CO SE UDÁLO V ROCE 2021
V KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ ORP HLINSKO
PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ AKTIVIT AKČNÍHO PLÁNU
Cíl 1

Podpora a stabilizace sítě sociálních služeb

Opatření 1.1 Udržení stávající kapacity SS, zvyšování jejich dostupnosti a kvality, podpora jejich rozvoje
V říjnu a listopadu došlo ke sběru a vyhodnocení dat poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit
prostřednictvím dotazníkového šetření. Následně bude starostkám a starostům obcí správního obvodu zaslána informace
o tom, kteří poskytovatelé v minulém období pomohli občanům z dané obce a v jaké pravděpodobné výši budou žádat
obec o finanční spoluúčast na provoz své činnosti. Ostatní data od poskytovatelů poslouží k plánování kapacit místní sítě
služeb na další období, k podpoře činnosti služeb a souvisejících aktivit prostřednictvím komunitního plánování a k rozvoji
spolupráce mezi poskytovateli ve prospěch občanů.
Pro město Hlinsko bylo vytvořeno nové znění dotačního Programu B pro oblast sociálních služeb a souvisejících aktivit
sociálního charakteru. Změny nastaly zejména ve vyhodnocování žádostí o dotaci. Hodnotit se bude kvalita poskytované
služby, účelnost rozpočtu a místní potřebnost. Pro žadatele jsme na konci října uspořádali seminář k novému dotačnímu
programu a jeho žádostem. V následujících letech bychom chtěli s vedením jednotlivých obcí projednat možnosti
jednotného spolufinancování služeb pomáhajících občanům v našem správním obvodu.

Opatření 1.2 Udržení všech obcí správního obvodu ORP v procesu realizace komunitního plánování
Pravidelným informováním o nabídkách pomoci a způsobech řešení obtížných životních situací a sociální problematiky
jsme podporovali zástupce obcí pro sociální věci a vedení obcí. Proběhlo několik konzultací v oblasti investičních dotací
a využití budov pro sociální účely (včetně fyzických osob), možnostech provozu komunitního centra, řešení jednotlivých
situací občanů. Pro potřeby vedení obcí a zástupců pro sociální věci znovu distribuovány podpůrné materiály, ty lze
stáhnout na http://www.hlinsko.cz/mesto/socialni/komunitni-planovani jako „soubory ke stažení“.

Opatření 1.3 Udržení a rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb, realizace platného KP
Proces komunitního plánování a realizace platného komunitního plánu se podařilo udržet díky spolufinancování pozice
koordinátora ze strany 17 obcí z 22 (přispěly obce: Dědová, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kladno, Krouna, Otradov, Pokřikov,
Raná, Trhová Kamenice, Tisovec, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina). Každá ze zapojených obcí
se finančně podílí částkou, která byla vyčíslena na základě součinu (pro všechny obce) rovného koeficientu a počtu
obyvatel obce. Prostřednictvím dohod o spolupráci obcí s městem Hlinsko tak byly stejně jako v roce 2020 získány
prostředky pro minimální variantu „udržení“ procesu komunitního plánování. Pro rozvoj procesu komunitního plánování
a realizace komunitního plánu v celém rozsahu by bylo nutné základní koeficient financování navýšit.
Na žádost MAS Hlinecko jsme vypracovali návrh aktivit z platného komunitního plánu, které by bylo možné zasadit
do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hlinecko na období 2021–2027, na níž by měly být navázané
prostředky z fondů Evropské unie. Do této strategie se tak podařilo začlenit několik priorit komunitního plánu, které
by pro svou finanční náročnost nebylo jinak možné v zamýšleném rozsahu realizovat.
S ohledem na epidemiologickou situaci jsme letos nepořádali žádné velké společné setkání poskytovatelů služeb ani
zástupců obcí.

Opatření 1.4 Zvýšení informovanosti o sociálních službách a spolupráce aktérů
Na základě dotazníkového šetření mezi poskytovateli sociálních služeb a souvisejících aktivit jsou nyní zpracovávány
podklady pro aktualizaci katalogu (změna údajů a rozšíření o další služby), ty budou následně předány jeho správci pro
zapracování.
Dále pokračujeme ve správě facebookové stránky s názvem Síť sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlinecka. Slouží
jako prostor ke sdílení informací z provozu místních služeb a aktivit, ale i obecných příspěvků k sociální a související
problematice. Stránku aktuálně sleduje 145 lidí z různých obcí Hlinecka.

