
 

 

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy 

„Senioři, osoby se zdravotním postižením“ 
 
 
Termín jednání:  18. 2. 2014 od 10 hod. 
Místo jednání:   Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském klášteře,  

Plánická 174, Klatovy  
Účastníci jednání:  viz prezenční listina 
 
 
Program jednání: 

1. Informace o proběhlých aktivitách 
2. Diskuze nad zbývajícími, případně novými podněty 
3. Různé 

 
 
1. Informace o proběhlých aktivitách 

 

V úvodu setkání informovala metodička projektu Tereza Eberlová přítomné o výstupech, které byly 
projednány na posledním jednání řídící skupiny  dne 8. 1. 2014. Veškeré informace jsou k dispozici 
na webových stránkách MěÚ Klatovy, odkaz Komunitní plánování.  
 
2. Diskuze nad zbývajícími, případně novými podněty 

 
Doprava a bariéry na Klatovsku 

Klatovy 
- Vedoucí hospodářského odboru p. Kocfelda přítomné seznámil se stávajícími výstupy 

k tomuto tématu, které vznikly v rámci projektu města Klatovy „Zdravé město“: V roce 
2011 s odkazem na vyhlášený dotační titul MMR Bezbariérové obce bylo ve spolupráci 
s klíčovými organizacemi sdružujícími zdravotně postižené, seniory a lidi se ztíženou 
mobilitou vytipováno 5 prioritních tras, které by měly být bezproblémové pro pohyb lidí 
s handicapem. Dalšími oslovenými pro projednání takových tras byly MŠ a dětské kluby 
(pohyb s kočárky). Všechny vytipované trasy projeli studenti na invalidním vozíku a přispěli 
dalšími postřehy a připomínkami. Na základě těchto podkladů byl koncem roku 2012 
zpracován pasport (popis řešení bezbariérovosti těchto tras, vč. úprav souvisejících budov), 
který byl předložen k připomínkování všem zainteresovaným organizacím a svazům. Hotový 
výstup vzala na vědomí Rada města Klatovy.  
Město Klatovy se bude snažit získat finance na úpravu těchto tras z některého z dotačních 
titulů. Podmínkou pro úspěšné hodnocení takové žádosti je její komplexnost, tzn. je nutné 
předtím navázat kontakt se soukromými vlastníky objektů, které se nacházejí na 
jednotlivých trasách a dojednat příslib spolupráce při odstraňování bariér.   
Zazněl názor, že úprava 5ti bezbariérových tras najednou je příliš náročná a v podstatě 
nereálná. Je třeba trasy upravovat postupně - vytipovat prozatím jednu trasu a tu 
bezbariérově upravit. Další by následovaly.  

- Pan Kocfelda také doplnil, že je případná údržba stávajících chodníků již řešena 
bezbariérově. Nové chodníky jsou bezbariérové automaticky.  

- Je třeba také řešit bariéry pro nevidomé a neslyšící.  Je velmi náročné sladit požadavky 
jednotlivých skupin obyvatel, vždy jde o kompromis (dle platných norem). 
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- Pan Hlásný (veřejnost), který se pohybuje na invalidním vozíku, uvedl negativní příklad 
z praxe: Zrekonstruovaný Dominikánský klášter v Klatovech má bezbariérový výtah, je však 
velký problém se k němu dostat. Není možné v jeho blízkosti zaparkovat. Řešením je vůz 
zaparkovat u zadního vchodu do kláštera. Potom je však nutné překonat travnatou plochu, 
což je pro vozíčkáře bez pomoci velmi problematické. Pan Kocfelda (hospodářský odbor 
MěÚ Klatovy) může doplnit do pasportu požadavek na zřízení přístupové cesty k výtahu i 
přes park v zadní části objektu.  

 
Závěr: Je nutné určit koordinátora, který zajistí navázání kontaktu se soukromými majiteli objektů 
na vytipovaných trasách a další kroky pro úspěšné zpracování žádosti pro přidělení dotace. Není 
nutné realizovat další průzkum pro případné zmapování dalších bariér. Stávající prioritní trasy 
prochází celým městem. Cílem je realizovat postupně jednotlivé trasy. Do pasportu bude doplněn 
požadavek na zřízení přístupové cesty k výtahu v Dominikánském klášteře i přes park v zadní části 
objektu. 
 
