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Druhé setkání v rámci terénního zjišťování aktuálních potřeb a jejich
uspokojování v oblasti sociálních služeb ve spádovém území města Třešť
Místo konání: online, dne 11. 5. 2021 od 17,00 – 18,45 hodin
Přítomní zástupci obcí:
-

Vladislav Hynk, Třešť

Přítomní poskytovatelé SS:
- Pavlína Kadlecová Růžičková, Centrum pro rodinu Vysočina
- Andrea Chvátalová, F POINT
- Hana Fexová, OCH Jihlava
- Lucie Škrdlová, Centrum na podporu integrace cizinců Kraje Vysočina
- Adam Zápotočný, Integrační centrum Sasov
- Eva Urbanová, PS Třešť
- Silvie Tomšíková, Domov Kamélie Křižanov
Průběh setkání:
Ing. Lucie Koumarová přivítala přihlášené zástupce obcí a poskytovatele soc. služeb na
druhém setkání aktérů působících ve spádovém území města Třešť.
V rámci druhého setkání byly k diskuzi využity informace z proběhlých focus group
s poskytovateli sociálních služeb cílových skupin:
•
•
•
•
•

děti, mládež a rodiny,
osoby s mentálním a smyslovým postižením,
osoby s PAS,
Romové a osoby ohrožené sociálním vyloučením,
cizinci ohrožení sociálním vyloučením.

Doplnění k prvnímu setkání:
-

odlehčovací služba – město Třešť požádalo (v rámci PS) o registrovanou službu
odlehčovací služby, bude v provozu od 1.7.2021, ambulantní formou. Žádost bude
odeslána v nejbližších dnech, informaci zda bude zařazeno do krajské sítě lze
očekávat nejdříve v červnu 2021. Služba bude poskytována od 1.7.2021 bez ohledu
na výsledek registrace, v případě kladného posouzení žádosti by krajské financování
služby běželo od ledna 2022, přibližně v říjnu 2021 se město Třešť bude rozhodovat,
zda by případně se službou pokračovalo i bez podpory Kraje Vysočina
– cílovou skupinou jsou senioři, zdravotně postižení, chronicky nemocné osoby
– běžná struktura klientů PS Třešť.

Děti, mládež a rodiny
-

nízkoprahové centrum – ideální by byl celotýdenní provoz NZDM prostřednictvím
krajské registrace, služba by byla potřebná, není zde instituce, která by se o mládež
starala, momentálně není zmapován budoucí počet uživatelů. OCH Jihlava poskytuje
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tuto službu v Lukách nad Jihlavou a v Telči – v případě NZDM je vyšší kofinancování
od obcí cca 30 % nákladů, tzn. částky v řádu statisíců z obecního rozpočtu, ovšem
mezi mládeží se problémů kumuluje mnoho, chybí organizovaný čas pro děti. SASka
pracuje s celou rodinou – problém je většinou v rodině, terénní programy mají mapovat,
nasměrovat na službu (TP SOVY k dispozici je pouze 1 terénní tým pro celý Kraj
Vysočina), nízkoprahové centrum je pro dítě dostupné anonymně, potřeba vysvětlit, že
se nejedná o DDM a je mnoho typů služeb, které se mohou doplňovat. V Třešti by se
nabízel prostor zázemí bývalého zimního stadionu, ovšem prostor je nutný
k rekonstrukci – bylo by potřeba získat dotaci i investiční náklady (v prozatímním
návrhu IROP jsou NZDM zařazena) – ideální lokace, kde se mládež běžně vyskytuje.
-

Centrum pro rodinu Vysočina momentálně klienty na Třešťsku nemá, ale dříve mnoho
klientů řešeno ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) – rodiny
oslovovaly poskytovatele na základě doporučení, na Třešťsku není ambulance, je
nutné informovat občany, popř. pracovníky obce kam mohou klienta nasměrovat. Na
MěÚ Třešť je sociální odbor, sociální pracovnice poskytuje informace, ale většina
poskytovatelů je v Jihlavě. V Třešti funguje jako detašované pracoviště Centrum pro
rodinu se sídlem v Brně – není sociální služba, ale mateřské centrum.

-

raná péče – v Třešti zajišťuje OCH Třebíč pro 3 děti, prozatím nebyly požadavky
z terénu, aby byla služba navýšena, popř. řešila OCH Jihlava vzhledem k blízkosti
území.

