ZÁZNAM Z 1. JEDNÁNÍ
PRACOVNÍ SKUPINY
„SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ČKYŇSKU“
OÚ ČKYNĚ
30.7.2007, 16 hod.
Účast: dle prezenční listiny
1) Úvod: místostarosta obce Čkyně
2) Taťána Kozáková: představení projektu, seznámení s výsledky šetření, shrnutí
dosavadních aktivit
3) Vzájemné představení účastníků a jejich očekávání:
-

-

-

Marie Rudolfová, obec Lčovice, potřeba sociálních služeb, stárnutí populace.
Uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb s Oblastní charitou
Vimperk.
Petr Martan, zakladatel komunity pro duchovní rozvoj. Majitel čajovny 8 let,
bezalkoholové, nekuřácké centrum, program služeb, prevence duševního
zdraví. Dlouhá léta práce s mládeží. Zkušenost s nízkoprahovými zařízeními
ve Čkyni, nepodařilo se zajistit finanční prostředky na tuto činnost. Zájem o
obnovu iniciativy ke vzniku obřadní síně ke konání obřadních pohřbů (v
současné době nejbližší – Vimperk, Strakonice, Stachy).
Lenka Králová, fyzická osoba, uživatelka sociálních služeb (pečovatelská
služba).
Jiřina Bastlová, uživatelka soc.služeb - vozíčkářka, potřeba architektonických
bariér.
Pavla Hodboďová, v rodině zdravotně postižené dítě, informace získává
pouze z lázní a internetu, jinak nedostatek informací – nároky na dávky, akce
pro uživatele sociálních apod.
Dana Vidlášová, Oblastní charita Vimperk, očekává informace, jaké služby
může charita dále poskytovat.
Vendula Vondrášková, pečovatelka ve Čkyni.
Lenka Chladová, pečovatelka v pečovatelském domě (OCH Vimperk)
Mgr. Václava Komínová, učitelka, pracuje s postiženým dítětem ve škole.
MUDr Marie Kučerová, lékařka pro děti, dorost a dospělé. Informovanost,
bezbariérovost, komunikace se skupinou jak hendikepovaných dětí, tak i
seniorů. Potřeba vzájemné provázanosti informací. Ve Čkyni je 6 vozíčkářů,
další občané, kteří potřebují speciální pomůcky je více, ale vzájemná
informovanost o potřebách těchto lidí je malá.
Zdena Škopková – zdravotní sestra u MUDr Kučerové.
Kamila Vyskočilová – zdravotní sestra, osobní asistentka (rehabilitace)
zdravotně postiženého. Potřeba bezbariérovosti u lékařů!

-

Věra Kubálková – geriatrická sestra
Jaromír Kainc, OÚ Čkyně, místostarosta – bezbariérovost, rozvoj sociálních
služeb.
Představení pracovníků v rámci KPSS: Ludmila Kolářová, Jana Dolanská, Taťána
Kozáková
4) Ludmila Kolářová: KPSS – pojem, metoda, účastníci komunitního plánování
sociálních služeb a proces
- 4 fáze procesu KPSS: Přípravná, Analytická (popisná), Strategická
(plánovací), Realizační
- Úlohy pracovních skupin
Části strategického plánu:
- priority – prioritní oblasti, pracovní skupiny (senioři, rodiny s dětmi, ostatní,
zdravotně postižení…)
- opatření pro jednotlivé priority
- aktivity jednotlivých opatření
Lčovice: zájem o rekonstrukci domu s byty zvláštního určení. Kdo bude žadatelem o
dotaci v případě zahrnutí projektu do KPSS? Obec, MAS může být např.partnerem –
v případě zájmu obou stran.
– Objasnění struktury strategické části komunitního plánu.
5) Práce pracovních skupin (PrSk): Ludmila Kolářová
Úkol PrSk – vytvoření strategické části komunitního plánu, pojmenovat co funguje a
je vhodné udržet, co je zbytečné, co chybí a jak to doplnit. Venkovské PrSk –
zahrnují otázky všech lidí s hendikepem v regionu.
Nastavení prioritních témat, opatření a aktivit (konkrétní náměty na projekty).
Cca 5 setkání PrSk.
Téma rané péče:
- není poskytovatel rané péče
- v současné době není aktuální poptávka v obci, ale situace tu byla. Mezi 1995
– 1998 se narodily jen ve Čkyni 4 hendikepované děti. Pokud se jedná o celé
území KPSS, jistě tady bude mít raná péče dostatečné uplatnění.
Další setkání:
20.9.2007 v 16 hod.
Zapsala: Kozáková, 30.8.2007