Jednotlivé služby a aktivity prezentovaly svou činnost v tisku i na sociálních sítích.
Hlinecké pracoviště organizace FOKUS Vysočina v září ve spolupráci se svými partnery uspořádalo další ročník Festivalu
na vlastní duši. Jeho cílem bylo přispět ke zlepšení veřejného obrazu lidí s duševním onemocněním. Zároveň zde byla
příležitost pro místní služby prezentovat svou činnost.
Centrum denních služeb Motýl a Domov seniorů Drachtinka v říjnu v rámci Týdne sociálních služeb uspořádaly den
otevřených dveří.

Opatření 1.5 Podpora přiblížení pracovišť, či kontaktních míst SS a služeb souvisejících
V Hlinsku má několik organizací poskytujících služby či související aktivity sídlo či jen zázemí v prostoru bývalé školky na
adrese Karla Lidického 1213. Tento objekt skýtá mj. možnost poskytnout zázemí i dalším službám, které budou občané
Hlinecka potřebovat. V závěru roku proběhne setkání s Odborem investic a městského majetku MÚ Hlinsko ohledně
koncepčního využití objektu. Znovu jsme s ohledem na epidemiologickou situaci odložili na neurčito domovní setkání za
účelem vzájemného seznámení se záměry a potřebami jednotlivých nájemníků i vlastníka objektu.

Cíl 2

Zlepšení bezbariérové dostupnosti sociálních služeb, veřejných budov a veřejných
prostranství

Cíl není s ohledem na min. kapacitu koordinování potřebných opatření v tomto období realizován.

Cíl 3

Zvýšit dostupnost a nabídku vhodného bydlení

Cíl není s ohledem na min. kapacitu koordinování potřebných opatření v tomto období realizován.

Cíl 4

Kvalitní a dostupné sociální a návazné služby pro seniory

Opatření 4.1 Udržení a posílení kapacity terénních SS pro seniory
Od ledna začala na Hlinecku poskytovat terénní sociální služby pro seniory organizace VČELKA sociální služby o.p.s.
(pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením). Jedná
se o nadregionálního poskytovatele zařazeného do sítě sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí.
Poskytovatel má zázemí v Hlinsku. Posílení terénních služeb je důležité z hlediska dlouhodobé strategie péče o seniory a
osoby se zdravotním postižením na Hlinecku.
Naším cílem je pro tuto cílovou skupinu zabezpečit péči v co největší možné míře v domácím prostředí. Klíčová je v tomto
ohledu podpora rodinných pečujících. Sociální odbor MÚ Hlinsko se připravuje na to, že bude od příštího roku poskytovat
občanům Hlinecka poradenství pro osoby, které se připravují na péči o svého blízkého nebo o něj již aktuálně pečují, aniž
by zatím využívali některou ze sociálních služeb.
Jako jeden z podpůrných materiálů připravujeme informační materiál pro seniory a jejich blízké k zabezpečení jejich
potřeb v přirozeném prostředí.
V naší síti služeb aktuálně schází pobytová odlehčovací služba, která umožní na jeden či více dní zabezpečit péči o blízkého
tak, aby se mohl rodinný pečující zregenerovat a věnovat se rovněž sobě, svému zdraví a ostatním členům rodiny. Její
zřízení vyjednáváme s příspěvkovou organizací města Hlinska. Stejně tak s touto organizací jednáme o zřízení pobytové
služby domov se zvláštním režimem, kde by mohli žít lidé se sníženou soběstačností nejčastěji z důvodu rozvíjející se
demence, u nichž jejich blízcí již nejsou schopni zabezpečit péči v domácím prostředí.

Opatření 4.2 Podpora projektů směřujících ke zmírnění izolace seniorů a zajištění jejich bezpečnosti
Na jaře jsme aktualizovali a šířili leták s doporučeními pro ohrožené skupiny osob s názvem Pomoc občanům v době
nouzového stavu v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19. Materiál byl šířen po sociálních sítích, v Hlineckých novinách
a mailem byl poskytnut jednotlivým obcím. Město Hlinsko a velká část obcí Hlinecka zabezpečily pro ohrožené sousedy
donášku nákupů. Dále jsme nabízeli pomoc sociálního odboru MÚ Hlinsko s registrací seniorů k očkování.
Navštívili jsme Komunitní centrum Raná a Komunitní centrum Krouna, které budou sloužit mj. i k aktivitám na podporu
společenského vyžití seniorů.

