
 

 

Zápis ze setkání řídící skupiny - KPSS Touškovsko 
 
 
Termín jednání:  24. 4. 2014 od 16.30 hod 
Místo jednání:   kancelář starostky OÚ Kozolupy  
Účastníci jednání:  viz prezenční listina  
 
 

Program jednání:   
1. Vyhodnocení průzkumu zájmu o pečovatelskou službu na Touškovsku 
2. Informace o průzkumu potřeb dětí a mládeže na Touškovsku 
3. Návrh opatření / aktivit - diskuze nad dalšími podněty k rozvoji sociálních a návazných 

služeb: bariéry, informovanost o soc. službách, startovací byty pro mladé rodiny, chráněné 
bydlení pro osoby s duševním onemocněním, ošetřovatelská péče 

4. Různé 
 
 

1. Vyhodnocení průzkumu zájmu o pečovatelskou službu na Touškovsku 

 
Metodička projektu p. Ing. Eberlová přítomné seznámila se zprávou, která shrnuje výsledky 
dotazníkového šetření zájmu o pečovatelskou službu na Touškovsku (z pohledu seniorů se 
sníženou soběstačnosti či osob se zdravotním postižením  a pečujících osob).  
 
Z průzkumu vyplynulo: 

 

• Je třeba zvýšit informovanost o možnostech pomoci a sociálních službách pro seniory a 
zdravotně postižené. Zejm. občané Vochova a Újezdu nade Mží tyto informace nemají. 

• V regionu žijí senioři mající zájem o pečovatelskou službu, z větší části o více úkonů, než jen 
dovoz obědů. Proto je žádoucí pečovatelskou službu v regionu dále rozšiřovat. A to i s ohledem 
na předpoklad, že zdravotní stav a fyzické síly seniorů i pečujících osob se budou spíše 
zhoršovat a zmenšovat. 

• V rámci informování o pečovatelské službě je třeba se zaměřit na vysvětlování příspěvku na 
péči (k čemu slouží, na co je určený) a na objasňování ceny za úkony pečovatelské služby (např. 
formou letáčku s uvedením příkladu využití pečovatelské služby klientem). To by mohlo 
napomoci snížit obavy seniorů z finanční náročnosti služby.  

• Pro zlepšení vnímání funkce pečovatelské služby (pocity selhání při využití služby při péči o své 
rodinné příslušníky) je žádoucí prezentovat službu jako něco běžného, něco, co lidem pomáhá, 
usnadňuje život, ale nezastupuje péči rodiny.  

• Oslovení občané projevili zájem o poskytování domácí ošetřovatelské péče. 

• Některé seniory trápí také osamělost. V obcích mohou žít spoluobčané, např. čerstvě 
v důchodovém věku, kteří mají ještě dostatek sil a rádi by ještě byli užiteční. Bylo by možné 
propojit tyto aktivní seniory i další obyvatele, kteří by mohli docházet za nemohoucími, a 
společně se věnovat různým aktivitám (povídání, čtení, luštění křížovek apod). 

 
Bližší informace jsou k dispozici ve Zprávě z průzkumu zájmu seniorů, osob se zdravotním 
postižením a pečujících osob o pečovatelskou službu v Mikroregionu Touškovsko, která tvoří 
přílohu tohoto zápisu. 
 



 2 

K předneseným výstupům nebyly ze strany přítomných žádné připomínky. Ředitelka CPOS M. 
Touškova p. Šeflová potvrdila, že zjištěné informace odráží skutečnost. 
 

2. Informace o průzkumu potřeb dětí a mládeže na Touškovsku 

 
V průběhu dubna 2014 probíhá na místní základní škole v Městě Touškov dotazníkové šetření 
mezi žáky druhého stupně, jehož cílem je získat bližší informace o potřebách žáků, o tom, 
jakým způsobem tráví volný čas, jaká jsou pozitiva a negativa ve Městě Touškov z jejich 
pohledu a v neposlední řadě jsou pokládány otázky týkající se návykových látek. Předpokládá 
se, že dotazníkové šetření bude ukončeno do konce dubna 2014, poté budou získané 
informace vyhodnoceny. Případné výstupy a návrhy konkrétních aktivit pro řešení problémů 
v této oblasti by byly rovněž zahrnuty do návrhu komunitního plánu soc. služeb v Mikroregionu 
Touškov. 
 
