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ZÁPIS Z 2. SEMINÁŘE 

 
Dne 28. 8. 2012 v Kasejovicích 

 
Přítomni: dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, 
ženy 50+, zástupci spolků, místní samosprávy, lektor. 
 
Téma: Sociální služby na Kasejovicku 
 
Cíl semináře:  
     Zjistit potřeby obyvatel Kasejovic a okolí v oblasti sociálních služeb. Zjistit možnosti 
rozšíření nabídky sociálních služeb na Kasejovicku. Zjistit možnosti spolupráce s Oblastní 
charitou Horažďovice. 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Seznámení s tématem a základní informatice o dané problematice. 
3. Diskuze 
4. Závěr a shrnutí 

 
Ad 1 
     Komunitní koordinátorka Kasejovice Lenka Černá přivítala přítomné, manažerku 
projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“ Ing. Miroslavu 
Vackovou, expertku pro rovné příležitosti žen a mužů Danuši Machátovou, zástupkyně 
Oblastní charity Horažďovice Bc. Olgu Šulcovou a Mgr. Šárku Kordovou a lektorku tohoto 
semináře Mgr. Věru Tomaierovou, MPA. 
 
Ad 2 
     Komunitní koordinátorka Lenka Černá v připravené prezentaci seznámila přítomné 
s posláním a formou sociálních služeb. Na  tuto prezentaci navázala moderátorka  
semináře Mgr. Věra Tomaireová, MPA, která dovysvětlila některé pojmy, shrnula 
současnou nabídku sociálních služeb na Kasejovicku a nastínila možnosti dalšího 
rozšíření těchto služeb. 
 
     Mgr. Věra Tomaierová, MPA upozornila na fakt, že při plánování sociálních služeb by 
měly být respektovány potřeby klientů, a že jiné potřeby mají muži a jiné ženy. Téma 
sociálních služeb se navíc ukazuje jako citlivé z hlediska rovných příležitostí žen a mužů, 
protože od roku 2006 jsou služby poskytovány na základě smluvního vztahu – lze si 
službu nakoupit – ženy jsou v tomto směru znevýhodněny, neboť jejich průměrně nižší plat 
vede k nižším důchodům, a tedy i k omezení při nákupu sociálních služeb. 
     Kasejovice vybaveny DPS, který poskytuje pobytové a terénní služby. V případě zájmu 
veřejnosti lze zvážit možnost zřízení domu pro seniory. Domy pro seniory obecně velmi 
žádané - jejich klientům je poskytována komplexní péče – ale i velmi drahé, náročné na 
vybavení a personál. 
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     Další hojně využívanou sociální službou je sociální poradenství. Tato služba běžná na 
obcích III. stupně. Možno též využít sociálního poradenství poskytovaného Oblastní 
charitou Horažďovice. 
     Zajímavou alternativou je dobrovolnická služba, kdy si např. senioři pomáhají 
navzájem. 
 
Ad 3 
     V následné diskuzi se přítomní mohli vyjádřit k dané problematice, popsat své potřeby i 
možnosti rozšířit nabídku sociálních služeb v Kasejovicích a okolí. 
      
     Možnost zřízení domu pro seniory byla zamítnuta. Dům pro seniory se nachází 
v nedaleké Blatné a Žinkovech a zatím pokrývá poptávku po tomto typu služeb. Navíc 
mnozí senioři upřednostňují pobyt v domácím prostředí.  
     Byla zvažována možnost zřízení „školky pro seniory“, ale zatím se zdá, že o tuto službu 
nemá veřejnost dostatečný zájem. 
     Alternativou k domu pro seniory je tzv. chráněné bydlení, kdy klient obývá vlastní byt a 
zároveň má přístup k nepřetržité zdravotní péči. MPSV už neposkytuje dotace na 
vybudování chráněného bydlení. Je možno získat dotace z fondů EU, ale tyto dotace 
pokryjí maximálně 75% nákladů. Pro zřizovatele, jimiž je kraj nebo obec, tak vybudování a 
provoz tohoto zařízení velice nákladné. Určitou možností by bylo získání sponzora, ale 
podnikatelská skupina se na poskytování sociálních službách finančně podílí jen 
výjimečně. 
     Sociální služba může mít různý název, ale důležité je přizpůsobit ji klientovi a jeho 
potřebám. Velmi využívaná a žádaná začíná být služba osobní asistence, kterou by měl 
být schopný poskytnout každý DPS, nebo by jeho pracovníci měli být schopni odkázat na 
nejbližší zařízení, jež osobní asistenci nabízí. 
     Jako jeden z největších problémů v oblasti sociálních služeb se zdá být informovanost 
potencionálních klientů. Bylo by vhodné lépe informovat veřejnost o poskytovatelích a 
poskytovaných sociálních službách v regionu. 
     
Ad 4 
     Bylo stanoveno, že bude osloven nositel projektu Komunitní plánování sociálních 
služeb na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko, aby 
provedl revizi sociálních služeb a připravil informační brožuru s údaji o všech 
poskytovatelích sociálních služeb v regionu. 
 
     Dále bylo rozhodnuto pokusit se rozšířit  službu sociální poradenství na Kasejovicko. 
Lze tak učinit za využití grantu poskytovaného Plzeňským krajem. 
 
     Dále bylo stanoveno, že DPS Kasejovice by měl být schopen poskytnout službu osobní 
asistence, nebo odkázat na zařízení, která tuto službu poskytují. 
 
     Jako základní problém se ukázala informovanost občanů o poskytování a 
poskytovatelích sociálních služeb v regionu. Tento problém bude řešen jednak již výše 
zmíněnou informační brožurou a reklamou sociálních služeb v Kasejovických novinách. 
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Shrnutí: 
     Seminář splnil svůj cíl. Téma bylo komunitně projednáno s ohledem na rovné 
příležitosti žen a mužů.  Výstup z jednání je dostatečně hodnotný, přesto by bylo vhodné 
provést detailní průzkum potřeb občanů v oblasti sociálních služeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kasejovicíh dne 11. 9. 2012 
 
Zapsala Lenka Černá 
Komunitní koordinátorka Města Kasejovice 
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