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1 Úvod
Tento dokument vznikl v rámci 3. etapy projektu komunitního plánování sociálních služeb
(dále jen KPSS) na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn (dále
jen SO ORP Horšovský Týn).
Komunitní plánování sociálních služeb již několik let představuje metodu k zajištění a rozvoji
efektivní sítě sociálních služeb, prostřednictvím které je v řešeném území poskytována účinná
pomoc a podpora občanům ocitajícím se v nepříznivé životní situaci. Zpracovatelem projektu
komunitního plánování sociálních služeb pro SO ORP Horšovský Týn je občanské sdružení
Centrum pro komunitní práci západní Čechy (dále jen CpKP).
Dokument je součástí souboru dalších analýz (základní socio-demografický popis území,
analýzy zdrojů systému sociálních služeb, analýzy potřeb poskytování sociálních služeb), které
dohromady tvoří celek a jsou oporou procesu KPSS.
Analýza poskytovaných sociálních služeb se zaměřuje na identifikaci jednotlivých
poskytovatelů ve zkoumaném území, jimi poskytované služby a současně se snaží reflektovat
základní problematická místa stávajícího systému sociálních služeb.

2 Cíle analýzy
Hlavním cílem analytické činnosti bylo kvalitativní zhodnocení aktuálního stavu sociálních
služeb na území SO ORP Horšovský Týn, a to prostřednictvím identifikace již poskytovaných
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jejich poskytovatelů a také
organizací poskytujících související služby.
Dalším cílem analýzy bylo vytvoření přehledu, který bude obsahovat:
(1) základní údaje o poskytovatelích (sídlo, kontaktní údaje, právní formu);
(2) zaměření činnosti (typy poskytovaných služeb a jejich popis);
(3) cílovou skupinu uživatelů služeb;
(4) údaje o kapacitě a počtech uživatelů sociálních služeb;
(5) identifikaci problematických oblastí při poskytování služeb;
(6) nedostatky stávajícího systému sociálních služeb.

3 Sběr a zpracování dat
Sběr dat pro analýzu poskytovaných služeb byl proveden prostřednictvím dotazníkového
šetření a rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb v řešeném území. Výchozí informace o
poskytovatelích sociálních služeb byly získány z Registru poskytovatelů sociálních služeb a z
Odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn.
Dotazníky byly připraveny ve dvou variantách:
(1) pro poskytovatele sociálních služeb,
(2) pro starosty obcí na území SO ORP Horšovský Týn.
Všechny dotazníky byly rozeslány v elektronické podobě v průběhu ledna-února 2018.
Dotazníky byly posílány spolu s průvodním dopisem, ve kterém byly informace o projektu.
První část dotazníku pro poskytovatele služeb obsahovala předvyplněné informace na základě
údajů z Registru poskytovatelů sociálních služeb. Respondenti byli požádáni o kontrolu
správnosti předvyplněných údajů a vyzváni k případné opravě. Z 5 distribuovaných dotazníků
určených pro poskytovatele sociálních služeb bylo 5 vyplněno a zasláno zpět zpracovatelům.
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Z dotazníků zaslaných starostům všech 18 obcí na území SO ORP Horšovský Týn se jich vrátilo
ke zpracování pouze 12. Výstupem analýzy dotazníků jsou popisné statistky.
Rozhovory s předem připravenými tematickými okruhy probíhaly od ledna do června 2018.
Celkem bylo realizováno 7 rozhovorů, z čehož 5 rozhovorů bylo provedeno s poskytovateli
sociálních služeb, a 2 rozhovory se sociálními pracovníky obcí (Horšovský Týn, Staňkov).
Přepisy rozhovorů byly následně zpracovány metodou tematické analýzy.

4 Přehled poskytovaných sociálních služeb na
Horšovskotýnsku
Přehled poskytovatelů, kteří byli k březnu 2018 registrováni v Registru poskytovatelů
sociálních služeb a kteří mají na území SO ORP Horšovský Týn sídlo, kancelář či pobočku, je
uveden v Tabulka 1.
Na území SO ORP Horšovský Týn (dále Horšovskotýnsku) působí celkem 5 místních
poskytovatelů sociálních služeb. Z pohledu právní formy jsou 2 poskytovatelé obcí, 1
poskytovatel je obecně prospěšnou společností, 1 poskytovatel je církevní organizací a 1
poskytovatel je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje.
Tabulka 1. Poskytovatelé sociálních služeb působící v SO ORP Horšovský Týn
POSKYTOVATEL

PRÁVNÍ FORMA

Člověk v tísni, o.p.s.
Centrum sociálních služeb Stod, p.o.
Město Horšovský Týn
Město Staňkov
Diecézní charita Plzeň

141 - Obecně prospěšná společnost
331 - Příspěvková organizace
801 - Obec
801 - Obec
721 - Církevní organizace a náboženské společnosti

Zdroj: Dotazníkové šetření 2018; Číselník právních forem MPMR ČR.