-

sociální bydlení – v Třešti není sociální ani startovací bydlení, poptávka by byla,
momentálně soukromý investor realizuje projekt novostavba pro seniory – 50 malých
bytů (1+kk, 2+kk) – je zvažováno, že část bytů odkoupí město Třešť (v roce 2021,
2022), muselo by se v letošním roce rozhodnout o odkupu a řešit startovací byty tímto
způsobem. Třešť má pouze městské byty a bytový fond je rozprodaný.

K dalšímu jednání:
Námět

Kdo

Město Třešť, MAS Informovat o budoucí možnosti čerpání IROP
na NZDM, kapacita NZDM pro Třešť

Rozsah/kapacita
-

Město Třešť

Proběhl odkup bytů v novostavbě pro seniory

Podzim 2021

Realizační tým

Oslovit soc. pracovnici na MěÚ Třešť – jak
pracuje s jednotlivými CS a informuje občany

-

Osoby s mentálním a smyslovým postižením
-

ADAPTA – žádost o rozšíření je stále otevřená, Kraj Vysočina zahrne do sítě pouze
pokud budou finance, i když souhlasí s potřebností. Dne 19. 5. 2021 bude první
pracovní skupina k rozšiřování sítě, jasno ohledně rozšíření bude zřejmě v průběhu
června/července 2021.
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-

zaměstnání osob – město Třešť osoby s mentálním postižením nevyhledává,
příležitostně zaměstnává osoby s lehkým zdravotním postižením, občas je město
osloveno ze strany poskytovatelů SS.

-

Denní stacionář Třešť – domov pro osoby se zdravotním postižením pro 12 klientů –
udržet po dobu 5 let; po této době možnost využít individuální byt (1-2 místa), musel
by se v budoucnu snížit počet klientů, následně zaregistrovat novou službu pro osoby
s mentálním, kombinovaným postižením, či s PAS. Neopomenout osoby se
schizofrenií – probíhá šetření ve spolupráci s p. ředitelem Fričem (Domov ve Věži) jak
spolupracovat, prozatím musí p. Tomšíková osoby se schizofrenií odmítat, protože se
nejedná o jejich cílovou skupinu.

K dalšímu jednání:
Kdo

Námět

Realizační tým

ADAPTA – rozšíření kapacity této služby

Realizační tým

Oslovit p. Tomšíkovou – výstavba v Jihlavě

Rozsah/kapacita
Červenec 2021
-

Osoby s PAS
-

chráněné bydlení – IC SASOV – z Třešťska poptávka není (na Třešťsku je pouze jedna
klientka, která není ve věku, kdy by řešila bydlení), ale v rámci Kraje Vysočina je
přibližně 8 klientů, kteří by se chtěli osamostatnit a začlenit do života. Momentálně je
zažádáno o registraci chráněného bydlení na MPSV, je projektová dokumentace,
probíhá řešení se stavebním úřadem, kapacita 7 osob, realizace bude dokončena
zřejmě koncem roku 2022. Nyní je naplněna polovina kapacity, než se projekt
zrealizuje bude zřejmě naplněna kapacita celková. Kraj Vysočina v rámci svého
projektu zaměřeného na autismus mapuje počet osob s PAS, probíhají rozhovory
s neformálními pečovateli, probíhá analýza potřeb v rámci sociální-zdravotní-školní
oblasti. Vznikne webový portál, bude probíhat vzdělávání soc. pracovníků, výstupy
v podobě metodik, letáčků, konec projektu v roce 2022.

-

krizová lůžka – neexistují v Kraji Vysočina – případná inspirace u NAUTISu v Praze –
zaregistrovaná odlehčovací služba, ale lůžko je zároveň „krizové lůžko“, při potřebě je
lůžko přepuštěno osobě s vyšším stupněm potřebnosti, funguje spolupráce s rodinou,
kteří si příbuzného obratem převezmou a mohou ho případně znovu umístit, až se
lůžko uvolní. V rámci Domova ve Zboží je zvažováno zřízení odlehčovacího lůžka, ale
momentálně není zaregistrovaná služba.

-

aktuálně krizový byt v Jihlavě – pro matky, které rychle opustí domácnost, někdo
vyhoří, je pouze jeden a jen krátkodobě.

