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Zápis z jednání pracovní skupiny senioři a ZTP 
 
 
Termín jednání:    15.9.2015 od 13.00 hod 
Místo jednání:       Město Klatovy, zasedací místnost  II. patro, budova  
                              Vídeňská 66, Klatovy I 
Účastníci jednání:  viz prezenční listina 
 
 
 
Bc.  Křivohlavá přivítala všechny zúčastněné osoby a seznámila všechny s programem 
setkání. Všichni održeli materiály k nahlédnutí ( prioritní oblast KPSS pro 2015-2019), kde 
jsou uvedeny body, kterými se bude skupina senioři a ZTP zabývat. 
 
Program jednání: 

1) zhodnocení současného stavu za rok 2015 
2) zjištění nových aktivit 
3) výhled realizačního plánu pro rok 2016 

 
 
 
Prioritní oblast č.1: Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením 
 
K opatření  1.1.  : Zajištění služeb osobní asistence pro ZTP 
Ředitelka OCH Klatovy pí. Bc. Malkusová sděluje, že charita může vytipovat a zajistit 
člověka, pokud budou mít klienti a  rodiče dětí zájem. 
Bc. Edlová, OCH Klatovy, sděluje, že rodiče měli představu, že získají grant na úhradu 
služeb.  
Úkol pro OCH Klatovy: kontaktovat sdružení Podej nám ruku ( pí Vachtlovou) a zjistit 
aktuální situaci - potřeby, popřípadě výhled pro rok 2016. 
 
K opatření 1.2.: Zajištění pečovatelské služby v Železné Rudě 
 
OCH Sušice - pí Hrečínová Prodanová představila pečovatelskou službu na Železné Rudě, 
kterou OCH Sušice poskytuje stejně tak jako odborné poradenství pro seniory. Od 1.7.2015 
začala služba pracovat se 4 klienty nyní má 10 klientů. Problémem je nedostatek pracovníků 
v sociálních službách na Železné Rudě. Nyní charita spolupracuje s ÚP a hledá nové 
pracovníky. Na Železné Rudě již mají díky vstřícnému postoji MěÚ Železná Ruda zázemí pro 
poskytování služeb.. 
Charita řeší s městem Železná Ruda dotaci na poskytování služeb.  
Klienti města Železná Ruda zatím moc službu nevyužívají, nechtějí za ni platit. 
Byla představena paní Petra Hoblová z Charity Sušice, která má na starosti všechna střediska 
a která bude jezdit na setkání pracovní skupiny. 
Úkol: OCH Sušice zajistí pracovníka pro pracoviště v Železné Rudě. 
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K opatření 1.3.: Podpora pracovního uplatnění osob se zdrav. postižením 
Propagace firem zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením lze realizovat případně 
prostřednictvím Klatovského zpravodaje. Více nebylo řešeno pro neúčast ÚP z úseku. 
zaměstnanost 
 
 
Prioritní oblast č. 4 : Řešení bytové problematiky v regionu 
 
K opatření 4.1.: Vybudování pobytových zařízení pro občany se sníženou soběstačností 
z důvodu věku či zdravotního postižení 
Projednána aktuální situace v oblasti výstavby Bytového domu pro seniory v Plánici. 
Ing. H. Bílá sděluje, že projekt byl změněn na byty o velikosti max 45m2,  
S ohledem na podmínky přidělení dotací MěÚ Plánice vyčká s definitivním řešením, neboť 
při čerpání dotace na výstavbu bytového domu by nemohli v budoucnu čerpat jiné 
dotace.k dotacím počkají, nemohli by do budoucna čerpat jiné dotace. Problém se stárnutím 
obyvatel však v Plánici přetrvává, obyvatelé stále spoléhají na sousedskou výpomoc, nemají 
zájem o placené služby. 
Úkol: pr ůběžný 
 
K opatření 4.2.: Provozování domova se zvláštním režimem 
Potřeba vzniku domova ze zvláštním režimem zůstává. Poptávka narůstá. Tato péče není 
v Klatovech ani  okolí zajišťována. Vznik Hospicu sv. Lazara v Klatovské nemocnice nebyl 
zrealizován. 
Bc. Malkusová sděluje, že Charita žádosti se zvláštním režimem nepřijímá, pouze žádosti do 
domova pro seniory. 
Úkol: Projednat v řídící komisi 
 
K opatření 4.3.: Zajištění činnosti soc. pracovníka v rámci podporovaného bydlení 
Služba měla být zřízena ze strany MěÚSS Klatovy pro Ubytovnu v Zahradní ul, 743 
v Klatovech. Jednání za účasti SN Klatovy, MěÚSSu a MěÚ odboru SVZ probíhala, služba se 
zatím neprovozuje. Vzhledem ke složení obyvatel v daném objektu se jeví zřízení této potřeby 
jako velmi aktuální.  Návrh na realizaci na rok 2016, službu by zajišťoval MěÚSS.  
Úkol: Projednat v řídící komisi 
 
Prioritní oblast č. 6 : Zvýšení informovanosti sociálních službách 
 
K opatření 6.1.: Zpřehlednění možností pomoci lidem v tíživých soc. situacích na webových 
stránkách 
Úkol : OSVZ zajistí u vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Janošíka možnost vytvoření 
piktogramu např. „ Potřebuji pomoc“ ( event. „Tíživá životní situace“) a „ Sociální 
služby“ tak, aby se občan, hledající jmenované oblasti, na tuto službu dostal co 
nejjednodušším způsobem. 
. 
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K opatření 6.2.: Aktualizace průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku 
Přítomni byli seznámeni s tím, že Průvodce byl aktualizován, výtisky jsou v případě potřeby 
k dispozici a odboru sociálních věcí MěÚ Klatovy. Zároveň byli zúčastnění poskytovatelé 
sociálních služeb požádáni, aby všechny případné změny v aktualizovaném Průvodci 
sociálními a doprovodnými službami zasílali průběžně na e-mailovou adresu: 
hnovakova@mukt.cz, v rámci zachování současné úpravy. 
Odbor SVZ zajistí aktualizaci údajů na webových stránkách města. 
  