3. Návrh opatření či aktivit z dosavadních jednání a výstupů v rámci komunitního plánování 

sociálních služeb na Touškovsku - diskuze nad dalšími podněty k rozvoji sociálních a 

návazných služeb 

 
� Katalog poskytovatelů sociálních služeb 
- přítomní se shodli na zpracování katalogu formou letáku, který bude v elektronické 

podobě zveřejněn na webových stránkách obcí a poskytovatelů soc. a návazných služeb 
- grafický návrh katalogu bude zpracován do konce realizace projektu, následná 

distribuce katalogu proběhne v průběhu roku 2014 – koordinaci zajistní p. Ing. Opltová 
 
� Poskytování domácí ošetřovatelské péče 
- v současné době je evidováno asi 6 zájemců o DOP 
- přítomní souhlasí, že je třeba zahájit jednání s poskytovateli DOP o poskytování péče na 

území Mikroregionu Touškovsko (p. Kaderová, Domovinka, apod.), zároveň je třeba 
zajistit dostatečné povědomí o možnosti využití služby mezi občany 

- zároveň by mělo být zahájeno jednání s místními lékaři o předepisování DOP, je možné 
využít setkání obvodních lékařů či pediatrů pod záštitou Sdružení praktických lékařů ČR 
(CpKP ZČ zjistí kontaktní osobu za lékaře) 

- dále by bylo vhodné pozvat jménem samosprávy na další jednání p. Kaderovou a 
projednat podmínky poskytování DOP v regionu  

- přítomní potvrdili mylnou informaci, která panuje mezi veřejností, a to, že zajištění DOP 
je v kompetenci místní samosprávy (ve městech většinou DOP poskytuje městská 
charita) 
 

� Řešení bariér v území 
- podkladem pro návrh dalšího postupu bude zápis z PS, která se konala 23. 4. 2014 a kde 

byly konkrétní případy blíže popsány (všem přítomným rozešle CpKP ZČ) 
 

� Startovací byty pro mladé rodiny 
- již na prvním veřejném setkání zazněl ze strany jedné z účastnic podnět týkající se 

možnosti zřízení “startovacích” bytů pro mladé lidi z Touškova, kteří nemají dostatek 
financí na koupi domu 

- ve Městě Touškov nejsou pro takové účely k dispozici pozemky 
- v Kozolupech by takové pozemky bylo možné vyčlenit, zatím však o takové aktivitě 

nebylo uvažováno (konkrétní jednání by byla podmíněna možností využít odpovídající 
dotační titul) 
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� Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním 
- na prvním VS zmínila paní starostka Města Touškov občany s psychickými potížemi 

(zbavených svéprávnosti), se kterými musí řešit některé problematické situace – to je 
však komplikováno skutečností, že tito lidé žijí po okolí, a tudíž vzniká složitější 
komunikace – možným řešením by byla výstavba bytů v M. Touškov pro takové občany 
z důvodu lepší dosažitelnosti 

- výstavba bytů v obcích by usnadnila nejen komunikaci, ale byla by pozitivně vnímána i 
ze strany samotných klientů (známé prostředí), kteří ne vždy dobře snášejí přesun do 
Plzně, kde jsou pro ně odpovídající zařízení dostupná  

- dle informací získaných CpKP plánuje o.s. Ledovec do budoucna provozování 
chráněného bydlení venkovského typu, pro získání vhodných prostor však potřebuje 
spolupráci obcí či občanů, na Touškovsku by byl zájem o tuto službu (předběžně jde o 3 
možné klienty v Kozolupech a 5 klientů v M. Touškov) – CpKP předá Ledovci informaci a 
kontakt na místostarostu Města Touškov. 

 
V druhé polovině setkání proběhl informační seminář a setkání monitorovacího týmu, kde 
byly stanoveny pravidla pro naplňování komunitního plánu, pro sledování a vyhodnocování 
jeho realizace a pro aktualizaci plánu:  
- realizace KP bude vyhodnocována vždy jednou ročně (v rámci setkání valné hromady 
Mikroregionu Touškovsko v září až listopadu) a zároveň na tomto setkání bude vytvořen 
realizační plán pro další kalendářní rok 

 
 
Zpracováno dne: 30. 4. 2014 
Zpracovala: Šárka Fremrová, koordinátorka 
Ověřila: Ing. Tereza Eberlová, metodička projektu 
 
 
 
Příloha: 
Zpráva z průzkumu zájmu seniorů, osob se zdravotním postižením a pečujících osob o 
pečovatelskou službu v Mikroregionu Touškovsko  


