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Zápis z jednání pracovní a řídící skupiny KPSS Klatovy 
 
 

Termín jednání:  25. 3. 2015 od 13.00 hod.  
Místo jednání:  Město Klatovy, zasedací místnost u p. místostarosty II. patro, budova 

Vídeňská 66, Klatovy I.   
Účastníci jednání:  viz prezenční listina 
 
 
Program jednání:  

1) hodnocení plnění realizačního plánu na r. 2014 (viz. „Seznam prioritních oblastí a aktivit 
pro rok 2014“) 

2) projednání dopadu realizovaných aktivit 
3) připomínky, návrhy nových aktivit 

 
Rozdělení účastníků do tří skupin: • péče o děti a mládež 
    • péče o staré a postižené 
    • péče o osoby sociálně vyloučené 

 
Pan místostarosta Ing. M. Kříž sděluje, že je potřeba na dnešním jednání říci, co se z realizačního 
plánu na r. 2014 splnilo a na čem je potřeba pracovat. Je potřeba naplánovat po městě Klatovy 
bezbariérové trasy, čímž se také zabývá komise Zdravého města.  
 
Paní Bc. H. Křivohlavá, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen SVaZ) Města Klatovy 
předkládá účastníkům prezenční listinu se žádostí, aby účastníci ke svému jménu uvedli zařazení do 
jedné ze tří výše uvedených skupin.  
Poté se jednotliví účastníci představují z jaké jsou organizace a jakou v této vykonávají funkci.  
 
P. Jan Neckář z Diakonie ČCE  představuje novou občanskou poradnu Diakonie ČCE, předává 
informační letáky.  
 
K opatření 1.1 Realizačního plánu na rok 2014 Bc. Edlová, Charita Klatovy sděluje, že zmapování 
osobní asistence u handicapovaných dětí proběhlo, ztroskotalo to však na finančních prostředcích – 
platba od matek.  
Ze strany Oblastní charity Klatovy byl vytipován vhodný pracovník na tuto asistenci, kapacitně by bylo 
možné osobní asistenci u dětí vykonávat.  
 
K opatření č. 1.2 Realizačního plánu -  Rozvoj pečovatelské služby v Železné Rudě sděluje Ing. Caroline 
Zahradníková, že zmapování proběhlo, v současné době se snaží pomoci vyřídit klientům příspěvky na 
péči, aby klienti měli finanční prostředky na  hrazení služby.  
Ing. Zahradníková sděluje, že pečovatelskou službu v Železné Rudě by vykonávala Charita Sušice. 
Město Žel. Ruda dospělo k závěru, že problém není v tom, aby byla služba zajištěna, ale spíše v tom, 
aby ji klienti zaplatili.  
 
K opatření č. 1.3  Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením  - Propagace Help 
Second Handu ve Zpravodaji Města Klatovy a na kabelové televizi Film Pro.  
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K tomuto opatření Mgr. V. Tomaierová, ÚP Klatovy sděluje, že ÚP vymezuje prostředky u 
zaměstnavatelů – pracovní místa pro osoby ze zdravotním postižením, ÚP zajišťuje informovanost 
pro zaměstnavatele.  
 
K opatření č. 2.1 Rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
Domus – centrum pro rodinu poskytuje sanační služby, kapacita 20 – 22 rodin, v současné době je 
aktivních 15 rodin. 
Diakonie ČCE od ledna 2015 také poskytuje sanační služby pro rodiny,  kapacita je 7 rodin, v současné 
době jsou aktivní 4 rodiny, tuto službu zajišťuje v poradně jeden pracovník, adresa je Vídeňská 181, 
Klatovy.  
Mgr. Aleš Kavalír (Člověk v tísni) sděluje, že byl před třemi týdny ukončen projekt „Program podpory 
vzdělávání“ , který byl financován z   Norských fondů a darů, které společnost Člověk v tísni dostala.  
 
