Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.0001
Zápis pracovní skupiny č. 2 v ORP Chomutov
ze dne 8. 7. 2014
Pracovní skupina:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Místo:
Čas:

Chomutov, radnice, nám. 1. máje
13:00 – 15:00 hod.

PROGRAM :







Legislativní rámec
Definice největších problémů
Analýza rizik
Cílové skupiny – matice vlivu, zájmu
Návrhová opatření – hlavní cíl, dílčí cíle, opatření

Přednášející:
Ing. Lenka Kynčilová, koordinátorka projektu meziobecní spolupráce
Mgr. Kamila Fajglová, vedoucí odboru sociálních věcí MMCH
Ing. Blanka Hvozdová, pracovník pro analýzy a strategie
Přítomni:
pan Petr Šmíd, Bc. Václav Hora, Ing. Dagmar Čadílková, Bc. Libuše Houdová, Ing. Jan Bartoš

PRŮBĚH:
Ing. Lenka Kynčilová zahájila jednání druhé pracovní skupiny s tématem sociální služby v ORP
Chomutov a přivítala zástupce obcí Hrušovany, Vrskmaň, Výsluní a Vysoká Pec.
Ing. Lenka Kynčilová seznámila přítomné s cílem druhé schůzky pracovní skupiny, jejímž hlavním
výstupem bude návrh vize, hlavního cíle a specifických cílů, dále první návrhy opatření. Na třetí,
schůzce pracovní skupiny se budou řešit finální návrhy opatření a konkrétní projektové záměry, vše
z pohledu možné spolupráce obcí v ORP Chomutov. Návrhy opatření musí být reálné, zasazené do
legislativního rámce na základě znalostí připravovaných změn.
Zejména z tohoto důvodu byla na pracovní skupinu pozvána Bc. Kamila Fajglová, vedoucí odboru
sociálních věcí MMCH.
Stručný záznam diskuse:
 Legislativní rámec
Bc. Kamila Fajglová podala informace o současné legislativě a připravovaných návrzích na
legislativní změny. V současné době se chystá novela Zákona o hmotné nouzi, která by měla
vrátit podmínky pro výkon veřejné služby před rok 2012, kdy fungovala nejlépe. Tato novela by
měla platit od 1. 1. 2015, ale dosud nebyla projednána vládou. Návrh zatím nebyl specifikován do
detailů, jako je např. povinný počet odpracovaných hodin a částka, která bude na tuto práci
vázána.
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V připomínkovém řízení je také návrh Zákona o sociálním bydlení. Obce by měly mít povinnost
zřizovat sociální byty. Podrobnosti však ještě nejsou stanoveny.
Jak poznamenal starosta Hrušovan, druhů sociálního bydlení je více a je nezbytné je specifikovat
odděleně. Každá skupina má určitá specifika, např. u seniorů je vhodnější koncentrace bytů
v jedné lokalitě, u nepřizpůsobivých občanů výhodnější byty decentralizovat. Dále je nezbytné
definovat sociální bydlení tak, aby nebylo nutné byt používat pouze pro jednu skupinu – např.
seniory, ale aby bylo možné po uvolnění bytu zde umístit např. zdravotně postiženého.
Novela zákona o hmotné nouzi řeší také problematiku ubytoven, pro které jsou nastaveny
standardy bydlení. Pokud je provozovatelé splní, mohou uzavřít smlouvu s úřadem práce a
ubytovaní nedostanou peníze na nájmy do ruky, ale ty půjdou rovnou na nájmy provozovateli a
tím se zamezí zneužití finančních prostředků na jiné účely. Má to však i svá úskalí. Osoba žijící na
ubytovně musí pracovat se sociálními pracovníky na zlepšení své situace. Pokud se situace
nevyřeší během půl roku a daná osoba nesežene jiné ubytování, bude jí i v tomto případě
odejmuta podpora v podobě úhrady nájmu v ubytovně.
Pro celý systém a fungování společnosti je výhodné, když „nepřizpůsobiví“ občané jsou ubytováni
na ubytovně, kde jsou nuceni podřídit se určitému režimu v dodržování sociálních a hygienických
návyků, dodržování nočního klidu, apod. P. Šmíd informoval, připomněl přítomným skutečnost,
že město Chomutov dříve prodávalo byty za 30 a 40 tis. – teď zpětně by to odkupovalo za daleko
vyšší peníze.
Definice největších problémů - SWOT ANALÝZA
Z diskuse vyplynulo, že pro naše OPR je nejdůležitější změnit image regionu. Z republikového i
evropského pohledu jsme region – tradiční místo s dlouhodobou nezaměstnaností. Z toho
vyplývají i další problémy a neporovnatelnost (nekonkurenceschopnost) regionu v některých
ukazatelích Starosta Hrušovan upozornil na velmi nízké nájmy v porovnání s okolními regiony –
Chomutov cca 40 – 48,- Kč/m2, Louny – 100 Kč/m2, Žatec – 120,- Kč/m2. Pokud budou nájmy a
byty takto levné, region se neubrání přílivu nízkopříjmových skupin či skupin pobírajících sociální
dávky a osoby tvořící ekonomiku budou vychovávat své děti a uplatňovat své znalosti jinde.
Starostové obcí by rádi zamezili přílivu nepřizpůsobivých z velkých měst republiky. Je nezbytné
v této oblasti více společně komunikovat a postupovat. Obec je od toho, aby zajistila bydlení,
MPSV příspěvky na bydlení.
Ing. Kynčilová zdůraznila, že v projektu podpora meziobecní spolupráce je zapojeno téměř 200
ORP. Náš region se s problémem nepřizpůsobivých obyvatel potýká více než jiné regiony, ale
musíme umět jasně definovat problém a v rámci projektu hledat řešení, vyvinout tlak na
zodpovědné úřady pro provedení potřebných změn.
Analýza rizik
Přítomným starostům byla představena nejzávažnější rizika z provedené analýzy rizik, jak je
uvedena v návrhu souhrnného dokumentu. Starostové s tímto návrhem souhlasili. Jako
nejzávažnější rizika se jeví nedostatek financí na provoz služeb, rušení dopravních spojů
(nedostupnost služeb), reformy na úkor kvality, nevyhovující stav budov, personální rizika
spojená s fluktuací kvalifikovaných pracovníků.
Problém s dotacemi -velmi špatně se zajišťuje udržitelnost. Aktivity, které by následně generovaly
příjmy, nebývají podporovány. Veškeré projekty musí být inovativní – tím není podporována
dobrá praxe, ale neustálé hledání i vyřešených problémů.
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Cílové skupiny – matice vlivu, zájmu
Analýzou cílových skupiny z pohledu jejich vlivu a zájmu byl dokončen rozbor a identifikace
problémů. Matice je uvedena v příloze zápisu.
Návrhová opatření, vize, hlavní cíl, specifické cíle

