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Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS na území Mikroregionu Touškovsko 
 
Termín jednání:  19. 12. 2013 
Místo jednání:   kancelář starostky Obecního úřadu Kozolupy, Kozolupy č.p. 147 
Účastníci jednání:  viz prezenční listina 
 
Program jednání: 

 

1. Základní dokumenty kpss 
2. Mapování aktuální sociální situace na území Mikroregionu Touškovsko – seznámení s 

výstupy 
3. Plán aktivit na nejbližší období 
4. Informační kampaň – webové stránky Mikroregionu Touškovsko 
5.   Různé, diskuze 
 

Obsah a závěry jednání: 
 
1. Základní dokumenty kpss 

Metodička projektu p. Eberlová předložila přítomným základní dokumenty kpss, tzn. základní 
listinu kpss v Mikroregionu Touškovsko, Statut a jednací řád řídící skupiny. Všechny dokumenty 
byly schváleny v předložené podobě.  

 
2. Mapování aktuální sociální situace na území Mikroregionu Touškovsko – seznámení 

s výstupy 

 

V období od června do října proběhlo mapování aktuální sociální situace na Touškovsku.  
Informace byly získány: 
a) prostřednictvím dotazníkového šetření, přičemž dotazníky byly zaslány všem obcím 

v Mikroregionu Touškovsko (3 z 5 obcí vyplnily) 
b) dalším zdrojem byla statistická data, webové stránky, výroční zprávy a Registr 

poskytovatelů sociálních služeb 
c) dále proběhly 2 osobní rozhovory:  s poskytovatelem soc. služeb na sledovaném území, 

který byl doplněn o aktualizaci informací pomocí již předvyplněného dotazníku a dále se 
zástupcem organizace poskytující návaznou službu 

 
V rámci šetření vznikly 3 výstupy, které je možné připomínkovat do 31. 1. 2014 (plné znění 
obdrželi členové ŘS v elektronické podobě, veřejnosti by měly být k dispozici na stránkách 
Mikroregionu Touškovsko): 
 
1. Sociálně demografická analýza obcí Mikroregionu Touškovsko 

- mikroregion má 5 členských obcí: tuto informaci doplnila p. Opltová, když  uvedla, že je 
nově schválen další člen Mikroregionu Touškovsko – obec Myslinka (uvažuje se také o 
připojení obce Chotíkov, to však není stále jednoznačné).  

- údaje ukazují, že se od 90. let minulého století počet obyvatel na Touškovsku pozvolně 
zvyšuje, za hlavní příčinu je považováno kladné migrační saldo 

- v roce 2005 vykazoval kladná čísla také přirozený přírůstek, tato situace trvala až do roku 
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2008, dále se předpokládá pozvolný pokles 
- dle Prognózy vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje bude počet obyvatel na 

sledovaném území přibývat zhruba do roku 2015, poté se předpokládá úbytek a stárnutí 
populace (to potvrzují i předpokládané hodnoty indexu stáří a indexu ekonomického 
zatížení) 

- v současné době jsou na sledovaném území nejvíce zastoupeny obyvatelé ve věku 35 až 
39 let, kteří se v budoucnu budou podílet na početném podílu seniorů 

- statistická data v nezaměstnanosti rovněž ukazují, že narůstá počet dlouhodobě  
nezaměstnaných (déle než 12 měsíců – 31 % ze všech nezaměstnaných) 

- kapacita ZŠ je dostatečná, naopak v MŠ je k dispozici nedostatek volných míst, dále se 
ukazuje absence dalších zařízení (např. mateřská centra, střední škola) 

- sociální služby zajišťuje na sledovaném území pouze jedna organizace: Centrum 
pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov 

- nejsilnější skupinou osob v mikroregionu, kteří pobírají příspěvek na péči, jsou osoby s 2.  
stupněm příspěvku (47 %), dle odhadů představitelů obcí žije na území asi 68 seniorů se 
sníženou soběstačností (nad 65 let) a 13 osob s postižením, naopak pečujících osob je 
pouze 11 