Dále Mgr. Kavalír vznesl prosbu – Krajský úřad Plzeňského kraje otevřel síť (možnost doplnit-např. 
sanační služby pro rodiny s dětmi). Na r. 2016 je situace jiná, KÚ bude podporovat všechny 
organizace, všichni musí být v síti, organizace budou potřebovat stanovisko od obce s rozšířenou 
působností.  
 
K opatření č. 3.1 Rozvoj služeb či aktivit pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách  
 
Ulice – Agentura sociální práce – Město Klatovy má zájem o služby Ulice, cílová skupina jsou lidé na 
ulici v Klatovech  a okolí. Město osloví se žádostí o finanční spoluúčast  i další obce v regionu, aby tato 
služba mohla fungovat i nadále  
 
K opatření č. 4.1 Vybudování pobytových zařízení pro občany se sníženou soběstačností z důvodu 
věku či zdravotního postižení.  
P. Pavlíček, starosta města Plánice sděluje, že výstavba Bytového domu pro seniory v Plánici se 
odkládá, náklady jsou dle projektu vyčísleny na 30 milionu, dotace ze státního bytového fondu by 
činila 12 milionu. Budou čekat na další vlnu dotací.  
Jedná se o bytový dům pro seniory do 25 bytů, které musí splňovat podle m2 určité parametry. 
 
K opatření č. 4.2 Provozování domova se zvláštním režimem 
Domov pro osoby se zdravotním postižením v areálu Klatovské nemocnice, provozovatel zařízení 
Hospic sv. Lazara – pravděpodobně nebude realizován . 
Bc. Kleinerová, ředitelka Městského ústavu sociálních služeb Klatovy (dále jen MěÚSS) sděluje, že 
realizátorem může být MěÚSS Klatovy, potřeba vzniku dalších lůžek na Klatovsku je. Současný počet 
lůžek  v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Ujezdci čp. 14 je nedostačující a počet žádostí 
o tuto službu stále narůstá.  
 
K opatření č. 4.3 Zajištění činnosti ambulantního sociálního pracovníka v rámci podporovaného 
bydlení 
Ponechat v komunitním plánu Ubytovnu Zahradní ul. 743/III., Klatovy. V případě potřeby se pí 
ředitelka vyjádřila, že terénní sociální službu lze v objektu zřídit. 
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K opatření č. 5.1 Odstraňování stavebních bariér v území a informovanost o bezbariérových trasách 
Ing. Lavičková sděluje, že materiál vycházel ze stavu v r. 2011. T.č. je potřeba  trasy co nejvíce 
zjednodušit. Z původních 5 vytipovaných bezbar. tras bylo navrženo, aby trasa byla zjednodušena. 
Vznikla tak  jedna, která obsáhne všechny žádoucí objekty – např. MěÚ, MěÚSS, MěK, Policie, ÚP a 
další. 
Na dnešním jednání je tedy nutno stanovit, které objekty by měly být do trasy  zaneseny. 
Bezbariérová musí být celá budova – uvnitř, venku, přístup + komunikace, parkoviště. (Návrh trasy 
zajistí OŠKCR-Zdravé město.) 
Na trase by měly být objekty ve vlastnictví Města Klatovy – čerpání dotace. Je otázkou, zda soukromé 
subjekty by mohly dotaci čerpat. Realizace musí být do pěti let. 
 Školy by bylo vhodné dát na samostatnou trasu, školy si mohou požádat o výjimku realizace.  
 
Závěrem v této oblasti bylo dojednáno,  že by bylo vhodné vytvořit dvě trasy – první trasa by 
zahrnovala úřady a instituce, druhá trasa  školy.  
 
První trasa by vedla – budovy MěÚ Klatovy – čp. 66, 62, budova Balbínova 59/I. (Městská knihovna, 
Městský ústav sociálních služeb), pak Městské kulturní středisko, dále budova Police ČR, Česká 
pošta, dále Voříškova ul. – Úřad práce, přes železniční trať Podhůreckou ulicí k budově Domova pro 
seniory, Podhůrecká 815/III., autobusové nádraží, zpět k budově Okresního soudu, dále Okresní 
správa sociálního zabezpečení, Kolárova ul., a ulicí Plzeňskou a dále Pražskou zpět na náměstí Míru.  
 
