Zápis z pracovní schůzky k oblasti sociálních služeb
pro Strategii komunitně vedeného rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří na území MAS
Sdružení Západní Krušnohoří, konané dne 20. srpna 2015 v Droužkovicích

Jednání se zúčastnili zástupci poskytovatelů sociální služeb a zaměstnanci MAS. Pozvánka
byla rozeslána 5.8. všem subjektům, registrovaným k zasílání novinek formou emailingu
z webu (zejména obce), dál potom všem neziskovým organizacím, jejich maily má MAS
k dispozici. Informace o schůzce byla vyvěšena na webu od 5.8.2015. Přítomno bylo 12 osob
dle prezenční listiny.
1. Jednání zahájila ředitelka MAS SZK Hana Dufková.
Přítomné informovala o alokacích na jednotlivé OP.
2. Jednání vedl spolupracovník MAS SZK pro danou tématiku Bc. Alexander Olah.
Přítomné seznámil se stavem přípravy strategie a s možnostmi, které dávají
jednotlivé operační programy v oblasti prorodinných opatření, oblast zaměstnanosti,
sociálního začleňování.
3. Účelem schůzky bylo zjistit absorpční kapacitu území v dané problematice.
a. Člověk v tísni má v úmyslu vybudovat komunitní centrum v Jirkově, v lokalitě
Nové Ervěnice. Zajímá ho, zda jsou možné aktivity typu „předškolního klubu“,
má se jednat o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Chtěli by zařízení
využívat něco jako „přípravku“, pro doučování (mimoškolní vzdělávání) dětí,
využít zařízení pro volný čas. Zajímá ho, by mohli být placeni terénní
pracovníci v CV z dotace Ústeckého kraje a v Jirkově z MASky.
b. Armáda spásy – také uvažuje o nízkoprahovém zařízení v Jirkově, v Nových
Ervěnicích, ale pro cílovou skupinu 16+ (podle definice zákona o soc.
službách).
c. Vejprtsko – chtěli by vybudovat sociální centrum, nízkoprahové zařízení 15+
rozšířit o 15-. Jednají o možnostech s ASZ i s KÚ, v případě že neuspějí, jsou
připraveni platit ze svého městského rozpočtu.
d. MSSS Vejprty – chtějí vybudovat chráněné dílny a vytvořit podmínky pro
vzdělávání postižených
Na podporu zaměstnanosti se chtějí na Vejprtsku zaměřit spíše na spolupráci
s Úřadem práce, který má větší možnosti. Chtějí se zaměřit spíše na motivaci.
Ve Vejprtech provozují sociální podnik, vznikl ale problém s novými
podmínkami definice „sociální podniku“.
e. Ranná péče – území MASky je pokryto pro všechny druhy postižení. Neuvažují
o tom, že by se zapojili do žádostí, ale rádi by služby rozšířili. Služba má
preventivní charakter a mělo by to tak zůstat. Zástupně organizace slíbila pro
účely strategie poskytnout aktuální data o tom, jak jsou služby na území MAS
využívány v členění podle obcí.
f. Romano Jasnica – sídlo v Trmicích, na území MAS nepůsobí, ale přijeli, aby
získali informace
4. Diskuse
V diskusi byla nadnesena problematika nízké informovanosti o poskytovaných
službách obecně, zejména pak v menších obcích. Potencionální klienti nemají dostatek
informací o tom, jaké služby mohou využívat, jaké služby jsou v jejich obcích nabízeny.

Není, ale mohl by byt, využíván institut asistenta sociálního pracovníka formou
mezisousedské výpomoci.
Stejně tak individuální péče o děti – hlídání dětí v době, kdy jsou rodiče v práci.
Byla zmíněna potřeba vzdělávání osob, které by následně sami dál vzdělávaly.
Byla diskutována otázka bezdomovectví. Podle informace pracovnice Armády spásy je
v Jirkově asi 10 bezdomovců, v Chomutově asi 60. Jedná se o údaje zjištěné šetřením soc.
pracovníků v terénu.
Jako potřebné se pro budoucnost jeví domovy důchodců pro bývalé bezdomovce.

Jednání ukončila H. Dufková v cca 14:30 hodin.

Zapsala H. Dufková

