Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Zápis z pracovní skupiny pro indikátory
ze dne 21. 11. 2014
Pracovní skupina:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Místo:
Čas:

Chomutov, radnice, nám. 1. máje
9:00 – 11:00 hod.

PROGRAM :





Zahájení pracovní skupiny
Gestor cíle, gestor indikátoru
Různé

Přednášející:
Ing. Lenka Kynčilová, koordinátorka projektu meziobecní spolupráce
Ing. Blanka Hvozdová, pracovník pro analýzy a strategie
Přítomni:
Zástupci obcí Vrskmaň, Výsluní, Vysoká Pec, Bílence a Jirkov a Spořice, Odbor sociálních věcí, Sociální
centrum Kamínek, Úřad práce, Občanské sdružení Světlo Kadaň, Člověk v tísni, o.p.s.

PRŮBĚH:
Ing. Lenka Kynčilová, zahájila jednání pracovní skupiny pro indikátory s tématem sociální služby v ORP
Chomutov, přivítala zástupce obcí, neziskových organizací a odboru sociálních věcí. Dále stručně
vysvětlila význam projektu Meziobecní spolupráce, představila realizační tým a seznámila přítomné
s cílem páté schůzky pracovní skupiny, kterým bylo určení gestorů pro jednotlivé cíle a jejich
indikátory.


Úvod
Projekt Meziobecní spolupráce je rozdělen na pět oblastí (školství, sociální služby, odpadové
hospodářství, doprava a cestovní ruch), které dohromady tvoří souhrnný dokument. Z počátku se
zpracovávaly analýzy, vize a problémové okruhy, na jejichž základě se stanovily tři základní cíle.
Každý cíl je rozdělen na dva dílčí cíle, ke každému je přiřazen indikátor a pro každý z nich je
potřeba stanovit gestora.



Gestor cíle a gestor indikátoru
Úkolem pro gestora cíle je dohlížení a komunikace s ostatními subjekty, zda je prostřednictvím
indikátorů dosahováno konkrétního cíle. Úkolem gestora indikátoru je aktivní zapojení do
realizace strategie ve spolupráci s gestorem cíle a zjištění hodnot daného indikátoru, za který je
zodpovědný. Do konce května roku 2015 bude realizační tým spolupracovat s gestory cílů a
indikátorů a společně budou vytvářet akční plány (jednotlivé projektové záměry). Po ukončení
projektu bude gestor cíle, tedy starosta, ručit za další realizaci a naplnění indikátorů.
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Gestorem cíle bude starosta obce a gestorem indikátoru někdo, kdo je více zapojený do dané
problematiky. Gestor indikátoru by měl mít další skupinu lidí, tzv. vlastní pracovní skupinu.
Gestorem pro první cíl (Zvýšení nabídky sociálních služeb) bude starosta obce Vrskmaň
(pro dílčí cíl 1.1 starosta obce Vrskmaň, dílčí cíl 1.2 starostka obce Výsluní – dle výsledku voleb).
Gestorem pro indikátory prvního cíle byl nominován Odbor sociálních věc Magistrátu města
Chomutova ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.
Gestorem pro druhý cíl (Zajištění koordinace služeb) bude primátor statutárního města
Chomutov (pro dílčí cíl 2.1 i 2.2).
Gestorem pro indikátory druhého cíle bude koordinátor komunitního plánování ORP ve
spolupráci s pracovníky neziskových organizací Člověk v tísni, o.s. Světlo.
V neposlední řadě gestorem pro třetí cíl (Zvýšení informovanosti o sociálních službách) bude
starosta města Jirkov.
Gestorem pro indikátory třetího cíle bude koordinátor komunitního plánování ORP ve
spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ Jirkov.
Po předběžné domluvě o gestorech cílů a indikátorů proběhnou jednání k upřesnění dalších
informací.


Diskuse – Cíle a indikátory
o Cíl B.1 - Zvýšení nabídky sociálních služeb
 Tento problémový okruh se týká většinou malých obcí. Zúčastnění měli několik
poznámek k popisu měřítka. Jednou z nich bylo změnit 24 typů zařízení sociálních
služeb na 24 druhů registrovaných služeb. Další diskuse proběhla nad
nastaveným indikátorem, který je nazván jako počet poskytovaných sociálních
služeb v celém ORP. Mohl by sledovat spíše reálný počet zaměstnanců, nebo
rozšíření kapacity a nabídky stávajících sociálních služeb. Tyto informace lze najít
v oficiálním registru poskytovatelů služeb. Nakonec se přítomní shodli na definici
indikátoru „Navýšení počtu nových zaregistrovaných služeb“, tzn., že pokud bude
v obci Vrskmaň nový terénní pracovník, zvýši se tak i sociální služba. Služby jsou
rozděleny na ambulantní, terénní a pobytové. Terénní služba není druhem
registrovaných služeb, protože nemá vlastní zázemí.
o Cíl B1.1 – Zvýšení nabídky služeb pro potřebné
 U tohoto cíle vzniká problém s terénními pracovníky. Na trhu práce je takových
lidí nedostatek, je potřeba určitého vzdělání, praxe, apod. Rozšíření terénních
pracovníků do obcí by mělo probíhat ze strany současných poskytovatelů. Další
debata proběhla nad změnou názvu indikátoru („Počet pečovatelských služeb
formou terénní služby“, „Počet pracovníků pečovatelské služby“, „Počet
pracovníků v přímé péči“). Data pro indikátory se budou získávat vlastním
zjištěním u poskytovatelů služeb a v krajském katalogu sociálních služeb. Na
tento projekt nejsou přímo navázané peníze, proto by bylo dobré sehnat finanční
podporu na určitou platformu (poradenství v rámci obcí), která je navržena také
v ITI a ve strategickém plánu.
o Cíl B1.2 – Zvýšení dostupnosti některých služeb
 V obcích je dostatek volných prostor na provozování sociálních služeb.
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Cíl B.2 – Zajištění koordinace služeb
 Komunitní plán pro Chomutov je zpracovaný do roku 2017 a pro Jirkov do roku
2015. Při aktualizaci komunitního plánu by měly vzniknout pracovní skupiny pro
různé oblasti, které se budou skládat ze zástupců měst a obcí.
Cíl B2.1 – Vytvoření koordinační platformy
 Indikátorem pro tento cíl je počet obcí zapojených ve společném komunitním
plánování. Starostové obcí budou zapojeni do nového komunitního plánu
v Jirkově a o něco později také v Chomutově. V roce 2017 bude zapojeno 20 obcí
a v roce 2020 všech 25 obcí.
Cíl B2.2 – Posilování preventivních opatření, včetně bezpečnosti
 Paní ředitelka Dolejší vysvětlila podstatu třístupňového systému, který je
zaměřen na rodiny s dětmi a je zaveden ve městě Chomutov. Cílem je jeho
rozšíření i do ostatních obcí.
Cíl B.3 – Zvýšení informovanosti o sociálních službách
 Zvýšení informovanost bude rozšířeno v rámci informačního systému, který již
funguje, a díky kterému se paní starostka Čadílková z obce Výsluní zúčastnila
jednání s tématem sociálních služeb. Již několik dalších starostů je v tomto
systému zaregistrováno a další nově zvolení starostové budou osloveni a
seznámeni s touto možností.

Různé
Ing. Kynčilová poděkovala přítomným za spolupráci, shrnula jednání a poprosila přítomné o další
spolupráci při kontrole indikátorů.

Zapsala: Aneta Hutyrová
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