Plánice  

- V rámci 1. etapy kpss byl v místním zdravotním středisku vybudován výtah.  
- V současné době dochází k úpravám nutným pro bezbariérovost radnice.  
- Dalším krokem v tomto směru bude zajištění bezbariérovosti v plánovaném DPS.  
- Místní chodníky byly vybudovány zhruba před 13ti lety, nejsou bezbariérové. Plánuje se 

odkanalizování obce Plánice, která předpokládá zemní práce a narušení chodníků. Není 
tedy vhodné v současné době investovat do jejich úprav. Takové úpravy je možné řešit až 
po dokončení odkanalizování.  

 
Informace o bezbariérových trasách a objektech 

- V současné době jsou na webu města Klatovy k dispozici informace o bezbariérových 
spojích klatovského MHD a také seznam bezbariérových restaurací a ubytovacích zařízení. 

 
Závěr: Informace o realizaci bezbariérových tras je žádoucí průběžně zveřejňovat na webu formou 
mapky či formou informačních letáků. Komunikace mezi veřejností a příslušným odborem 
v souvislosti s bariérami na komunikacích a objektech ve městě je zajištěna (e-mail, telefon, web), 
spolupráce mezi jednotlivými orgány také (např. soc. odbor předává informace o aktuálním počtu 
vozíčkářů dopravnímu inspektorátu).  
 
Spojení MHD do Klatovské nemocnice 

- Pan Kocfelda informoval, že byly na základě podnětů ze strany veřejnosti přidány 2 nové  
spoje MHD. Další spoje, na které město Klatovy finančně přispívá,  zatím vzhledem 
k omezenému rozpočtu nejsou plánovány.  

 
Kruhové objezdy pro nevidomé 

- Pro nevidomé je orientace na objezdech náročná a matoucí. Na rozdíl od vozíčkářů jsou pro 
ně také vhodnější vyšší obrubníky.  

 
Závěr: Výstavba kruhových objezdů se realizuje dle platných norem. Je třeba, aby si nevidomí trasu 
s pomocí doprovodu osvojili. 
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Omezené dopravní spojení v okolí Plánicka 
- Paní Bílá potvrdila, že došlo ke zrušení některých spojů z důvodu malé vytíženosti. Cestující 

musejí dlouho čekat na zpáteční jízdu domů. Je to dáno obecně rozšířeným trendem, kdy 
občané více jezdí osobními vozy a méně využívají autobusové spoje.  

- V blízké budoucnosti obec neplánuje tento počet navýšit, ani dotovat jízdné pro seniory.  
- Možným řešením, které zaznělo ze strany ostatních přítomných,  by bylo zajištění tzv. 

„seniortaxi“. V současné době je takové taxi za úplatu provozováno – bližší informace je 
možné získat na webových stránkách  www. novodobasanitka.cz . 

- Dalším řešením by mohlo být zpřístupnění společenské místnosti v plánovaném DPS, kde 
by cestující přečkali do odjezdu zpětného spoje do okolních obcí.  

 
Závěr: Paní Bílá předá tento podnět zastupitelstvu obce k dalšímu projednání. Senioři se sníženou 
pohyblivostí by však neměli spoléhat jen na podporu ze strany města Plánice – ÚP Klatovy může 
v souvislosti s dopravou poskytnout za určitých podmínek finanční podporu (příspěvek na 
mobilitu, apod.). 
 
Vytěžovací středisko pro dopravu seniorů na Klatovsku 

- Pan Hlásný (veřejnost) by uvítal, pokud by město Klatovy finančně podpořilo zřízení 
„vytěžovacího střediska“, které by koordinovalo požadavky na přepravu ze strany seniorů a 
zdravotně postižených a organizovalo ji. Jednalo by se např. o mikrobus, který by se 
pohyboval na Klatovsku.  