Následující Tabulka 2 prezentuje sociální služby poskytované v řešeném území, které jsou zde
řazeny podle svého druhu a formy, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Dále je v tabulce uveden poskytovatel služby, včetně adresy jeho místního
zastoupení. V tabulce jsou uvedeny jak služby, které mají v uvedeném území sídlo či pobočku,
tak služby, které zde působí bez sídla či pobočky v místě.
Tabulka 2. Sociální služby poskytované v SO ORP Horšovský Týn
DRUH
SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

FORMA SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

SLUŽBA

POSKYTOVATEL

Sociální
poradenství

Terénní, Ambulantní

Odborné
sociální
poradenství

Člověk v tísni,
o.p.s.

Služby
sociální péče

Pobytová

Chráněné
bydlení

Centrum
sociálních služeb
Stod, p.o.

Chráněné bydlení Jankovského,
Liduška, Jankovského 232,
Staňkov I, 345 61

Pečovatelská
služba

Město Horšovský
Týn

Náměstí Republiky 52, Město,
Horšovský Týn, 346 01

Terénní
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Horšovský Týn, 346 01
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5. května 49, Město,
Horšovský Týn, 346 01

Pobytová

Ambulantní
Služby
sociální
prevence

Terénní, Ambulantní

Terénní

Terénní, doplněná
ambulantní formou
služby

Sociální
rehabilitace

Město Staňkov

Náměstí T.G. Masaryka 35,
Staňkov I, 346 61

Domácí péče
Domažlice, s.r.o.1

U nemocnice 148, Týnské
Předměstí, Domažlice 1, 344 01

Diakonie ČCEstředisko
západní Čechy

Kostelní 9, Merklín, 334 52,
Merklín u Přeštic

Diecézní charita
Plzeň

Domov sv. Vavřince-pobytová
služba, Meclov 1, 345 01

Diecézní charita
Plzeň

Sociálně
terapeutické
dílny

Sociálně terapeutické dílny sv.
Josefa, Meclov 1, 345 01

Sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a OZP

Centrum
sociálních služeb
Stod, p.o.

Dílna Liduška, Jankovského 216,
Staňkov I, 345 61

Sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

Člověk v tísni,
o.p.s.

Nádražní 73, Velké Předměstí,
Horšovský Týn, 346 01

Sociální
rehabilitace

Diecézní charita
Plzeň

Meclov 1, 345 21

Terénní
programy

Člověk v tísni,
o.p.s.

Nádražní 73, Velké Předměstí,
Horšovský Týn, 346 01

Diakonie ČCE –
středisko Praha

Raná péče - detašované
pracoviště Plzeňský kraj

Raná péče Kuk,
z.ú.

Raná péče Kuk, z.ú.

Centrum pro
dětský sluch
Tamtam, o.p.s.

Raná péče Čechy

Raná péče

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb; Dotazníkové a místní šetření 2018.

Kromě výše zmíněných poskytovatelů sociálních služeb mohou klienti využívat dalších
terénních sociálních služeb s celokrajskou nebo celorepublikovou působností. Z pobytových
služeb jsou pro občany regionu dostupné také zejména služby v krajském městě Plzni či

1

Poskytovatel v řešeném území dále poskytuje služby osobní asistence, dle jeho sdělení však pouze do
31.12.2018. Z těchto důvodů není uvedený typ služby v dokumentu více prezentován.
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v Domažlicích. Jedná se např. o azylové domy, noclehárnu, služby odborného sociálního
poradenství apod.