S otazníkem je vlakové nádraží, kde vstup je bezbariérový, 1. nástupiště také, ale 2. a 3. nástupiště 
není. Zvážit, zda se případně vlakovému nádraží vyhnout a v první bezbariérové trase ponechat pouze 
autobusové nádraží.  
 
Druhá trasa bude zahrnovat všechny školy – úkol: při příštím jednání KPSS naplánovat trasu č. 2  
za účastni představitelů škol.  
  
K opatření č. 6.2 Aktualizace průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku – všichni 
zúčastnění byli informováni o tom, že aktualizované vydání je možno si vyzvednout na odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Klatovy.  
 
K opatření č. 6.3 Informovanost lékařů o sociálních službách -  jedenkrát za měsíc probíhá setkání 
lékařů . Prostřednictvím těchto setkání je možné lékařům brožurky předat. 
 
K opatření č. 7.3 Zachování stávajících sociálních služeb v závislosti na poptávce a možnostech 
poskytovatelů služeb  
Přítomní se shodli na tom, že je potřeba usilovat o udržení stávajících služeb ve městě Klatovy a 
v regionu Klatovska a v případě potřeby usilovat o rozšíření služeb (viz Průvodce..) 
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Podněty a připomínky zúčastněných na KPSS:  
 
Aktivita pro letošní rok -: 
 
1)V měsíci červnu svolání jednotlivých pracovních skupin dle zaměření s cílem : 
 
-projednání nově zjištěných potřeb a v souvislosti s tím stanovení nových aktivit či opatření  
  reagujících na nové potřeby 
-zpracování návrhu realizačního plánu na další rok pro danou oblast 
 
 
2)Mgr. A. Kavalír zmínil pozitivní aktivitu ÚP (zřizování SÚPM-společ. účel prac.míst) a vyjadřuje 
poděkování za spolupráci s ÚP. Zároveň sděluje, že stále je znatelná  potřeba  zřízení a provozování 
předškolního zařízení pro děti  (např.  předškolní klub) ze sociálně slabých rodin. Tyto děti by 
předškolní vzdělání velmi potřebovaly.  P. ředitel uvádí, že nikde není pravděpodobně podchyceno 
statisticky, kolik takových dětí do předškolních dětí vůbec nedochází.. Organizace Člověk v tísni 
zvažuje podání projektu na takovouto činnost.  Je však nutno zmapovat počty dětí, které by bylo 
potřeba včas podchytit.  Jako žádoucí vidí další dobrou spolupráci s ÚP, dávkami  hmotné nouze atd.  
 
Mgr. V. Tomaierová uvádí, že v Plzeňském kraji předškolní vzdělávání nefunguje.  
V Praze fungují tzv. nulté ročníky při ZŠ – pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, dětí cizinců – 
špatná výslovnost, děti s odkladem, potřebovaly by to i děti z „normálních rodin“, které mají odklad 
školní docházky.  
Bylo by potřeba zjistit, jakého počtu dětí se to týká a pak se zařídit. Obyvatelé s trvalým pobytem – 
lze to zjistit, dohledat, ale nedohledatelní jsou děti cestujících Romů, migrující rodiny.  
 
Další otázkou jsou prostory a personál, Krajský úřad by hradil personální náklady, prostory by se 
pravděpodobně musely hledat v některé ze ZŠ.  
K tomuto Ing. Krejčí sděluje, že počet žáků ZŠ je tento rok na vrcholu, v příštím roce již bude počet 
žáků klesat.   Dále Ing. Krejčí  uvádí,  že od r. 2018 by měl být povinný poslední ročník MŠ.   
 
Pan místostarosta Ing. M. Kříž  děkuje všem zúčastněným za příspěvky a ukončuje jednání pracovních 
skupin  KPSS.  
 

 

 

 

Klatovy dne: 29.4.2015 

Zapsala: M.Kiklhornová,DiS.-OSVZ 

 

 
 
 


