
 

Zápis z 5. setkání řídící skupiny v rámci komunitního plánování 

sociálních služeb na Přešticku 

 
Přítomni:  

MěÚ Přeštice – Zdeňka Alblová  

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:  

Diakonie Západ – Eva Bradová 

 

Datum:  30. 6. 2022 

Místo konání: KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311, Přeštice 

 
Program setkání: 

 

1. Vypořádání připomínek ke komunitnímu plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku 

pro roky 2023-2025 

2. Různé a diskuse 

 
Ad. 1. Vypořádání připomínek ke komunitnímu plánu rozvoje sociálních služeb 

na Přešticku pro roky 2023-2025 
V úvodu setkání byli přítomní přivítáni a byli seznámeni s programem jednání. Cílem je 

vypořádání veřejných připomínek k návrhu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 

Přešticku pro roky 2023-2025.  

 

V dokumentu byla aktualizována tabulka s přehledem bytového fondu obcí na Přešticku. Data 

jsou nyní aktuální k polovině roku 2022. 

 

U organizace Jubilata pro osoby potřebující péči Merklín byla upravena adresa sídla. Stávající 

adresa byla pouze přechodná během rekonstrukce zázemí. 

 

Do přehledu sociálních služeb působících na Přešticku byla doplněna organizace Anděl 

strážný, která poskytuje tísňovou péči v celé České republice a má klienty také na Přešticku. 

Paní Rulfová doplnila, že jsou se službou v kontaktu. 

 

Opatření týkající se potřebnosti nízkoprahového klubu pro děti a mládež bylo doplněno dle 

setkání, které proběhlo 14. 6. 2022. Na setkání byly představeny výsledky průzkumu a 

proběhla diskuze nad potřebností nízkoprahového klubu. Výstupem jednání je pak potřeba 

dotazníkový průzkum na základní škole v Přešticích opakovat za 2 roky, protože stávající 

výsledky jsou hodně ovlivněny situací kolem epidemie Covid-19. Obecně ale vyšlo, že by se 

nízkoprahový klub na Přešticku nejspíše využil, nemělo by se ale jednat o sociální službu, ale 

o prostor, kam by se mohly jít schovat například děti, které čekají po vyučování na dopravu 

domu, případně by ho mohly využívat děti, které nemají zájem o řízené aktivity, kroužky 



 

apod. Je ale potřeba najít vhodný prostor (ne příliš daleko od zastávek autobusů, mimo 

nějakou instituci, jako je škola apod.) a někoho, kdo pracoval jako dohled v klubu. Po 

opětovné realizaci průzkumu na ZŠ v roce 2024 by bylo vhodně svolat jednání, kterého by se 

mohla účastnit i nějaká organizace, která podobný klub pro děti provozuje a mohla by přinést 

dobrou praxi a zkušenosti. 

 

Ad. 2 Různé a diskuse  
Na konci jednání byli přítomni požádáni, aby se v případě zájmu vyjádřili k průběhu celého 

projektu plánování. Zda je něco, co by se dalo do budoucna zlepšit, s čím byli naopak 

spokojeni apod. 

Paní Nohavová – do budoucna by bylo skvělé, pokud by se v rámci plánování navštívilo 

například nějaké zařízení či služba. V rámci jiného projektu má zkušenost s návštěvou MŠ a 

je to skvělé. 
 

Zpracovala: Lenka Červenková, CpKP ZČ 

Ověřil: Ondřej Raffel, CpKP ZČ 

Dne: 07. 07. 2022 