4.1

Druhy sociálních služeb

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, rozlišujeme služby sociálního poradenství,
služby sociální péče a služby sociální prevence, přičemž základní sociální poradenství poskytuje
zdarma každý poskytovatel.
Do následujícího výčtu jsou zahrnuti i poskytovatelé, kteří v řešeném území dané služby
poskytují bez podmínky svého sídla, kanceláře či pobočky v tomto území.
V řešeném území jsou poskytovány všechny 3 druhy sociálních služeb. Odborné sociální
poradenství je na území poskytováno 1 poskytovatelem.
Dále jsou na území poskytované 2 služby z oblasti sociální péče, konkrétně chráněné bydlení
a pečovatelská služba (prostřednictvím 5 poskytovatelů).
Nejvíce poskytovaných služeb spadá do skupiny služeb sociální prevence (6). Jedná se o
sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a ranou péči, které na území
poskytuje celkem 6 poskytovatelů.

Graf 1. Druhy sociálních služeb poskytovaných v SO ORP Horšovský Týn

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální poradenství

Služby sociální péče

Služby sociální prevence

1

2
6

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb; Dotazníkové a místní šetření 2018.
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4.2 Formy sociálních služeb
Dle formy poskytování se sociální služby dělí na ambulantní, terénní a pobytové. V některých
případech může být forma kombinovaná.
V řešeném území jsou zastoupeny všechny formy sociálních služeb. Občanům
Horšovskotýnska jsou nejčastěji poskytovány služby ambulantní - jedná se konkrétně o
odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro
seniory a OZP, sociálně aktivizační sužby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitaci a dále služby
terénní - odborné sociální poradenství, pečovatelská služba, sociální rehabilitace, terénní
programy a raná péče.
Pobytová forma sociální služby je na území zastoupena pouze ve dvou případech, a to v rámci
realizace chráněného bydlení a pobytové formy sociální rehabilitace.

Graf 2. Formy sociálních služeb poskytovaných v SO ORP Horšovský Týn

FORMY SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Terénní služby

Ambulantní služby

Pobytové služby

2

5

5

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb; Dotazníkové a místní šetření 2018.
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4.3 Typy sociálních služeb
Na území SO ORP Horšovský Týn je občanům poskytováno 9 různých typů sociální služby, což
představuje 25% zastoupení všech sociálních služeb, které definuje zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Konkrétně se jedná o sociální službu:












Odborné sociální poradenství je sociální službou zaměřenou na specifické
potřeby jednotlivých cílových skupin a zahrnuje zprostředkování kontaktu se
sociálním prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
V řešeném území je tato služba poskytována 1 poskytovatelem (Člověk v tísni,
o.p.s.), a to terénní formou i ambulantní formou v poradně.
Chráněné bydlení je pobytovou sociální službou, která je určena osobám se
sníženou soběstačností způsobenou zdravotním postižením, chronickým nebo
duševním onemocněním, díky které vyžadují pomoc druhé osoby.
Služba je v řešeném území poskytována 1 poskytovatelem (Centrum sociálních
služeb Stod, p. o.) v chráněných bytech.
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba určená osobám se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či
zdravotního postižení, ale také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc
druhé osoby.
Pečovatelská služba je v řešeném území poskytována 4 poskytovateli (Město
Horšovský Týn, Město Staňkov, Diakonie ČCE-středisko západní Čechy, Domácí
péče Domažlice) terénní formou v domácnostech uživatelů.
Sociální rehabilitace je terénní a ambulantní službou, která představuje soubor
činností zaměřených na podporu soběstačnosti uživatelů služby. Zaměřuje se
tedy především na rozvoj schopností, dovedností a kompetencí nutných pro
samostatný život.
V řešeném území je tato služba poskytována terénní, ambulantní i pobytovou
formou 1 poskytovatelem (Diecézní charita Plzeň).
Sociálně terapeutické dílny představují ambulantní službu určenou osobám se
sníženou soběstačností způsobenou zdravotním postižením, díky které nejsou
umístitelné na otevřeném a chráněném trhu práce. Jejich podstatou je udržení
a rozvoj pracovních návyků a dovedností prostřednictvím pracovní terapie.
V řešeném území danou službu poskytuje 1 poskytovatel (Diecézní charita
Plzeň).
Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP představují ambulantní nebo
terénní službu určenou osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním
postižením, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.
V řešeném území je tento typ služby poskytován 1 poskytovatelem (Centrum
sociálních služeb Stod, p. o.) ambulantní formou v zařízení dílny.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi představují ambulantní nebo
terénní formu služby poskytované rodinám s dětmi stiženým krizovou sociální
situací, kterou rodina není schopna překonat vlastními silami a díky které je
ohrožen zdravý vývoj dítěte.
V řešeném území službu poskytuje terénní a ambulantní formou 1 poskytovatel
(Člověk v tísni, o.p.s.).
Terénní programy představují terénní formu sociální služby určené osobám,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi
(problémové skupiny osob, uživatelé návykových látek, osoby bez přístřeší,
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny.
V řešeném území poskytuje terénní programy 1 poskytovatel (Člověk v tísni,
o.p.s.).
Raná péče je terénní služba, případně doplněná ambulantní formou služby,
která je určena na podporu rodiny a vývoje dítěte do 7 let věku, s ohledem na
jeho specifické potřeby způsobené jeho zdravotním postižením nebo jeho
nepříznivým zdravotním stavem.
Ranou péči v území poskytují 3 poskytovatelé (Diakonie ČCE – středisko Praha
pro rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením;
Raná péče Kuk, z.ú. pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením a Centrum pro
dětský sluch Tamtam, o.p.s., pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením).

