Zápis z komunitního jednání číslo 4
Téma: Zdravotnictví a sociální péče, Vzdělávání
Jednání se konalo 26. listopadu 2013 v Žiželicích v kulturním domě. Zúčastnilo se ho 33 osob
dle přiložené presenční listiny (příloha zápisu).
Na začátku proběhlo představení účastníků spolu s přehledem jejich očekávání. Dále byla
formou řízené diskuze provedena základní SWOT analýza území. Byla definována pozitiva a
negativa dané oblasti a účastníci diskutovali problémy, které z debaty vyplynuly. Současně se
pokusili o jejich řešení. Závěrečná část byla věnována shrnutí výsledků a identifikaci
nejpalčivějších problémů. Komunitní jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.
POZITIVA:
 Dostupnost nemocnic
 Vybavenost zdravotnictví
 Síť malých zdravotních středisek
 Fungující systém OÚ
 Spolupráce MŠ
 Blízkost Kolína, Hradce Králové, Pardubic, Prahy – specializované nemocnice
 Stárnutí populace – pro zřizovatele sociálních a zdravotnických zařízení dostatek
klientů
 Potenciál aktivních lidí
 Zvyšující se počet bezbariérových objektů
NEGATIVA A PROBLÉMY:
 Chybí dětský lékař => malý počet
 Chybí gynekolog (lékař specialista,..)
 Pečovatelské domy
 Málo aktivit a prostorů pro seniory
 Krátká pracovní doba v ZŠ a MŠ
 Neexistující nabídka aktivit => prostory pro mládež
 Zánik knihoven
 Vybavenost škol
 Málo asistentů ve školách
 Chybí psycholog ve školách, logoped,.. (jeden na několik škol)
 Nedostatek financí
 Chybí zázemí pro sociálně slabé – nedostatečná kapacita lůžek
 Nejednotná ucelená informovanost
 Malá podpora pro pečující osoby (celodenní péče o nemocného, psychická
podpora, následné pracovní příležitosti,..)
 Nedostatek terénních pracovníků
 Nedostatek kvalifikovaných odborníků a dobrovolných pracovníků
 Podpora zkrácených pracovních úvazků
 Chybí sociální byty v obcích
 Zvyšující se míra nezaměstnanosti
 Celkový nezájem veřejnosti o danou problematiku










Zvyšování věkové hranice
Rozpad sociálních vazeb (rozvody, péče o seniory,..)
Dělení společnosti dle majetnosti
Morální úpadek ve společnosti
Špatná kvalita školství
Návykovost mladých lidí
Klesající porodnost
Snižování sociálních dávek

Po definování pozitiv a negativ v oblasti Zdravotnictví a soc. péče, Vzdělávání byly definovány
problémy.
Pro jednotlivé problémy hledali účastníci možná řešení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:
 Podpora malých zdravotních středisek
 Rozvoz obědů ve všech obcích
 Pořízení taxi pro seniory
 Vybavení/hřiště pro seniory
 Komunitní centra
 Putovní letní kino
 Vznik aktivit pro mládež
 Komunitní vzdělávání/kurzy => podpora řemesel X moderních věcí
 Dopravní přenosné hřiště
 Dětské mobilní dílničky do školek
 Projekt do škol => mobilní vzdělávací tabule ohledně krizového řízení
 Vyvinout tlak na prestižní povolání učitele
 Speciální programy na slušné chování dětí
 Motivační kurzy pro pedagogy
 Zahraniční spolupráce
 Vytvoření jednotné databáze služeb v regionu
 Zavedení osobní asistence
 Rozšiřování podpory potřeb obyvatel vzhledem k migraci lidí = pracovní
příležitosti
 Využívání finančních zdrojů u EU v dalším období
 Environmentální vzdělávání
 Využívání kulturního dědictví pro vzdělávání
 Podpora vzdělávání, výchova a osvěta spotřebitelské veřejnosti v oblasti
bezpečnosti potravin, kvality potravin a zdravé výživy
 Společný projekt obcí v regionu (Podobně jako Putovní olympiáda MŠ)
 Ambulantní péče





Rozšíření sociální služby pro vyloučené osoby
Stavba škol a školek
Vybavení škol a školek
Sportovní areály u škol, tělocvičny















Školní jídelny
Rekonstrukce okolí škol
Aktivity dětí po škole
Multifunkční vzdělávací centra
Zahraniční spolupráce
Podpora malotřídních škol
IT vybavení a moderní pomůcky pro zlepšení kvality vzdělávání, environmentální
vzdělávání
Podpora vzdělávání učitelů
Podpora vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu práce (50+, senioři, rodiče po MD)
Podpora programů pro zdraví životní styl
Podpora regionálních soutěží
Podpora prevence proti sociálně nežádoucím jevům a prevence proti kriminalitě,
především dětí a mládeže, prostřednictvím volnočasových aktivit
Péče o ohrožené a problémové skupiny dětí a mládeže prostřednictvím práce v
zemědělství

Jednání řídil: Ondřej Havlovic - MAS Lípa pro venkov
Zapsala: Tereza Benešová
Ověřili: Markéta Březinová
Radek Kňava
Předseda MAS: Josef Polák

