
 

Zápis ze 4. setkání řídící skupiny v rámci komunitního plánování 

sociálních služeb na Přešticku 

 
Přítomni:  

Diakonie Západ – Eva Bradová  

Město Přeštice – Karel Naxera 

Obec Příchovice – Pavlína Nohavová 

OSVZ MěÚ Přeštice – Zdeňka Bártová 

Pečovatelská služba Přeštice – Martina Rulfová 

MAS Aktivios – Martina Naxerová 

CpKP západní Čechy – Lenka Červenková, Ondřej Raffel 

 

Omluveni:  

MěÚ Přeštice – Zdeňka Alblová 

 

Datum:  2. 6. 2022 

Místo konání: KKC, Masarykovo nám. 311, Přeštice 

 
Program setkání: 

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

2. Projednání návrhu komunitního plánu rozvoje sociálních služeb pro roky 2023-2025 

3. Informace o následujících aktivitách 

4. Různé a diskuse 

 
Ad. 1 Shrnutí realizovaných aktivit – kde se v KPSS nacházíme? 
Dnešním cílem setkání je projednat, případně doplnit komunitní plán.  

V dubnu proběhla dvě setkání pracovních skupin na téma seniorů a osob se zdravotním 

postižením a rodin, dětí a osob ohrožených sociálním vyloučením. 

V květnu proběhlo setkání k možnostem využití programového rámce OPZ+ na území SO 

ORP Přeštice a Blovice a pracovní skupina v rámci několika SO ORP Plzeňského kraje na 

téma sociální a zdravotní oblasti v DEPO 2015, Plzeň. 

 

Ad. 2 Projednání návrhu komunitního plánu rozvoje sociálních služeb pro roky 

2023–2025 

V další části setkání byl představen a projednán návrh komunitního plánu.  

Dokument je rozdělen na několik částí: 

 Úvod 

 Analytická část 

Na podnět ŘS bude aktualizována tabulka č. 3 – bytový fond obcí Přešticka. Nově je 

v provozu 16 bytů sociálního charakteru v Modrém domě v Přešticích. 

 Sociální služby působící v rámci SO ORP Přeštice 

 Průzkumy zaměřené na potřeby občanů či zajištění potřebných služeb na 

Přešticku 

 SWOT analýzy a vize 

 Strategická část 

 Implementační část 

 

 



 

Strategická část 

Opatření 1.1 Zajištění terénních a ambulantních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením na Přešticku 

b) Zajištění dostatečných kapacit terénních asistenčních služeb na Přešticku 

 

 Opatření doplněno o bod c) Hledat možnosti pokračování Mobilní služby v rámci 

Kulturního a komunitního centra Přeštice. 

 

Opatření 1.2 Podpora bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

a) Rozvoj bydlení pro seniory 

b) Zajištění bydlení pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením 

 

 Úprava názvu objektu areál bývalého JZD na ZD Kbel.  

 Úprava výrazu „Housing first“ na „bydlení na prvním místě“.  

 

Opatření 1.4 Podpora pečujících osob 

Paní Rulfová – tréninkové centrum pro pečující mají například v Litoměřicích. Je možné 

například ukazovat, jak využívat polohovací lůžko apod., případně by byla možná prezentace 

firmy Petričko, která nabízí zdravotní pomůcky atd.. 

Vede areálu ZD Kbel by bylo možné (a ideální) využit zázemí pečovatelské služby.  

Paní Naxerová – v rámci programových rámců OPZ+ by bylo možné čerpat finance na tuto 

službu. 

 

Opatření 2.1 Zajištění dostatečných kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a 

dalších souvisejících služeb 

Paní Bártová – místnost na úřadě pro on-line poradenství apod. by byla k dispozici. Je možné 

ji využití také k dluhovému poradenství.  Po Covidu-19 se začíná vše zase rozjíždět. 

