Průzkum potřeb neformálních pečovatelů (pečujících osob) v horažďovickém regionu
Během setkávání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb na horažďovicku
vyplynulo, že je zapotřebí důkladněji zmapovat potřeby pečujících osob. Při zajištění péče o blízkou
osobu vzniká celá řada obtížných situací a překážek, které bychom rádi zmapovali, a výstupy poté
projednali s pověřenými úřady a sociálními službami s cílem podpořit rozvoj služeb pro pečující osoby.
V průběhu října a listopadu proběhne terénní průzkum formou dotazování mezi pečujícími osobami,
které se starají o seniora, dospělou osobu či dítě se zdravotním postižením.
Pečující, kteří by měli zájem se průzkumu účastnit, mohou kontaktovat koordinátorku průzkumu
Lenku Červenkovou na tel. č. 722 466 185, nebo e-mailem lenka.cervenkova@cpkp.cz. Rozhovory
uskuteční tazatelé Centra pro komunitní práci západní Čechy, v rámci projektu „Aktualizace
komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku“.
Celodenní péče o děti či dospělé se zdravotním postižením, o nemocné, stárnoucí rodiče či partnera je
náročná a patří k jedněm z nejtěžších situací v životě, se kterou se mnoho z nás setká. Pečující osoby
ale nemusí být na zvládání této náročné situace sami.
Na webu města Horažďovice v záložce „Komunitní plánování sociálních služeb“ (https://www.mestohorazdovice.cz/muhd/komunitni_planovani_socs.asp) jsou v sekci „Aktuality“ k dispozici videa se
základními informacemi, jak péči v domácím prostředí zvládat – co je zapotřebí zařídit, když rodina
začíná o někoho pečovat, jakou podporu (materiální a finanční) může pečující osoba využít, či které
sociální i jiné služby mohou pečujícím rodinám pomoci.
Projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku“ je
podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152. Projekt realizuje Centrum pro komunitní
práci západní Čechy v partnerství s městem Horažďovice.

Pozvánka na pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb
V projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) nás zajímají potřeby lidí žijících ve městě
Horažďovice a spádových obcích ORP. Setkáváme se u „Kulatých stolů“ nad různými tématy v rámci
dvou pracovních skupin (Děti, mládež a rodina a Osoby ohrožené sociálním vyloučením; Senioři a
Osoby se zdravotním postižením) a hledáme různé způsoby pomoci lidem, kteří z jakéhokoliv důvodu
potřebují sociální služby. Tato setkání jsou otevřená všem občanům Horažďovicka.
Další setkání pracovních skupin je plánováno na 1.11.2021 v zasedací místnosti městského úřadu
v Horažďovicích. Od 10h se zaměříme na místně dostupné služby pro lidi s duševním nemocněním
a dozvíme se aktuální informace o probíhající reformě psychiatrické péče. Od 13h se budeme věnovat
zejména tématu nezaměstnanosti a možnostem podporovaného zaměstnávání.
Pozvánky na aktuální setkání jsou zveřejňovány na webových stránkách města Horažďovice v záložce
Komunitní plánování sociálních služeb (záložka „Pracovní skupiny“). V záložkách „Dokumenty“
a „Anketa“ se můžete seznámit s výstupy mapování aktuální sociální situace v regionu.
Setkání pracovních skupin se konají v rámci projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku“, který je podpořen finančními prostředky z ESF
a ze státního
rozpočtu
ČR
v
rámci
Operačního
programu
Zaměstnanost,
reg.
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152. Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy
v partnerství s městem Horažďovice.

POZVÁNKA NA

SETKÁNÍ „U KULATÉHO STOLU“
(PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI, OZP)
DATUM KONÁNÍ: 1. 11. 2021, od 10.00 hod.
KDE: Zasedací místnost MěÚ Horažďovice, Mírové náměstí 1,
Horažďovice
Program setkání:

❖ Problematika služeb pro osoby s duševním onemocněním
- prezentace sociální rehabilitace Fokus Písek
(Mgr. Veronika Švarcová, vedoucí sociálních služeb)

- informace o reformě psychiatrické péče v Plzeňském kraji
(Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček, regionální konzultant reformy)

❖ Informovanost o sociální problematice (videa, katalog, letáky)
❖ Další a diskuze
Setkání je určeno všem zájemcům o problematiku sociálních služeb z řad veřejnosti,
poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb, zástupcům obcí a měst na Horažďovicku a
dalším organizacím či spolkům.
Účast na setkání prosím potvrďte nejlépe do 26.
lenka.cervenkova@cpkp.cz či telefonicky na číslo 722 466 185.

10.

2021

na

e-mail

Bližší informace o komunitním plánování sociálních služeb na Horažďovicku jsou k dispozici
na www.mesto-horazdovice.cz, Komunitní plánování sociálních služeb.
Pokud byste se setkání rádi zúčastnili, ale brání Vám jakákoliv překážka či bariéra, neváhejte
a obraťte se na Lenku Červenkovou z Centra pro komunitní práci západní Čechy (kontakty
uvedené výše), které setkání ve spolupráci s městem Horažďovice pořádá.
Akce se uskuteční v rámci projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Horažďovicku", který je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152.

POZVÁNKA NA

SETKÁNÍ „U KULATÉHO STOLU“
(PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ RODINY, OOSV)

DATUM KONÁNÍ: 1. 11. 2021, od 13.00 hod.
KDE: Zasedací místnost MěÚ Horažďovice, Mírové náměstí 1,
Horažďovice

Program setkání:

❖ Nezaměstnanost (možnosti podporovaného/tréninkového zaměstnávání)
- prezentace dobré praxe na Poběžovicku

❖ Informovanost o sociální problematice (videa, katalog, letáky)
❖ Další a diskuze
Setkání je určeno všem zájemcům o problematiku sociálních služeb z řad veřejnosti,
poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb, zástupcům obcí a měst na Horažďovicku a
dalším organizacím či spolkům.
Účast na setkání prosím potvrďte nejlépe do 26.
lenka.cervenkova@cpkp.cz či telefonicky na číslo 722 466 185.

10.

2021

na

e-mail

Bližší informace o komunitním plánování sociálních služeb na Horažďovicku jsou k dispozici
na www.mesto-horazdovice.cz, Komunitní plánování sociálních služeb.
Pokud byste se setkání rádi zúčastnili, ale brání Vám jakákoliv překážka či bariéra, neváhejte
a obraťte se na Lenku Červenkovou z Centra pro komunitní práci západní Čechy (kontakty
uvedené výše), které setkání ve spolupráci s městem Horažďovice pořádá.
Akce se uskuteční v rámci projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Horažďovicku", který je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152.