Obci Otradov jsme zprostředkovali preventivní program pro seniory (scénky k aktuálním preventivním tématům jako jsou
např. šmejdi). Ten připravilo Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje spolu s Divadlem VeTři.

Opatření 4.3 Podpora realizace projektu doplnění sociálních služeb pro seniory
Probíhá vyjednávání k zajištění pobytové odlehčovací služby a služby domov se zvláštním režimem. Viz 4.1.
Centrum denních služeb Motýl začalo s informační kampaní o možnostech využívání ambulantní služby pro seniory. Jedná
se v podstatě o denní odlehčovací službu. Vzhledem k tomu, že historicky vznikl CDS Motýl pro lidi s mentálním
postižením, k veřejnosti se obtížně dostává informace, že část provozu (první patro) je vyhrazeno pouze seniorům.
V listopadu se uskuteční pracovní setkání služeb, které pomáhají zlepšit situaci seniorů na Hlinecku, kdy se jednotliví
poskytovatelé informují o své činnosti, svých plánech a potřebách.
S novým rokem získal právní subjektivitu místní Klub seniorů Hlinsko.

Cíl 5

Dosažení zvýšené míry sociální integrace a destigmatizace osob zdravotně
postižených

Opatření 5.1 Zvýšit povědomí o potřebách a vhodném přístupu k osobám se zdravotním postižením
Konzultovali jsme možnosti aktivizace lidí se zdravotním postižením a podpořili jsme plánování a organizaci setkání
veřejnosti s paralympionikem a evropským šampionem Františkem Serbusem. Setkání se uskutečnilo v září v prostorách
Domova seniorů Drachtinka, s organizací pomohlo CDS Motýl.
Na Hlinecku poskytuje terénní formou své služby osobám se zrakovým a kombinovaným postižením Tyflocentrum
Pardubice.
Dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám poskytuje terénní formou na našem území své služby Rodinné
integrační centrum Pardubice.
Dětem do 7 let s ohroženým nebo nerovnoměrným vývojem, se zdravotním postižením a jejich rodinám zde poskytuje
terénní formou služby Středisko rané péče v Pardubicích. Pro rodiny s dětmi (do 18 let) se zdravotní postižením toto
středisko poskytuje rovněž volnočasové aktivity (nabízí kurzy rukodělné, plavecké, vodácké, rybářské, lyžařské, setkávání
například na bezbariérové lodi, v solných jeskyních či ve středisku, zprostředkovává hiporehabilitaci).

Opatření 5.2 Podporovat zaměstnávání osob se sníženým pracovním uplatněním
Cíl nebyl s ohledem na epidemiologickou situaci v tomto období realizován.

Cíl 6

Zvýšit dostupnost a nabídku sociálních a návazných služeb a aktivit pro rodiny, děti
a mládež

Opatření 6.1 Podpora dostupnosti služeb pro oblast duševního zdraví a rodinného poradenství
Psychoterapeutickou praxi si na hlinecké poliklinice (v ordinaci MUDr. Špitálníkové – ENDIPRA s.r.o.) otevřela
psychiatrička MUDr. Petronela Vahalíková. Své služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytuje každé
pondělí od 8 do 16h – viz. http://www.kataloglekaru.cz/cz/katalog/x/dle-zarizeni/samostatnaordinace/pardubicky/chrudim/mudr-sylvie-spitalnikova-endipra-s-r-o.html

Opatření 6.2 Podpora činností směřujících k posilování kompetencí rodin/rodičů a sanaci rodiny
Opatření 6.3 Rozvoj preventivních opatření pro podporu rodin
Na Hlinecku působí dvě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Oblastní charita Nové Hrady u Skutče a Amalthea).
V říjnu jsme uskutečnili facilitované setkání Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech a Orgánu sociálně-právní
ochrany dětí MÚ Hlinsko pro nalezení společného postupu a řešení témat. Jeho výstupem bylo i svolání setkání těchto
organizací se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi proto, abychom nastavili podporu matkám s dětmi, které
po ukončení pobytu v azylovém domě zůstanou žít na Hlinecku. Setkání, na kterém se budou probírat i jiná důležitá
témata, se uskuteční začátkem prosince.

