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Zápis z jednání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
 
Termín jednání:      21.9.2015, od 13 hod 
Místo jednání:         Město Klatovy, zasedací místnost II. patro,  
                                budova Vídeňská 66, Klatovy 
Účastníci jednání:   viz prezenční listina 
 
Bc.  Křivohlavá přivítala zúčastněné osoby a seznámila je s programem setkání. 
Všichni dostali materiály k nahlédnutí (prioritní oblast KPSS pro rok 2015-2019), kde jsou 
uvedeny body, kterými se bude skupina osoby ohrožené soc. vyloučením zabývat. 
 
Program jednání: 

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

 
 
 
Prioritní oblast č. 3. Podpora služeb pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 
 
K opatření 3.1.Realizačního plánu: Rozvoj služeb či aktivit pro osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových látkách. 
Bc. Křivohlavá představuje agenturu Ulice, která je Klatovech každou středu od 14 do 18 hod. 
Město Klatovy poskytuje finanční příspěvek na terénní práce Ulice.Informuje, že na tuto 
činnost přispívá i 16 obcí z regionu Klatovska. 
Mgr. Petr sděluje, jak v Klatovech funguje Ulice. Dojíždí do Klatov již 3 roky, v Klatovech je 
hodně klientů, kteří si mění injekční stříkačky, chodí na testování. Klienti úspěšně navázali 
kontakt s Ulicí. Ulice je pro klienty bezpečná a anonymní. Ulice má v plánu otevření 
kanceláře v Klatovech, již obdrželi nabídku od SNK Klatovy na několik místnost, nejvíce by 
jim vyhovoval prostor v Podhůrecké ul. Ulice ještě s SNK nejednala o nájemném a výši záloh 
na energie, čekala na způsob financování na rok 2016. 
ÚKOL: Ulice vstoupí do jednání s SNK o výši nájemného případně podá žádost na SNK 
o slevu z nájemného. 
 
Mgr. Moravec má otázku na p. Petra, zda má v Klatovech zmapováno, kolik by chodilo do 
kanceláře klientů a zda toto nenaruší terénní práci. A zda bude možné posílat do kanceláře 
rodiče dětí, kteří jsou závislé na drogách. 
Mgr. Petr sděluje, že kancelář by byla provozována cca 1 hod týdně a zbytek by byla terénní 
práce. Nyní mají cca 30 klientů, navštěvují dva byty. 
Základní poradenství jsou schopni poskytnout. 
Úkol: Ulice podá žádost na místostarostu Ing. Kříže ( kopii OSVZ), o poskytnutí dotace 
na činnost pro rok 2016 a zajistí provoz kanceláře od r. 2016 v součinnosti s OSVZ 
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Bc. Gruber, sděluje, že v Klatovech funguje pouze terciální prevence, nikoliv primární a 
sekundární. Navrhuje, aby byl zřízen v Klatovech primární preventista , i když školy mají 
vlastního preventistu. 
 
 
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 
Bc. Křivohlavá informuje o problematice ubytoven v Klatovech. Pokud klient nemá souhlas 
obce, tak mu ÚP nevyplatí dávku doplatek na bydlení. Rada města odsouhlasila nová kritéria 
( trvalý pobyt min. 3 roky, bezdlužnost vůči městu, pracovat  nebo dělat veřejné práce atd.). 
Mgr. Hynoušová, informuje, že v Sušici je jeden integrační byt, kde jsou lidi po výkonu  
trestu. Klienti zde můžou být 1 rok, vždy po měsíci  se jim prodlužuje smlouva. 
Pí. Lucáková informuje, že v Klatovech žádné volné byty nejsou a azylový dům je plný. 
 
K opatření 4.3. : Zajištění činnosti ambulantního sociálního pracovníka v rámci 
podporovaného bydlen 
Již PS pro děti a mládež dospěla k závěru, že je velice nutné provozovat terénní sociální 
službu na ubytovně města v Zahradní ul. 743. Poskytovatelem by měl být M ěÚSS. Tzv. 
odebírání této služby by mělo být zakotveno již v ubytovací smlouvě, případně 
v dodatku k ní. 
PS navrhuje, aby se v Klatovech na základě dřívější velmi dobře zpracované Analýzy 
bytové politiky (2012) dodržovala kritéria prostupného ( sociálního) bydlení. 
 
Prioritní oblast č.6: Zvýšení informovanosti o sociálních službách 
 
K opatření 6.1.Zpřehlednění možnosti pomoci lidem v tíživých soc. situacích na webových 
stránkách obcí a měst 
Bc. Křivohlavá informuje o tom, že na webové stránky Města Klatovy na hlavní stránku 
budou přidány dva piktogramy týkající se: a) životní situace   
                                                                     b) sociálních služeb 
 
Na stránkách města je v elektronické podobě v sekci komutní plánování umístěna brožura   
„Průvodce sociálními službami na Klatovsku“. Pokud budou v organizacích nějaké změny, 
tyto změny je třeba nahlásit na emailovou adresu: hnovakova@mukt.cz a OSVZ provede 
aktualizaci. 
 
 
Prioritní oblast č. 7: Podpora řešení problémů v sociální oblasti regionu 
 
K opatření 7.1.: Vznik sociální komise jako poradního orgánu Rady města Klatovy 
Veden 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 nedostatku věku umístit do domova pro seniory 
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K opatření 7.2.: Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a organizací poskytujících 
návazné služby. 
Diskuze k dané oblasti: 
Mgr. Prošková, informuje o novelizaci zákona o insolvenci, který by měl vejít v platnost od 
07/2016.. Neziskové organizace musí nově zajistit akreditaci. Služby zajištěné odborník 
pracovníkem- právníkem. Dlužník si nebude moci sepsat návrh sám.. Pro Člověka v tísni 
bude priorita udržet terén. 
 
Mgr. Moravec 
 1) věnovat větší péči práci s mládeží, na které se musí podílet školy 
 2)  nutnost pracovat na vrstvách bydlení, přes soc, pracovníky, ubytovny jsou předražené , na 
ubytovně v Zahradní ul, chybí soc. pracovník , je třeba změna provozního řádu. 
 
 
Bc. Gruber, sděluje, že ubytování by mělo být prostupné a získání definitivního bydlení by 
mělo být motivací pro klienty. V Klatovech chybí služby krizové intervence, primární 
prevence, práce s předškolním klubem, nejbližší je v Plzni- krizová intervence. Problémem 
klientů je, že si neuvědomují, že službu potřebují. Pokud má klient službu povinně, tak  o 
službu nemá zájem. 
 
Mgr. Hynoušová informuje, že na Železné Rudě od 07/2015 funguje pečovatelská služba a od 
10/2015 bude fungovat poradna 
 
Bc. Křivohlavá děkuje všem za příspěvky a ukončuje jednání pracovní skupiny. 
Příští setkání se uskuteční do konce roku 2015. 
 
 
Klatovy dne: 22.9.2015   
Zapsala. Nováková Hana, OSVZ                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 