 

Opatření 2.2 Zajištění klubu pro děti a mládež 

CpKP ZČ – Máme zkušenost například s klubem v Nýrsku, kde je to otevřené a děti tam mohou 

kdykoliv přijít, jde hodně o ty děti, které nejsou vedeny k žádným aktivitám. Je tam i možnost 

s dětmi pracovat, například v oblasti závislostí apod.  

Paní Naxerová – je tady široká škála aktivit pro mládež prvního stupně. Jsou zde aktivity  

sportovní, Royal Rangers, Středisko volného času, kam mohou chodit i starší apod.  

CpKP –  z průzkumu vychází částečně potřeba ramp, ale vnitroblok, kde se děti hodně schází, 

není vhodné místo.  

 

Opatření 2.3 Zajištění krizového bytu 

CpKP ZČ – dobré zkušenost s provozem krizovéhu bytu mají v Domažlicích, kde má pronajatý 

byt Diecézní charita od města. Je to jen jedna z možností jak to řešit. Byt má samostatný vchod, 

takže příliš neřeší vztahy se sousedy apod.  

 

Opatření 4.3 Aktualizace webového portálu „sociální služby Přešticka“ 

CpKP ZČ – je možné aktualizaci webového portálu předat  na starosti OSVZ? 

Paní Bártová – Už jsme se o tom bavili s paní tajemnicí. Nevím, jestli bychom na to měli 

kapacitu. Ještě je nutné se sejít a vše důkladně projednat. 

Další témata, která nesouvisí přímo se sociální oblastí: 

• V rámci jednání pracovních skupin vzešel od rodičů s malými dětmi požadavek na 

zřízení otevřené „kavárničky“ s posezením a dětským koutkem, kde by mohly rodiče s dětmi 

trávit čas (i za nepříznivého počasí), popovídat si apod. Případně by mohla být k dispozici také 



 

služba hlídání atd. Vzhledem k situaci spojené s epidemií Covid-19 bylo mnoho mateřských 

center a jiných zařízení zavřených a je žádoucí dále mapovat konkrétní potřebnost kavárničky. 

 

Paní Nohavová – potřeby maminek se hodně mění.  

Pan Naxera – určitě tu není žádná kavárna, která by bránila trávení času maminkám s dětmi. 

Mateřské centrum je dobré, ale je na faře a to by mohla být pro někoho překážka.  

 

Další problémy a potřeby regionu pro řešení na úrovni Plzeňského kraje: 

• Nedostatečný počet lékařů (např. dětských lékařů, zubařů, psychologů, psychiatrů a 

dalších zdravotních pracovníků, např. terénních zdravotních sester) 

o Celý region Přešticka se dlouhodobě potýká s velkým nedostatkem lékařů a 

zdravotníků, který ovlivňuje možnosti řešení situací klientů různých služeb, například z důvodu 

nedostatečného počtu dětských psychologů, či poskytování služeb, jako jsou multidisciplinární 

týmy složené ze sociálního i zdravotního personálu. Z dlouhodobého hlediska je potřeba tuto 

situaci řešit a zajistit dostatek lékařů i zdravotnického personálu. 

 

Paní Rulfová – návštěva lékařů je za 60 korun, ale někdy je i tohle složité. U nás problém příliš 

nemáme. U paní Cimické v denním stacionáři je to potřeba. Lékař má povinnost navštívit 

pacienta na zavolání.  

 

Ad. 3 Informace o následujících aktivitách 
Dne 6. 6. 2022 se bude konat veřejné setkání, kde bude představen komunitní plán a bude možné 

ho 2 až 3 týdny připomínkovat. Poté proběhne poslední řídící skupina,  kde budou zapracovány 

připomínky.  

Dále se bude 14. 6. 2022 konat setkání zaměřené na výstupy průzkumů potřebnosti klubu pro 

děti mládež. 

 

Zpracovala: Lenka Červenková, CpKP ZČ 

Ověřil: Ondřej Raffel, CpKP ZČ 

Dne: 09. 06. 2022 