Program Podpora rodiny organizace Amalthea dále realizuje dvakrát ročně dětskou podpůrnou skupinu pro děti od 6 do
12 let, které se ocitly vlivem rozvodu/rozchodu rodičů v obtížné a často nesrozumitelné situaci. Děti dostanou pod
vedením zkušených pracovníků bezpečný prostor, kde mohou s vrstevníky sdílet podobné zkušenosti.
Amalthea také nabízí rodinné mediace, které slouží k řešení sporů mezi rodiči během soužití, během rozvodu i po něm.
Do rodinné mediace zapojuje i děti, buď tak, že vyslechne pocity a přání dítěte, které pak tlumočí dospělým nebo
umožňují účast dítěte s doprovodem pracovníka přímo na mediaci rodičů. I během nouzového stavu byla poskytována
online mediační setkání.
Mimo to Amalthea organizuje individuální případové konference, tedy společná setkání s dítětem při řešení obtížné
situace v jeho prospěch.
Ve spolupráci s RK centrem pak její vyškolení koordinátoři organizují tzv. rodinné konference, setkání rodinných
příslušníků a blízkých osob k řešení situace dítěte.
Mateřské centrum Hlinečánek a Azylový dům v Hamrech uspořádaly semináře s prorodinnou tematikou.
V listopadu byla uskutečněna konzultace hlineckému volnočasovému klubu Maják, který se zaměřuje na identitní práci s
mládeží.

Cíl 7

Posílení humanitární pomoci pro osoby ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučené
Opatření 7.1 Zvýšení dostupnosti služeb humanitární pomoci
Na jaře Potravinová banka Pardubice (zřizovaná Oblastní charitou Nové Hrady u Skutče) realizovala potravinovou sbírku.
V listopadu vyhlásil týden potravinové sbírky Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech ve spolupráci s hlineckým
Centrem Jana XXIII.
Na loňský záměr o potřebnosti zřízení sociální sprchy, příp. doplněné krizovým skladem ošacení a hygieny, pro osoby,
které nemají zabezpečeny základní fyziologické potřeby, jsme v tomto roce navázali jednáním s Odborem investic a
městského majetku MÚ Hlinsko o záměru.
V souvislosti s energetickou krizí a jejím dopadem na domácnosti, které ztratily dodavatele energie, proběhlo jednání
mezi Úřadem práce Hlinsko a sociálním odborem MÚ Hlinsko a starostky a starostové obcí, jakož i zástupkyně a zástupci
obcí pro sociální věci, a také zástupci sítě služeb byli informování o možné pomoci ohroženým občanům.

Cíl 8

Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených
Opatření 8.1 Zvýšit informovanost a dostupnost terénních programů a ambulantních služeb
Do Hlinska a okolí každý týden pravidelně zajíždí Centrum terénních programů Laxus, které pracuje s injekčními uživateli
drog. Mapuje zde místní situaci a kontaktuje rizikové osoby. Jak již vyplynulo z Analýzy drogové scény (2019), ta je
v Hlinsku velmi uzavřená a kontaktování rizikových uživatelů velmi obtížné.
Probíhá jednání o možnostech zřízení ambulantní krizové pomoci na Hlinecku. Dle údajů Krizového centra Chrudim
(Centrum J. J. Pestalozziho) cca 25 % uživatelů krizové pomoci je z Hlinecka a dostupnost služby je pro ně obtížná.

Opatření 8.2 Zvýšit možnosti získání zaměstnání
Od nového roku Občanská poradna Hlinsko (MOST PRO) vytipovaným osobám pro oddlužení, které nemají možnost
dojíždět vyjednávat své dluhovou problematiku do Chrudimi nebo Pardubic, nabízí kontakt s programem odborného
sociálního poradenství organizace ROMODROM. Město Hlinsko s ROMODROMem uzavřelo dohodu o spolupráci (včetně
využívání prostor). Její pracovníci se tak po dohodě mohou věnovat zájemcům přímo v Hlinsku v prostorách, kde sídlí
Občanská poradna Hlinsko. Na konci procesu zájemce o oddlužení podnikne jednu cestu do Pardubic, do sídla organizace
ROMODROM, podat vyplněnou žádost.