- představitelé obcí rovněž odhadují, že v mikroregionu žije zhruba 70 osob drogově 
závislých, 32 trestaných osob a asi 5 osob bez přístřeší 

- v roce 2012 bylo vyplaceno 55 dávek hmotné nouze 
 

2. Analýza zdrojů systému sociálních a návazných služeb na území Mikroregionu Touškovsko 
- na území je zastoupen jeden poskytovatel sociálních služeb: CPOS Města Touškov 
- jeho provoz v roce 2012 byl finančně podporován ze strany obcí (42 %), klienti (34 %), 

MPSV ČR (13 %), Plzeňský kraj (9 %), ÚP (2 %) 
- návazné služby jsou ze strany obcí podporovány finančně (v roce 2012 šlo o celkovou 

částku Kč 220 500,--), další podpora je nefinanční (poskytnutí prostor pro aktivity 
místních spolků, apod.) 

- bytovým fondem disponují pouze obce Město Touškov (125) a Kozolupy (15) 
 

3. Analýza sociálních služeb a služeb návazných poskytovaných na území Mikroregionu 
Touškovsko 
- jediný poskytovatel sociálních služeb v regionu – Centrum ošetřovatelských a 

pečovatelských služeb Města Touškov – působí ve 3 obcích (terénní pečovatelská 
služba), přičemž převažují starší klienti (většinou nad 70 let věku), zájem ze strany 
mladších klientů (vč. rodiny s dvojčaty či trojčaty) není dlouhodobě registrován 

- CPOS také řeším problém zvýšení informovanosti o poskytování služby (jsou předávány 
hlavně na osobní úrovni, méně již prostřednictvím lékařů), uvažují o provedení ankety na 
Touškovsku 

- doplňující informace od p. Šeflové (CPOS M. Touškov): původní záměr ze strany CPOS 
registrovat další sociální služby – osobní asistence již není aktuální, potřeby takových 
klientů budou řešeny formou pečovatelské služby fungující 24 hodin denně 

- další záměr provozovat vedle pečovatelské služby také ošetřovatelskou službu byl 
pozastaven – bližší průzkum podmínek pro její provozování ukázal komplikace, které by 
CPOS muselo řešit (splnění zákonných povinností, podmínky zdravotních pojišťoven, 
zajištění odborného personálu, atd.), prozatím je vypracovaná analýza a plánují dále 
situaci sledovat 
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- v mikroregionu je provozován 1 dům s pečovatelskou službou 
- návazné služby jsou zastoupeny především spolky typu SDH nebo TJ Sokol 
- v širším měřítku – na území SO ORP Nýřany působí 9 poskytovatelů soc. služeb 
- z pohledu představitelů obcí Mikroregionu Touškovsko je třeba zajistit poradenství a 

pomoc v možnostech řešení problémů občanů a pomoc seniorům, kteří žijí sami (nákupy, 
doprovod k lékaři, apod.), dále podporovat terénní soc. služby, dobrovolnictví, asistenční 
služby, zohlednit potřebu bezbariérových přístupů na veřejná místa 

 
V rámci mapování aktuální situace byl vypracován ještě doplňující dokument: Vyhodnocení ankety 
mezi širokou veřejností na téma sociální služby 

- většina respondentů vnímá množství informací, které má, za dostačující 
- hlavním zdrojem informací jsou městský nebo obecní úřad, dále internet nebo informace 

od lékaře 
- problémy v sociální oblasti: protidrogová problematika, kapacita MŠ, chybějící mateřské 

centrum a zařízení pro svobodné matky či rozvedené rodiny, kapacita DpS, absence 
centra volného času pro seniory, finanční dostupnost služeb pro seniory, rozšíření 
sortimentu služeb pro seniory, sdružení pro handicapované osoby 
 

