Setkání „u kulatého stolu“ na téma děti, mládež, rodiny
s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením
Datum:. 19.11.2018
Přítomní: dle prezenční listiny
Místo konání: MěÚ Horšovský Týn
Program setkání:
1. informace o průzkumech potřeb občanů/uživatelů, o katalogu poskytovatelů sociálních a
souvisejících služeb a o letácích pro cílovou skupinu se ztíženým přístupem k informacím
či ke službám.
2. chybějící služby pro děti, mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním
vyloučením.
V úvodu setkání proběhla prezentace Rodinného centra Myška Lola, ve které
pracovnice organizace představily svoji činnost v Horšovském Týnu. Organizace v rámci své
činnosti řeší s rodinami, mj. problematiku závislostí, přičemž své klienty kontaktuje na sociální
služby působící v Plzni. Prostřednictvím setkání pracovní skupiny byla nabídnuta v dané
problematice možná spolupráce s Centrem Jana, které působí na Domažlicku vč.
Horšovskotýnska, čímž by se služby v oblasti závislostí pro klienty rodinného centra mohly stát
dostupnější. Zároveň by se takto mohlo podařit proniknout mezi uživatele drog v regionu, což
se moc nedaří, je to hodně uzavřená skupina.
Následně setkání probíhalo dle programu.
Ad 1. CpKP informovalo přítomné o přípravě dvou průzkumů potřeb v regionu, na jejichž
realizaci v rámci projektu KPSS se shodla řídící skupina na svém setkání 8.10.2018. První
průzkum bude zaměřený na problematiku života seniorů se sníženou soběstačností v obcích
řešeného území a prostřednictvím druhého průzkumu bude zmapována problematika bydlení
(bytový fond v obcích a jeho využívání, dostupnost bydlení, příp. překážky v přístupu
k bydlení).
Následně byly poskytnuty informace o možnosti tisku informačních letáků zaměřených na
zvyšování informovanosti cílové skupiny, lékařů a starostů obcí o tématech ze sociální oblasti.
Letáky by měly být zaměřeny na cílové skupiny, které mají zhoršený přístup k informacím o
sociálních službách nebo přímo ke službám. Ze strany CpKP je nyní připravován v rámci jiného
regionu informační leták tematicky zaměřený na příspěvek na péči. Pracovní skupině byla
zároveň dána možnost k zasílání návrhů dalších témat pro tisk a distribuci informačních letáků.
V závěru bloku byla představena vize CpKP ohledně nového katalogu sociálních služeb. Nová
podoba katalogu bude v úvodu obsahovat část, ve které bude moci zájemce vyhledat
konkrétní sociální službu prostřednictvím návodných otázek korespondujících s jeho
momentální životní situací, druhá část pak bude obsahovat výčet a krátkou prezentaci
jednotlivých sociálních služeb. Katalog bude vytištěn před koncem 3. etapy KPSS (prosinec
2019), aby informace v katalogu byly co nejaktuálnější.