K opatření 6.3.: Informovanost lékařů o sociálních službách 
Všichni lékaři jsou informováni a byl jim předán průvodce soc. službami na Klatovsku. 
 
Prioritní oblast č. 7 : Podpora řešení problémů v sociální oblasti v regionu 
 
K opatření 7.1.: Vznik soc. komise jako poradního orgánu Rady města Klatovy 
Vedena diskuze nad případnými oblastmi, které by mohla sociální komise projednávat. 
Např. -  vznik nové služby 

-  aktuální témata 
-  bezbariérovost a možnost parkování osob ZTP před úřadem čp. 66 
- řešení situace nízkopříjmových obyvatel, kteří se stanou imobilními a nelze je                              

z důvodu věku umístit do DpS  
Úkol: Projednat v řídící skupině 

 
 

K opatření 7.2.: Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a organizací poskytujících 
návazné služby 

a) svolávat jednání poskytovatelů a řešit problémy mezi sebou 
b) přivést další službu, která zde chybí 

pí. Šamanová z Diakonie sděluje, že vznikla nová služba sociální rehabilitace, která bude 
působit od 01/2016, pro klienty denního stacionáře, aby se osamostatnili. Služba se bude 
rozšiřovat i pro ostatní klienty. Služba bude poskytována v Klatovech, ve Vídeňské ul 181 
jako ambulantní i terénní. 
Úkol: Projednat v řídící komisi 
 
DISKUZE: 
 
Pí  Lucáková navrhuje snížení věku pro domovy pro seniory na 50 let. V Klatovech není 
žádné zařízení kam umístit klienta mladšího 65 let, který je nemocný. Hlavně, když nemá 
důchod nebo příspěvek na péči. 
 
Bc. Pavlíková u objektu 66/I ÚP- ZTP, navrhuje zvýšení parkovacích míst na náměstí 
v Klatovech pro ZTP klienty  
Pí. Lucáková odpovídá, že již zjišťovala, památkáři nedovolí snížení obrubníků, tudíž nelze 
udělat parkovací místa ZTP. V současné době lze zaparkovat před informačním centrem. 
 
Bc. Pavlíková sděluje, že zrakově postižení klienti v Klatovech nemají organizaci, Plzeň je 
daleko, v Klatovech nejsou kluby pro mladší klienty. 
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Ze Svazu zdravotně postižených - z postu předsedy odešel pan Póč a nově bude Svaz 
zastupovat paní Lajpoldová, která bude pozvána na příští setkání pracovní skupiny. 
 
Bc. Křivohlavá adresuje na zástupce ÚP dotaz, kdy se bude stěhovat ÚP do nových prostor a 
jak ÚP dá vědět klientům o změně místa působení. 
Bc. Pavlíková odpovídá, že termín nebyl zatím stanoven. 
ÚP může o stěhování  informovat klienty prostřednictvím Klatovského zpravodaje, Rozhledu 
a přes starosty obcí. 
 
Pí. Navrátilová- ÚP sděluje, že v Klatovech chybí místa pro umístění ZTP klientů, kteří jsou 
těžce zdravotně postiženi, jedná se hlavně o mladší klienty. Rodinní příslušníci nejsou 
v nemocnicích informováni včas, kam by klient měl jít z nemocnice nebo z LDN. Řešením by 
byla terénní služba.  
Úkol OSVZ: na příští setkání, pozvat sociální pracovnici z LDN v nemocnici v Klatovech 
a zástupce lékařů. 

Bc. Edlová sděluje, že by bylo třeba informovat lékaře a soc. pracovnici Klatovské 
nemocnice, že Charita Klatovy neumisťuje onkologicky nemocné pacienty. Nyní se jim 
množí žádosti s tímto onemocněním. Pro tyto klienty je zařízení v Plzni Hospic sv. Lazara . 
Pokud by se zřídilo zařízení pro klienty mladší 65 let, zařízení by se muselo přeregistrovat. 

Bc. Malkusová sděluje, že ji chybí spolupráce se sociální pracovnicí z Klatovské nemocnice. 
Návrh: OCH zkusí tuto situaci řešit přímo s nemocnicí. 

 
Pí. Šamanová sděluje, že nastává problém v Diakonii se stárnoucími klienty a jejich 
rodinnými příslušníky. Klienti nejsou schopni samostatného života a jednou nastane problém, 
kam tyto klienty umístit. Opět otázka nedostatečné kapacity na Klatovsku. 
 
OCH Sušice- pí. Hrečínová Prodanová se ptá , kam až sahá oblast působení Charity Klatovy.  
 
Bc. Křivohlavá odpovídá, že pečovatelská služba MěÚSSu má rozsah Klatovy a okolí do 20 
km a ostatní Charita Klatovy. Navrhuje řešit v případě potřeby tuto situaci s paní ředitelkou 
MěÚSS. 
 
Pí. P Hoblová navrhuje informovat klienty ze Železné Rudy o poskytování péče ve městě.. 
 
 
Ze strany přítomných zazněl návrh, aby na příští setkání pozvána pí pí. Kleinerová, ředitelka 
MěÚSS, sociální pracovnice z LDN Klatovské nemocnice, MUDr. Srbová a pí. Lajpoldová 
ze  Svazu zdrav. postižených. 
Příští setkání proběhne do konce tohoto roku. 
 
 
Klatovy dne 17.9.2015 
Zapsala: Nováková Hana- OSVZ 
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