K představeným výstupům zazněly ze strany členů řídící skupiny následující připomínky a doplňující 
informace: 

a) Volnočasové aktivity pro děti:  
Pozornost by měla být věnována více starším dětem, které již navštěvují školu v Plzni a po 
návratu domů neví, jak naložit s volným časem. Zkušenosti ukázaly že poskytnutí prostor pro 
setkávání těchto dětí situaci nevyřeší, naopak byl problém s udržením pořádku. Možným 
řešením by mohl být například skatepark, ale by byl problém s jeho údržbou. Pro mladší děti 
je z pohledu členů ŘS aktivit dostatek (hlavně v rámci ZŠ ), zde rodiče spíše řeší problém 
s dopravou dětí na tyto kroužky.  
Dobré zkušenosti s poskytnutím prostor má obec Vochov, která dala k dispozici víceúčelovou 
místnost. Zde se konají pravidelně cvičení (zumba, joga, atd.) a další kroužky. Kapacita 
místnosti již naopak nestačí. Důvodem je kromě jiného zvýšení počtu obyvatel (hlavně 
mladých rodin s dětmi). Na to navazuje ale jiný problém – nedostatečná kapacita v MŠ. 
Dalším dobrým příkladem je práce místního dobrovolníka, který je ochoten pravidelně vést 
fotbalové tréninky pro děti. Zájem je stále dostatečný, tréninky jsou celoročně (v zimě mají 
pronajatou tělocvičnu v Křimicích). Obec přispěla na nákup dresů a míčů. Pan starosta obce 
Vochov obecně pojmenoval další možný problém, a to velká odpovědnost vedoucích 
kroužků za děti. Rodiče pouze dítě „odevzdají“ a vyzvednou se jej zase až po skončení 
kroužku. Dříve fungovalo lépe – rodič byl s dítětem po celou dobu přítomen a sledoval ho 
spolu s vedoucím.  
Paní Opltová (obec Kozolupy) předpokládá, že akcí pro obyvatele je dostatek v rámci celého 
regionu. Jednotlivé obce se dokonce snaží, aby se akce „nepřekrývaly“.  

b) Mateřské centrum: V Kozolupech už takové centrum bylo zřízeno. Postupně se účast 
snižovala a v současné době již nefunguje. Větší smysl vidí v jednorázových akcích (sportovní 
turnaje, cyklovýlety, apod.). 
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V odpovědi na dotaz metodičky projektu p. Eberlové, jakým směrem se budou realizovat další 
aktivity v projektu (drogová problematika, šikana, volnočasové aktivity x senioři), se členové 
řídící skupiny shodli na tom, že by se měla 2. etapa komunitního plánování zaměřit více na 

seniory. Mladší obyvatelé si umějí informace sami dohledat, naopak senioři mají v tomto směru 
omezené možnosti.  

 
3. Plán aktivit na nejbližší období 

 

Plánovaný průzkum sociálních potřeb (včetně nového člena mikroregionu – obce Myslinka) by se 
měl zaměřit na mapování zájmu o pečovatelskou službu, a to včetně obcí, kde tato služba zatím 
nefunguje. Kontakt by se mohl využít i pro předání dalších informací o PS (druhy úkonů, základní 
ceník, atd). V každém případě bude potřeba pomoc ze strany obcí – nasměrování tazatelů 
k potřebným seniorům (např. v Kozolupech je možnost využít kontakty v rámci místního Klubu 
seniorů - p. Hofmannová). Průzkum by měl zmapovat také případný zájem o rozšíření služeb. 