 
Závěr: V současné době se neočekává, že by město našlo finanční prostředky pro takové středisko. 
Možným řešením pro seniory by bylo seniortaxi (viz výše).  
 
Lékařská péče, zdravotní pojišťovny 

- Paní Kleinerová (MěÚSS): Lékaři nejsou vždy ochotní předepisovat ošetřovatelskou péči 
seniorům umístěným v některé z pobytových sociálních služeb. Jsou pod tlakem pojišťoven, 
které nechtějí takové úkony proplácet. Léky však může podávat pouze zdravotnický 
personál, nikoliv sociální pracovníci. V případě domácí ošetřovatelské péče mají s jejím 
předepisováním ze strany lékařů spíše dobré zkušenosti.  

- OCH Klatovy: Měli jednotlivé případy na Švihovsku a Plánicku, kdy lékař nechtěl předepsat 
některé úkony. Důvod nebyl zcela jasný (tlak zdrav. pojišťovny, obava z „papírování“, lékař 
chtěl úkon zajišťovat sám?). Zatím je řešeno výměnou za lékaře, který je ochoten úkony 
předepisovat nebo pomáhá „tlak“ ze strany rodiny. Pracovníci OCH Klatovy se rovněž snaží 
pomoci při vyplňování žádostí s cílem usnadnit lékaři potřebnou administrativu.  

- Pokud jde o klienta, který byl předán do domácí péče z FN Plzeň a má potřebné úkony 
doporučené, místní lékař toto bez problémů předepisuje.  

 
Závěr: Jedná se o jednotlivé případy. Není třeba obecně řešit.  
 
Chybějící domovy se zvláštním režimem (Alzheimerova nemoc), absence hospicu v rámci 

nemocnice 

- Na prosincovém setkání PS informoval přítomné ředitel KN p. Ing. Lešundák o záměru 
Hospicu sv. Lazara Plzeň zřídit pobočku v Klatovech (v areálu KN). Dodatečně byla tato 
informace ze strany ředitele Hospicu sv. Lazara p. Ing. Forejta upřesněna: Záměrem je zřídit 
v bývalém plicním oddělení v areálu KN Domov se zvláštním režimem. Cílová skupina ještě 
není definována (resp. typ demence). Počítá se s kapacitou 16 – 18 lůžek. Nutné finanční 
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prostředky by měly být získány od Plzeňského kraje, případně z MPSV. Do té doby je KN 
připravena zapůjčit potřebné zařízení.   Otevření je plánováno od 1. 1. 2015. 

- MěÚSS zajišťuje prostřednictvím domácí ošetřovatelské péče také paliativní péči, nejde 
však o 24ti hodinou službu. Obecně je vnímána nutnost pokusit se pozměnit náhled 
veřejnosti na hospicovou péči. V současné době je bohužel tato služba neprávem vnímána 
spíše negativně.  

- Pracovnice MěÚSS se v poslední době více setkávají s klienty, kteří potřebují služby 
hospice.  Zřízení hospice přímo v Klatovech by bylo přínosem pro pacienty i jejich rodiny, 
pro které jsou stávající nejbližší hospicová zařízení příliš vzdálená.  

- Účastníci potvrdili dobrou zkušenost s Hospicem sv. Lazara – v případě potřeby jejich 
klienta většinou umístí.  

 
Závěr: Situace bude dále mapována ze strany poskytovatelů sociálních služeb, konkrétně zájem o 
místní hospic z řad klientů poskytovatelů. Další vývoj bude zohledněn v následném kpss. Je vhodné 
také více podporovat domácí hospicovou péči.  
 
Terapeutické a chráněné dílny pro zdravotně postižené 

- V minulosti provozovala Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy chráněnou dílnu 
v Klatovech. V současné době již dílna provozována není. Prvky chráněné dílny jsou 
aplikovány ve stávajícím stacionáři pro osoby s postižením.  