Ad 2. CpKP byl prezentován přehled nedostatků v sociální oblasti na Horšovskotýnsku ve
vztahu k cílové skupině, který byl vytvořen na základě dat získaných z analytické etapy
projektu KPSS (je přílohou zápisu). Následně byly projednávány jednotlivé problematické
oblasti a diskutováno jejich možné řešení.
Problematika bydlení osob v bytové nouzi:
Pan místostarosta informoval, že v ulici 5.května by měly vzniknout nové byty, přičemž záleží
na zadání projektu a RM, jaké byty to budou. Mělo by jít asi o 4-5 bytů o velikosti 2+1.
Požadavek na sociální byty by měl vzejít primárně od soc. odboru a dalších zainteresovaných
skupin.
Z bývalého Pramenu by mohly v budoucnu vzniknout další dva byty, zatím chybí záměr.
Hotel Šumava zůstane pravděpodobně hotelem.
Závěr: Věc bude dále řešena po zpracovaném průzkumu v oblasti bydlení v rámci dalších
jednání.
Absence noclehárny:
Pracovní skupina se shodla na tom, že potřeba noclehárny přímo v Horšovském Týnu není
prokázána, stačila by jedna v Domažlicích, kam by dojeli i místní klienti.
Závěr: Téma nebude dále v rámci KPSS řešeno.
Absence služeb zaměřených na drogovou problematiku:
Centrum Jana uvedlo, že se ve skupině drogově závislých v Horšovském Týnu zatím pohybují
krátce, mapují místa, kde se skupiny zdržují, na vytipovaných místech však při depistáži nikoho
nezastihli. V území jsou spíše skryté skupiny uživatelů a je problém se k nim dostat. Programy
pro ně by již bylo možné realizovat. První kontakty byly v území řešeny přes lékárny, kde služba
nechala kontakty, oslovovali lidi na ulici…
Pan místostarosta doplnil, že v minulých letech bylo v zámeckém parku opravdu více uživatelů,
letos to takto nebylo. Možná ale chodí dále k rozhledně?
Centrum Jana: Lidé ve městě určitě užívají v domácnostech. Do ambulance v Domažlicích
chodí lidé, kteří využívají výměnný program pro více lidí, je snaha se přes tyto uživatele dostat
k dalším.
Závěr: Problém užívání drog v regionu je a je třeba podporovat služby v této oblasti a hledat
další možnosti, jak mezi uživatele služeb proniknout. Po navázání spolupráce s rodinným
centrem Myška Lola možná dojde k nějakému posunu. Téma bude ještě projednáváno na
dalších setkáních pracovní skupiny.
Dlouhodobá nezaměstnanost:
CpKP informovalo, že v analýzách vnímá tento problém 7 obcí z 12. Bylo by v území vhodné
řešit sociální podnik?
Soc. odbor: Tito lidé často pracují načerno, nemají potřebu legálně pracovat, mají dluhy, pro
které se jim legálně pracovat nevyplatí.
Závěr: Problematika bude přesunuta na další jednání.

Nedostupnost služby pro realizaci nařízených asistovaných styků s dětmi:
CpKP vzneslo otázku, jak službu přiblížit do HT?