 
Obecně je nutné podpořit větší informovanost a zájem pečovatelskou službu. V současné době 
panuje povědomí mezi seniory, že je tato služba poskytována jen v domě s pečovatelskou 
službou a že je finančně náročná. CpKP může pomoci s plánováním rozjezdu takové informační 
kampaně, nemůže však kampaň zajistit (není poskytovatelem sociálním služby). Paní Šeflová 
(CPOS M. Touškov) už má zpracovaný plán, jakým způsobem by se mohlo postupovat. Chtějí 
připravit modelový příklad klienta, který využívá jejich služby. Jsou zatím na začátku. Chtějí 
kampaň zaměřit kromě starší občanů i na lidi kolem 40ti let věku, kteří již mají stárnoucí rodiče. 
Dále plánují pořádání anket a besed na školách (zvýšit povědomí také u nastupující generace). 
Paní Šeflová také zdůraznila větší účinnost osobního kontaktu (distribuce letáků není zcela 
efektivní).  

 
Paní Eberlová připomněla zkušenost z Klatovska, kde chtějí zpřehlednit webové stránky 
jednotlivých obcí – hned na úvodní stranu umístit výraznou upoutávku – např. „Jste v tíživé 
životní situaci?“. Ze strany paní Šeflové vzešel další podnět: Odkazy na poskytovatele sociálních 
služeb by byly na webových stránkách obcí. Oba podněty byly přijaty ze strany členů ŘS kladně.  

 
Dalším důležitým prostředkem ke zvýšení informovanosti je pomoc a doporučení seniorů ze 
strany lékařů. Paní Eberlová v této souvislosti zmínila záměr poskytovatelů soc. služeb na 
Klatovsku – navštěvovat pravidelná setkání místních lékařů a předávat jim informace. 
V Mikroregionu Touškovsko ale lékaři pravidelná setkání neorganizují. CPOS M. Touškov by bylo 
ochotné lékaře navštívit  jednotlivě.  

 
Plánovaná setkání a jednání: 
 

a) Veřejné setkání 
- pozvánka bude distribuována nejen mezi širokou veřejností, ale také zastupitelům 

jednotlivých obecních a městských úřadů, dále zástupcům ZŠ a MŠ – vč. žáků, aby 
pozvánku předali svým rodičům, zástupcům místních spolků, informovat obyvatele 
Domu s pečovatelskou službu v M. Touškov 

- termín: 23. 1. 2014 od 17 hod v MT Club KINOKAVÁRNA, Město Touškov 
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b) Informační setkání pro občany v obci Vochov 
- dle informace pana starosty tvoří velký počet obyvatel právě senioři, uvítal by tedy 

připravit setkání se seniory přímo v obci 
- pomůže s distribucí pozvánek do domácností 
- CPOS M. Touškov přislíbilo účast 
- termín setkání bude stanoven po veřejném setkání  

 
c) Jednotlivá setkání v dalších obcích 

- neplánuje se vytvoření pracovních skupin dle diskutovaných oblastí 
- jednalo by se o společné setkání místních občanů, kde by byla otevřena všechna aktuální 

témata 
- termíny setkání a další podmínky budou stanoveny po uskutečnění 1. veřejného setkání 

 
4. Informační kampaň – webové stránky Mikroregionu Touškovsko 

 
Je nutné zpřehlednit a pravidelně aktualizovat informace o průběhu 2. etapy komunitního 
plánování na webových stránkách Mikroregionu Touškovsko. CpKP ZČ pošle panu Veselému 
(Město Touškov) doporučenou strukturu kpss. Během ledna se webová stránka upraví dle 
možností a potřeb.  
 
Jednotlivé obce také umístí na své internetové stránky odkaz na web Mikroregionu Touškovsko, 
po jehož rozkliknutí se uživatel dostane přímo na jeho stránky.  
 
Další šíření informací o kpss je dále plánováno pomocí místních zpravodajů: obec Kozolupy 
plánuje vydání dalšího čísla koncem ledna 2014, v Městě Touškov  během března 2014.  
 

 
Dne: 6. 1. 2014 
Zpracovala: Šárka Fremrová, CpKP západní Čechy 
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP západní  Čechy 