- Dceřinná společnost organizace Diakonie ČCE – Možnosti tu jsou -  již zhruba 1 rok 
provozuje v Klatovech obchod Second Help. Jde o sociální firmu, která nabízí návaznou 
službu pro program pracovní rehabilitace, jenž organizace cílové skupině osob se 
zdravotním postižením poskytuje. Nabízí dlouhodobé pracovní uplatnění lidí se zdravotním 
postižením. V nabídce mají kvalitní oblečení z druhé ruky. Zákazníci vnímají jako přidanou 
hodnotu sociální rozměr. 
V současné době má obchod v Klatovech 8 zaměstnanců. Zpočátku byl problém najít 
vhodné zaměstnance z cílové skupiny – důvodem byla jejich obava, zda práci zvládnou 
(dlouhá léta nepracovali), či strach, aby nepřišli o přiznaný invalidní důchod. Část 
zaměstnanců dříve pracovala v chráněné dílně, část byl kontaktována přes úřad práce.  
V současné době je problém zajistit dostatečnou propagaci obchodu. Umístění reklamních 
tabulí je omezeno díky poloze obchodu v památkové zóně.  
Možným řešením pro zvýšení prodeje oblečení by bylo rozšíření sortimentu o dětské 
oblečení. Obchod je však limitován prostorovými možnostmi.  

- Diakonie ČCE také v současné době nabízí kurzy s názvem “Můj flek”, které podporují 
pracovní a sociální dovednosti pro osoby se zdravotním postižením a chronickým duševním 
onemocněním. Kurzy probíhají v rámci projektu, který Diakonie realizuje  ve spolupráci s 
občanským sdružením Ledovec. 
Kurzy probíhají pravidelně dvakrát týdně po dobu tří měsíců, účastníci si během kurzu 
osvojují termíny z pracovního prostředí, učí se orientovat v pracovních inzerátech, psát 
životopis, komunikovat se zaměstnavateli a získají další užitečné informace, které zvýší 
jejich šance na otevřeném trhu práce. 
Součástí kurzů jsou i exkurze na pracoviště, kde již lidé se zdravotním postižením pracují. 
Účastníci tak získají lepší představu o svém budoucím pracovním uplatnění. Jeden z 
úspěšných absolventů navíc získá možnost tříměsíční práce na zkoušku. 
Kurzy probíhají odděleně pro osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým 
duševním onemocněním. 
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Závěr: Zástupci obcí by mohli pomoci při podpoře propagace obchodu Second Help: zveřejnění 
článku v místních zpravodajích, případně distribuce letáků. CpKP ZČ předá p. Špačkové (Second 
Help) seznam obcí na Klatovsku, které vydávají místní zpravodaj.  
Možnosti zřízení chráněné dílny pro duševně nemocné bude projednána na další pracovní skupině 
(pátek 21. 2. 2014), kdy účast přislíbily i další zástupkyně Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy.  
 
 
 
3. Různé 

 

1. Pan Hlásný (veřejnost), který je invalidní důchodce, nabízí své znalosti cizích jazyků 
(angličtina, španělština, němčina, ruština). Výuka by mohla probíhat v rámci některých 
pobytových zařízení.  
 

Závěr: Pan Hlásný připraví informační leták. CpKP může využít své kontakty na jednotlivé 
poskytovatele a oslovit je s nabídkou výuky v rámci aktivizace klientů.  
 

2. Paní Peťulová (veřejnost) by ráda získala konkrétní informace, jak se hospodaří s penězi, 
které město získá za tříděný odpad – především za vytříděné sklo.  

 
Závěr: Informace by měly být k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Klatovy. 
 
Na závěr jednání informovala paní Eberlová přítomné o dalším postupu. Jednotlivé výstupy z 
jednání pracovních skupin budou zpracovány do komunitního plánu, který budou moci zástupci 
poskytovatelů, města Klatovy i široká veřejnost připomínkovat.  
 
Zároveň paní Eberlová připomněla přítomným plánovaný workshop na téma dluhové 
problematiky. Stále je možné zasílat koordinátorce projektu p. Fremrové další podněty, podle 
kterých bude program workshopu nastaven.  
 
 
Zpracováno dne: 20. 2. 2014 
Zpracovala: Šárka Fremrová, koordinátorka 
Ověřila: Ing. Tereza Eberlová, metodička 
 
 