Varianty (oblasti) řešení problémů:
1. Širší zapojení neziskového sektoru při poskytování služeb (nezbytnost zajištění kontinuity,
rozšíření počtu poskytovatelů služeb z řad neziskových organizací, zavedení systému pobídek
a dotačních prostředků měst a obcí vymezených pro NNO, podpora dobrovolnictví)
2. Zvýšení informovanosti o službách a činnosti organizací (zvýšení vlastní propagace
poskytovatelů služeb všemi dostupnými kanály ve vztahu k veřejnosti, vytvoření systému
komunikace mezi poskytovateli, koordinátorem a zřizovateli)
3. Vytvoření nového systému řízení komunitního plánování (do budoucna se bude muset
plánovat za oblast ORP nejen v rámci měst)
4. Vytvoření kompletního třístupňového systému služeb pro rodiny s dětmi (předškolní klub,
vzdělávání v rodinách, kariérní poradenství)
Starostové v rámci diskuse nad provedenými analýzami specifikovali hlavní cíl, který bude určitou vizí
tématu: zkvalitnění a zajištění služeb.
Specifické cíle:
1.
2.
3.
4.
5.

Bydlení pro potřebné (zdravotně postižení, senioři,…)
Dostatečná nabídka služeb pro potřebné
Dostupnost sociálních služeb
Prevence, raná péče (předcházení problémům a jejich řešení ihned po vzniku)
Vytvoření komunikační platformy - Komunitní plánování v rámci ORP

Opatření – měřitelnost:
ad1) Bydlení pro potřebné
 neuspokojené žádosti (počet – snížením počtu neuspokojených žádostí se změří pokrok)
 nedeformovat trh s byty (nájemné,…)
ad 2) Dostatečná nabídka služeb
 katalog služeb
 podpora podmínek pro dostatečnou nabídku služeb
 vytvoření podmínek ke vzniku a udržení služeb
ad 3) Dostupnost sociálních služeb
 počet akcí
 počet zapojených
ad 4) Prevence, raná péče
 terénní práce
ad 5) Platforma
 styčný důstojník
 komunitní plánování v rámci území OR
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DPS, domovy důchodců, sociální byty
Změnit negativní vnímání regionu
Zacílení služeb pro skutečně potřebné

Různé
Ing. Kynčilová poděkovala přítomným za spolupráci a shrnula jednání. V nejbližších dnech budou
zaslány výstupy z jednání a podklady pro další setkání pracovní skupiny, která se bude konat opět
ve stejné zasedací místnosti. Bude se jednat o návrhovou část dokumentu, cíle a opatření,
podklad pro přípravu projektových záměrů.
Termín příští schůzky:
Místo konání:
Přílohy zápisu:

září 2014, 13:00 hod.
Chomutov, radnice – bývalé informační centrum.
Cílové skupiny – matice vlivu, zájmu navržená pracovní skupinou
Integrovaný regionální operační program – základní informace

Zapsala: Ing. Blanka Hvozdová
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