-

zaměstnání osob s PAS – dva vyučení žáci SOÚ Třešť, kteří dokončili obor
kuchař/číšník, díky sociální rehabilitaci IC SASOV jsou zaměstnání v běžném provozu.
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K dalšímu jednání:
Kdo

Námět

p. Tomšíková

Kdy mohou být poskytnuty první výstupy
z krajského projektu pro osoby s PAS

-

Realizační tým

Oslovit p. Volavkovou z Kraje Vysočina v jaké
fázi je registrace Domova ve Zboží – krizové
lůžko

-

Realizační tým

Prověřit podmínky
krizového bytu

jihlavského

-

Realizační tým

Prověřit úspěšnost NAUTISu při naplnění a
zajištění okamžitého krizového lůžka

-

Rozsah/kapacita

nového

Romové a osoby ohrožené sociálním vyloučením
-

osoby po výkonu trestu – ALPASO (OCH Třebíč) – za předchozí rok dávala seznam,
že službu využívali dva občané z Třeště.

-

distanční výuka – ZŠ Třešť nabízela tablety do každé domácnosti, záleželo na
rodinách, zda možnost využily.

-

Romové – v Třešti je pouze jedna rodina, dva členové zaměstnáni pod městem Třešť,
případné problémy s jednotlivci – nechtějí, aby s nimi bylo pracováno. Terénní program
SOVY (OCH Jihlava) poskytuje součinnost, ale je pouze 1 mobilní tým (financován
z krajské sítě, jeden z dvojice je peer pracovník a tým doplňuje romská asistentka) –
výhodou rychlé navázání kontaktu, ale problematická je nedostatečná kapacita –
potřeba navýšit kapacitu terénních týmů pro Kraj Vysočina. Mobilní tým nepracuje
pouze s Romy, ale obecně s osobami ohroženými sociálním vyloučením. TP SOVY má
další 3 dvojice, ale jejich působnost je pouze v Jihlavě (hrazeno z OPZ).

-

osoby bez přístřeší – momentálně není evidována osoba s touto potřebou v Třešti,
obecně byty nejsou volné, v případě potřeby je snaha sehnat ubytování, propojit
uživatele se soukromým subjektem.

-

sociálně aktivizační služby – v rámci DPS Třešť není sociálně aktivizační pracovník,
mohl by být sociální pracovník, který by na část úvazku s touto činností pomáhal (lze
očekávat zlepšení při 0,5 úvazku sociálního pracovníka v rámci odlehčovací služby),
probíhá spolupráce s MŠ, ZŠ, ZUŠ Třešť – účast z 40 ubytovaných seniorů je přibližně
čtvrtinová. Domov pro seniory – kapacity jsou dostatečné, momentálně probíhá
výstavba dalšího DpS v Jihlavě, současný trend podpora terénních služeb – kapacita
TS, snaha udržet seniory v domácím prostředí co nejdéle, ale individuální přístup.
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K dalšímu jednání:
Kdo

Námět

OCH Jihlava

Posílit terénní tým (pouze 1 dvojice pro Kraj
Vysočina)

Rozsah/kapacita
-

Cizinci ohrožení sociálním vyloučením
-

cizinci na území Třešťska – občané z Běloruska, Ukrajiny, Mongolska, Slovenska,
Vietnamu, pro cizince je výhodou blízkost Jihlavy, ale lze poskytnout ze strany
poskytovatelů doprovod cizincům i na Třešťsku. Obecně jsou dvě skupiny cizinců, první
skupina je v území trvale ubytována a provozuje zde např. živnost, ovšem probíhá
nárůst druhé skupiny cizinců spojená s agenturním zaměstnáváním – problematické je
ubytování cizinců u ubytovatelů, ti městu neodvádí poplatky za odpad a za ubytování
– je potřeba koordinovaný přístup hygieny, cizinecké policie, atd. Cizinci v Třešti
nepáchají trestnou činnost, protože by to ohrozilo jejich legální pobyt.

-

problém lékařské péče – cizinci jsou odkazování na ambulanci v Jihlavě, problém
dětský lékař - následně potřeba dokumentů pro MŠ, problematický je i zubní lékař.
Celorepublikový problém sehnat praktického lékaře pro cizince, či děti cizinců.

-

Kostelec u Jihlavy – zmapovat situaci, jsou zde ubytovny, firma Kostelecké uzeniny,
mnoho lidí, kteří zde pracují mají ubytování v Třešti.

-

Nabídka pomoci legálního zaměstnání – např. v rámci pobytových služeb pro zdravotní
sestry, pečovatelky (z Ukrajiny, …), Centrum na podporu integrace cizinců s tímto
může pomoci.

K dalšímu jednání:
Kdo

Námět

Realizační tým

Oslovit p. starostku Třískovou
cizinecké situace v Kostelci

Další schůzka:
12. 10. 2021

Zapsala: Ing. Zuzana Pátková

Rozsah/kapacita
ohledně

-