Soc. odbor uvedl, že problematika se komplikuje také vhodnými prostory pro realizaci těchto
styků, na druhou stranu těchto případů není až tolik, aby byl pro klienty problém dojíždět za
službou do Domažlic.
Rodinné centrum navrhlo k těmto účelům využívat komunitní centrum.
Soc. odbor upřesnil, že toto centrum bude otevřeno až v létě, ale je možné případně využívat
hovornu OSPODu, a to v případech, kdy je pro rodiny dojezd do Domažlic opravdu problém.
Diakonie Archa uvedla, že realizace těchto styků je velmi časově náročné, pracuje se s celou
rodinou, často jeden z rodičů nemá zájem. Styky probíhají v Domažlicích, dojezdovost
z Horšovského Týna není až tak komplikovaná. Přesto je teoreticky možné službu přiblížit do
Týna, ale primárně je vedena ambulantní činnost v Domažlicích. Možnost rozšíření služby do
Týna projedná zástupce organizace s vedením v organizaci a výsledek sdělí pracovní skupině.
Závěr: Zvážit možnost spolupráce s Archou Diakonie v akutních případech, kdy je dojezd do
Domažlic pro rodinu opravdu problém, prohlédnout nabízené prostory v Horšovském Týnu a
domluvit se na podmínkách spolupráce v těchto akutních případech.
Nedostatek volnočasových aktivit pro děti:
Pan místostarosta uvedl, že městský stadion je přístupný komukoliv, jde jen o dodržování
provozního řádu. Dále má město vizi udělat skateboardový park v tomto areálu. Doplňkem by
měly být i cvičící prvky pro všechny věkové kategorie. Vize je rok 2020, možná i už 2019.
Diakonie Klub Uličník doplnil, že do jejich mobilního klubu na Poběžovicku děti chodí, když
nemají kamarády nebo chtějí mít klid od rodiny. Osvědčilo se mít v regionu klub v místě, kde
je škola, lépe se v těchto místech dělají nábory, lépe se děti kontaktují. Už nyní službu
navštěvují některé děti, které chodí do praktické školy v Týnu.
Již v roce 2015 se jednalo o možnosti zajistit nízkoprahový klub v Horšovském Týně. Nakonec
byl realizován mobilní klub Uličník na Poběžovicku. Případné rozšíření služby na
Horšovskotýnsko by bylo nejlepší uskutečnit po skončení projektu na Poběžovicku, tedy v
březnu 2020. Je tedy prostor pro možné dojednání konkrétní spolupráce. Pan místostarosta
vznesl dotaz, zda má zástupce služby představu o výši příspěvku města na službu?
K tomu zástupce služby uvedl, že konkrétnosti o další spolupráci je třeba řešit s paní
Egermaierovou.
Závěr: Paní Egermaierová bude pozvána na další setkání pracovní skupiny.
Cizinci:
CPI cizinců uvedlo, že lokalita je v rámci této CS bezproblémová, centrum v území působilo
spíše v rámci tlumočnické služby. V regionu centrum působí v Domažlicích. Pro nové
zahraniční zaměstnance dělá uvítací kurzy nebo kurzy češtiny. Komunikuje dále se
zaměstnanci i zaměstnavateli v regionu, aktivně je oslovuje. Organizace se zabývá
problematikou třetizemců.
Pan místostarosta k problematice uvedl, že neví o žádném konkrétním problému s cizinci, má
zkušenost, že lidé na ně leccos svádějí, ale problém s nimi asi není. Nyní se jich v Týnu vyskytuje
asi více, v území je možnost nových pracovních příležitostí, ale není známo, že by dělali nějaké
problémy. Problém je spíše v jejich ubytování v bytech u soukromých majitelů. Tam občas
dochází k problémům v jejich společném soužití.

Vize:
K tématům vyplývajícím z Vize se pracovní skupina shodla na tom, že by bylo dobré
prohlubovat spolupráci škol s organizacemi působícími v sociální oblasti a posilovat jejich
aktivitu při řešení problémů jejich žáků.
Pan místostarosta uvedl, že základní škola je trochu sama pro sebe, řeší si problémy sama,
moc se neprezentuje. Je nová paní ředitelka na střední škole, minulé vedení bylo k prevenci
nepřístupné. Základní škola se preventivním přednáškám asi nebrání, ale střední škola je pod
krajem, tam je to složitější.
Diakonie Adite uvedla, že každá základní škola by měla mít plán preventivních činností na celý
školní rok. V Domažlicích se spolupracuje s ped.psych poradnou na prevenci šikany, a to vč.
sekundární prevence. Poradna působí i pro Horšovský Týn, mělo by to být tedy pokryto i zde.
Společné problémy:
Dluhy v území řeší pouze Člověk v tísni, kapacitně je služba naplněna, další rozšíření kapacity
stojí na financích a na lidech-nejsou vhodní soc. pracovníci, studenti sociálních škol nemají
zájem o praxi v organizaci, ta nemá k dispozici z těchto škol ani žádné stážisty, VOŠ již asi
neotvírala ani první ročník dálkového studia. Některé stážisty má organizace z Gymnázia.
V Horšovském Týnu organizace poskytuje dluhové poradenství každé pondělí v době od 13 do
16 hodin, kdy je pracovnice v kanceláři ve městě, po domluvě to jde i v jiném čase.

Problematika informovanosti občanů o sociálních službách působících v regionu a vzájemné
spolupráce jednotlivých sociálních služeb bude blíže projednána na příštím setkání pracovní
skupiny.
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