
 

 
Zápis ze společného setkání pracovních skupin - KPSS Klatovy 

 
 
Termín jednání:  22. 4. 2014 od 10 hod 
Místo jednání:   Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském klášteře,  

Plánická 174, Klatovy  
Účastníci jednání:  viz prezenční listina 
 
 
Program jednání: 

1. Připomínkování návrhu strategické části komunitního plánu pro období 2014 – 2019  
2. Aktualizace Průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku (podoba brožury) 
3. Monitorovací tým (jmenování členů) 

 
1. Připomínkování návrhu strategické části komunitního plánu pro období 2014 - 2019 
 
Během jednání zazněly následující připomínky a doplňující informace: 
 
Prioritní oblast 1: Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením 
Opatření 1.1 Zajištění služeb osobní asistence pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny 

- p. Novák (OCH Klatovy) potvrdil, že již proběhlo setkání s rodiči zdravotně postižených dětí 
(o. s. Podej nám ruku) 

- v brzké době by se již měl určit jeden osobní asistent (osobní asistentka), který by mohl 
požadovanou soc. službu zajišťovat  

- s termínem realizace uvedeném v návrhu KP souhlasí 
- p. Novák ještě přislíbil doplnit orientační náklady na jednoho osobního asistenta 

 
Opatření 1.2 Rozvoj pečovatelské služby v obcích v regionu 

- p. Zahradníková (MěÚ Železná Ruda) neměla připomínky k popsané aktivitě, včetně 
předpokládaného termínu zahájení jednání s poskytovateli pečovatelské služby, tzn. ještě 
v roce 2014 

 
Opatření 1.3 Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením 

- oslovení dalších provozovatelů chráněných dílen v okolních regionech či v kraji za účelem 
projednání možnosti zprovoznění chráněné dílny v Klatovech si vezme na starost Diakonie 
ČCE – středisko Západní Čechy  

- účastníci setkání rovněž potvrdili snahu o podporu propagace firmy Second Help 
 
Prioritní oblast 2: Podpora dětí, mládeže a rodiny s dětmi 
Opatření 2.1 Rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

- paní Křivohlavá (MěÚ Klatovy) potvrdila potřebnost navýšení této služby za sociální odbor 
- nejprve je třeba jednat s organizacemi poskytujícími službu o podmínkách jejího možného 

rozšíření, poté je třeba hledat finanční zdroje, v prvé řadě především prostřednictvím 
státních dotací, poté ze strany obcí a měst 

- v roce 2014 budou projednány možnosti rozšíření služby s poskytovateli služeb (podmínky 
rozšíření), v roce 2015 se budou hledat finanční zdroje 
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Opatření 2.2 Zajištění služby mediace a krizové intervence a rozvoj služeb pro rodiny v sociálně 
nepříznivých situacích 

- popis opatření byl schválen 
- termíny realizace byly upřesněny: jednání s možnými poskytovateli (MěÚSS Klatovy, OCH 

Klatovy, DOMUS a Diakonie ČCE – stř. Západní Čechy) budou zahájeny v roce 2014 
 
Opatření 2.3 Zajištění činnosti metodika prevence pro město Klatovy 

- zázemí pro možného metodika prevence může poskytnout Pedagogicko psychologická 
poradna 

- metodik prevence bude zaměstnancem té organizace, která zajistí finanční prostředky 
- jedná se o metodika pro školy, nepředpokládá se tedy, že bude zajišťovat  činnost v rámci 

krizové intervence v rodinách 
- termín realizace nebyl stanoven 
- paní Eberlová projedná s ředitelkou Pedagogicko psychologické poradny, zda si realizaci 

této aktivity vezme poradna na starosti, neboť k tomuto tématu má nejblíže 
 
Opatření 2.4 Provozování zařízení pro předškolní vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin 

- p. Tóthová (nízkoprahové zařízení Budík, Oblastní charita Klatovy) upřesnila stávající 
situaci: stále nejsou jasné podmínky pro nové programovací období EU,  bližší upřesnění 
podmínek pro nové granty a tudíž podmínek pro provozování takového zařízení se očekává 
nejdříve na podzim 2014 

- k provozování zařízení pro předškolní děti ze sociálně slabých rodin bude využito stávající 
zařízení nízkoprahových klubů pro děti a mládež Budík a Chapadlo (Oblastní charita 
Klatovy). 

