ČR je pozice koordinátora, 

který doprovází klienty (seniory) k sociálním službám, pomáhá v komunikaci, ve výběru služby 

apod.  

V rámci MAS bude možné čerpat dotace z OPZ+ na různé komunitě orientované aktivity (na podporu 

hospicové péče, zaměstnávání, sociální práci na obcích). V rámci Přešticka by mohla například 

vzniknout pozice koordinátora sociální péče. 

https://www.moudrasovicka.cz/mapa-vyjezdu/
https://www.moudrasovicka.cz/mapa-vyjezdu/
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Paní Čechová, Diakonie – Byla bych pro, aby byl nějaký koordinátor péče. Bylo by dobré, aby to byl 

jeden člověk, který by shromažďoval a aktualizoval informace o sociálních službách, z hlediska 

starostů si dokážu představit zastupitele obcí, kteří jsou přehlceni nabídkami a informacemi služeb. 

Rozsah služeb by byl koordinovaný pro klienta.  

Paní Bartizalová, Anděl strážný – Souhlasí, aby byl někdo, kdo by to koordinoval a doporučoval. 

Klienti sami neví a volají všude. Snad by to šlo realizovat, například ve spolupráci s organizací Pečuj 

doma?  

Paní Kunešová, odbor pro sociální věci PK - Vybízí k využití letáků, bylo by možné dostat se 

například do ordinací lékařů přes pana ředitele Zábranského.  

 

Paní Dobrovolná, OSVZ Přeštice - Máme dostatek letáčků všech organizací. Za sebe jako sociální 

pracovník pro dospělé doplňuji: v každém zařízení jsou proškolení sociální pracovníci a pokud něco 

neví, tak se na nás obrací za celé ORP Přeštice. Máme povědomí a přehled o soc. službách v regionu. 

Spolupracujeme se starosty minimálně 3x ročně zasíláme informační emaily. Pokud je potřeba 

cokoliv řešit v oblasti informovanosti, tak z mého pohledu není potřeba.  

 

Ad. 3 Příprava katalogu sociálních a návazných služeb za Přešticko.  
Na co bychom neměli zapomenout při tvorbě katalogu?  

Struktura katalogu by mohla být podobná jako je např. ve vzoru katalogu na Domažlicku: 

https://www.domazlice.eu/e_download.php?file=data/editor/700cs_2.pdf&original=CPKP_katalog

%20Domazlice%20online.pdf 

V první části - hledání služeb dle problémů např. k tématu bydlení jsou uvedené služby, které se tímto 

zabývají a návodné otázky, které vedou k sociální službě. Odkaz u každé služby vede na stránku, kde 

je konkrétní služba více popsaná. 

Druhá část – korpus služeb ať už sociálních či návazných, které je možné využít. Dotaz je, jak vložit 

do katalogu jednotlivé služby, jak je seřadit (např. dle typu, dle cílových skupin)? 

Třetí část – rejstřík služeb – jednoduché shrnutí dle typu služeb – azylové domy, atd.  

Grafické zpracování - barevný katalog, fotografie, loga budou součástí každé služby. 

 

Dotazy: 

Paní Čechová, Diakonie – Rozdělení podle cílových skupin mi připadá přehlednější,  stejného názoru 

je i paní Rulfová.  

Pan Dolejš, Tichý svět - Katalog dle cílových skupin může mít úskalí, že některé organizace mohou 

mít i více cílových skupin, do kterých zasahují, za nás jsou to sluchově postižení, kteří mohou být ve 

skupině senioři, zdravotně postižení apod.  

CpKP ZČ – Ano, některé služby spadají do několika cílových skupin. 

Paní Dobrovolná, OSVZ Přeštice – Sdělila, jsem proti dělení katalogu podle cílových skupin. Jsem  

pro, dělit katalog podle typů služeb. Na základě zkušeností našich klientů, kteří přijdou na odbor, 

krajský katalog nechtějí číst, chtějí od nás rovnou doporučit službu. 

CpKP ZČ – Doplním, bude vytvořen vedle elektronické verze katalogu také rozcestník v elektronické 

podobě na webu, který bude členěn dle problémů a problémových situací. 

 

CpKP ZČ obešle jednotlivé služby s dotazníkem, kde vyplní každá organizace informace o svých 

službách. 

 

CpKP ZČ je také otázkou jaké návazné služby by v katalogu měly být např. mateřská centra,  lékaři, 

nemocnice či jiné návazné služby?  

Paní Čechová, Diakonie uvést do katalogu kontakty na soc. pracovníky v nemocnicích? 

CpKP ZČ je možné také s uvedením sekce lékařů. 

Paní Rulfová možná ještě uvést kontakt na domovy pro seniory pro naši spádovou oblast? 

https://www.domazlice.eu/e_download.php?file=data/editor/700cs_2.pdf&original=CPKP_katalog%20Domazlice%20online.pdf
https://www.domazlice.eu/e_download.php?file=data/editor/700cs_2.pdf&original=CPKP_katalog%20Domazlice%20online.pdf
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Ad. 4 Webový portál k sociální oblasti na Přešticku 
V další části setkání byl krátce představen webový portál Sociální služby Přešticka 

(https://kaposos.wordpress.com/) 

Elektronický katalog, obsahem pojme více informací než tištěný katalog a mohou se zde zahrnout 

služby, které se nebudou moci dát do tištěné verze.  

Dotazy:  

Paní Třísková, Ledovec – Je možné aktualizovat průběžně on-line katalog? 

CpKP ZČ – Kdykoliv by byla potřeba cokoliv aktualizovat na webových stránkách, není  problém, 

se na nás obrátit. Zároveň se budeme domlouvat s městem Přeštice, kdo po ukončení projektu 

plánování bude aktualizovat informace na webových stránkách. 

 

Závěrem setkání byli účastníci požádáni o vyplnění evaluačního dotazníku:   

https://www.survio.com/survey/d/N2V9S3N3H8F9X3F6X 

 

 

Zpracovala: Lenka Červenková, CpKP ZČ 

Ověřil: Ondřej Raffel, CpKP ZČ 

Dne: 08. 02. 2022 

 

 

https://kaposos.wordpress.com/
https://www.survio.com/survey/d/N2V9S3N3H8F9X3F6X

