Zápis z 5. setkání řídící skupiny KPSS Horšovský Týn
Datum: 18. 12. 2019
Přítomní: dle prezenční listiny
Místo konání: Společenská místnost DPS Horšovský Týn
Program setkání:
1. Vypořádání připomínek k návrhu Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Horšovskotýnsku na období 2020-2024
2. Různé a diskuze.
Ad 1. Vypořádání připomínek k návrhu Komunitního střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Horšovskotýnsku na období 2020-2024.
- CpKP obdrželo pouze jednu připomínku k návrhu KP od Městyse Koloveč, na základě které
byl upraven původní text na str. 20, 5.1 Prioritní oblast: služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, Opatření 1 – Rozvoj pečovatelské služby: V regionu službu zajišťují
Domácí péče Domažlice, město Horšovský Týn, město Staňkov, Jubilata pro osoby potřebující
péči Merklín, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy a nově plánuje rozšíření služby do
regionu také městys Koloveč. Poskytovatelé služby se potýkají s nedostatečnou finanční
spoluúčastí obcí na jejím zajištění, nevyužíváním příspěvku na péči ze strany občanů na
poskytnutí služby a nízkým zájmem o zajištění péčových úkonů na rozdíl od dovozů obědů
(vyjma Staňkovska).
Důvodem připomínky je současná situace Kolovče - obec má zájem rozšířit pečovatelskou
sužbu do regionu, ale nedaří se starosty okolních obcí motivovat ke spolufinancování této
sužby. Obec Blížejov finanční spoluúčast odmítla, s obcemi Hlohovčice, Močerady a Osvračín
poskytovatel jedná a obce se ke spolufinancování vyjádří až po jednání svých zastupitelstev.
O poskytování pečovatelské služby v těchto obcích bude tedy rozhodnuto až na přelomu
roku.
- řídící skupina tuto úpravu odsouhlasila
- CpKP dále představilo realizační plán na rok 2020
- nyní budou probíhat ještě jazykové korektury dokumentů, poté budou finální verze
předány městu k projednání v radě a zastupitelstvu
Ad 2. Různé a diskuze.
- V rámci diskuse vznesl pan Škopek připomínku k návrhu webového portálu, který by neměl
nést titulek Sociální služby okresu Horšovský Týn, ale v souladu s katalogem služeb Sociální
sužby pro Horšovskotýnsko – CpKP bude tuto úpravu komunikovat s tvůrcem portálu
- odbor sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn informoval, že bude dále poskytovat
pečovatelskou službu v obcích Semněvice a Křenovy – CpKP obce zahrne do mapy
dostupnosti pečovatelské služby v regionu, která bude také součástí webového portálu
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- v návaznosti na představení realizačního plánu řídící skupina dále jednoznačně sdílela
potřebu zřízení pozice koordinátora KPSS v regionu – nyní se čeká na vyjádření k podané
žádosti o finanční prostředky z norských fondů (konec března-začátek dubna), ze kterých by
bylo možné tuto pozici financovat
- CpKP dále řídící skupinu informovalo o tom, že byl rozeslán grafický návrh katalogu služeb,
ke kterému se mohou poskytovatelé, organizace a instituce vyjádřit do 20. 12. 2019,
vytištěný katalog bude v lednu tiskárnou distribuován městu Horšovský Týn, jeho další
distribuce starostům obcí by byla možná na setkání starostů, které by bylo vhodné
naplánovat na únor 2020, na setkání by bylo vhodné starosty informovat i o dalších
výstupech KPSS
- společně s katalogem bude také tištěn a distribuován připravený leták pro pečovatelskou
službu a PnP
- CpKP dále připraví tiskovou zprávu o závěrech KPSS pro zpravodaje a periodika vycházející
na Horšovskotýnsku.

Dne: 18. 12. 2019
Zpracoval: Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
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