- p. místostarosta Štancl požaduje, aby byl v KP uveden jako realizátor OCH Klatovy, přičemž 
město Klatovy bude spolupracovat 

- p. Tóthová přislíbila doplnit předpokládané náklady na provoz zařízení  (odhad na 1 den 
provozu) 

 
Opatření 2.5 Rozvoj neorganizovaných volnočasových aktivit pro mládež 

- předpokládaný termín realizace dalších hřišť pro spontánní neorganizované sportování 
mládeže byl určen od r. 2015 

- p. Komaňská (město Klatovy – školská komise) by rovněž uvítala zřízení dětského 
dopravního hřiště 

 
Prioritní oblast 3: Řešení bytové problematiky v regionu 
Opatření 3.1 Vybudování pobytových zařízení pro občany se sníženou soběstačností z důvodu věku 
či zdravotního postižení 

- popsané aktivity 1 až 3 byly odsouhlaseny ve znění popsaném v návrhu KP 
- aktivitu 4 (pobytové zařízení či byty pro seniory v Měčíně) je nutné dát k odsouhlasení paní 

ředitelce OCH Klatovy, která nebyla na setkání přítomna 
 
Opatření 3.2 Provozování domova se zvláštním režimem 

- návrh byl předložen k připomínkování panu řediteli Hospice sv. Lazara (v době konání 
setkání zatím bez odpovědi) 
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Prioritní oblast 4: Odstraňování stavebních bariér v území 
Opatření 4.1 Odstraňování bariér a informovanost o bezbariérových trasách 

- pan místostarosta Štancl upřesnil, že realizátorem aktivity by mělo být Zdravé město, které 
rovněž v minulosti koordinovalo vytipování 5 bezbariérových tras vedoucích městem 
Klatovy, tedy pí. Ing. Lavičková (OŠKCR) 

- dle pana místostarosty Štancla 5 bezbariérových tras bylo vytipováno s ohledem na to, aby 
vedly přes veřejné pozemky a úpravy se týkaly pouze veřejných budov 

- ale dle informací, které zazněly během setkání PS ze dne 18. 2. 2014, se jedná rovněž o 
soukromé vlastníky (viz zápis z jednání) 

 
Prioritní oblast 5: Zvýšení informovanosti o sociálních službách 
Opatření 5.1 Zpřehlednění možností pomoci lidem v tíživých sociálních situacích na webových 
stránkách obcí a měst 

- popis aktivity byl odsouhlasen 
- rovněž byl upřesněn termín, ve kterém budou starostové informováni o této aktivitě: rok 

2014 
 
Opatření 5.2 Aktualizace průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku 

- pan místostarosta Štancl navrhuje před rozhodnutím o formátu připravovaného Průvodce 
(zvažuje se kroužková vazba pro snadnější aktualizaci informací či stávající podoba brožury) 
zajistit potřebné cenové kalkulace a hledat úspornější variantu 

- grafická úprava bude hrazena z rozpočtu projektu kpss (doporučeno spolupracovat 
s grafikem v Klatovech, který spolupracoval na zpracování průvodce – bude dále řešeno s p. 
Křivohlavou) 

- p. Štancl navrhl, aby se Průvodce vytiskl v polovičním nákladu oproti předešlému (tzn. 
zhruba 7 – 8 tis. kusů), přičemž by byla distribuce zajištěna přes seniorské kluby a 
informační centra, pokud by navrhované množství nestačilo, je možné později zajistit 
dotisk, katalog v tištěné podobě bude k dispozici v roce 2014 

- zprovoznění interaktivního katalogu v elektronické podobě bylo odsouhlaseno (provázat 
s plánovaným proklikem „Jste v tíživé životní situaci?“), plánovaný rok realizace byl 
stanoven na 2015 

 
Opatření 5.3 Informovanost lékařů o sociálních službách 

- popis aktivity byl odsouhlasen 
 
Prioritní oblast 6: Podpora řešení problémů v sociální oblasti v regionu 
Opatření 6.1 Vznik sociální komise jako poradního orgánu Rady města Klatovy 

- termín realizace byl upřesněn – rok 2015  
 
Opatření 6.2 Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a organizací poskytujících návazné služby 

- popis aktivity byl odsouhlasen 
 
K dalším dojednaným tématům popsaným v závěru návrhu nebyly připomínky. 
 
Doplnění do KP: 
Paní Zahradníková (MěÚ Železná Ruda) navrhuje doplnění další aktivity: V Železné Rudě se 
očekává uvolnění objektu, kde by bylo možné zřídit zařízení pro seniory. Zahájení jednání 
v souvislosti se zmíněnou aktivitou by bylo možné až v roce 2015. 
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2. Aktualizace Průvodce soc. a doprovodnými službami  
- viz zápis k opatření 5.2 

 
 
 
3. Monitorovací tým 
 
Členy monitorovacího týmu, který projedná a navrhne způsoby monitorování a hodnocení 
realizace komunitního plánu jsou: p. místostarosta Štancl, p. Kleinerová (MěÚSS Klatovy), p. 
Tóthová (OCH Klatovy) a p. Mikulová (Diakonie ČCE – stř. Západní Čechy).  Setkání monitorovacího 
týmu proběhne v květnu 2014.  

 
Příloha: Návrh strategické části komunitního plánu na období 2014 - 2019 
 
 
Zpracováno dne: 25. 4. 2014 
Zpracovala: Šárka Fremrová, koordinátorka 
Ověřila: Ing. Tereza Eberlová, metodička 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