4.4 Cílové skupiny sociálních služeb
Zaměření poskytovatelů sociálních služeb dle cílových skupin vychází z typologie Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR určené pro registraci sociálních služeb. Tabulka 3 nabízí přehled
cílových skupin, na které jsou cíleny sociální služby poskytovatelů v řešeném území, a to
včetně jejich věkových kategorií.
Tabulka 3. Cílové skupiny sociálních služeb se sídlem či pobočkou v řešeném území
CÍLOVÁ SKUPINA

POSKYTOVATEL

VĚKOVÁ
KATEGORIE

Město Horšovský Týn

Bez omezení

Město Staňkov

Bez omezení

Osoby s chronickým onemocněním
19 - 50 let
Diecézní charita Plzeň
18 - 64 let
Město Horšovský Týn

Bez omezení

Město Staňkov

Bez omezení

Osoby s tělesným postižením
16 - 80+
Centrum sociálních služeb Stod
19 - 64 let
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SLUŽBA
Pečovatelská
služba
Pečovatelská
služba
Sociálná
rehabilitace
Soc.terapeut.
dílny
Pečovatelská
služba
Pečovatelská
služba
SAS pro seniory
a OZP
Chráněné
bydlení
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Rodiny s dětmi

Diecézní charita Plzeň

19 - 50 let

Město Horšovský Týn

Bez omezení

Město Staňkov

Bez omezení

Diecézní charita Plzeň

Senioři

Člověk v tísni, o.p.s.

1 - 64 let

Město Horšovský Týn

Bez omezení

Město Staňkov

Bez omezení

Centrum sociálních služeb Stod

65 - 80+

Diecézní charita Plzeň

65 - 80+
16 - 80+

Centrum sociálních služeb Stod
19 - 64 let

Osoby s kombinovaným postižením

19 - 50 let
Diecézní charita Plzeň

18 - 64 let
16 - 80+

Osoby s mentálním postižením

Osoby s jiným zdravotním postižením

Osoby se sluchovým postižením

Osoby se zrakovým postižením
Osoby s chronickým duševním
onemocněním

Osoby do 26 let opouštějící školské
zařízení pro výkon ústavní péče

Osoby bez přístřeší

Centrum sociálních služeb Stod
19 - 64 let
Diecézní charita Plzeň

19 - 50 let

Město Staňkov

Bez omezení

Diecézní charita Plzeň

19 - 50 let

Město Staňkov

Bez omezení

Diecézní charita Plzeň

19 - 50 let

Město Staňkov

Bez omezení

Diecézní charita Plzeň

19 - 50 let
19 - 50 let

Diecézní charita Plzeň

18 - 64 let

Diecézní charita Plzeň

18 - 26 let

Člověk v tísni, o.p.s.

18 - 26 let

Diecézní charita Plzeň

19 - 50 let
16 - 80+
1 - 64 let

Člověk v tísni, o.p.s.

16 - 80+
Osoby komerčně zneužívané
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách
Osoby v krizi

Soc.rehabilitace
Pečovatelská
služba
Pečovatelská
služba
Soc.rehabilitace
SAS pro rodiny s
dětmi
Pečovatelská
služba
Pečovatelská
služba
SAS pro seniory
a OZP
Soc.rehabilitace
SAS pro seniory
a OZP
Chráněné
bydlení
Soc.rehabilitace
Soc.terapeut.
dílny
SAS pro seniory
a OZP
Chráněné
bydlení
Soc.rehabilitace
Pečovatelská
služba
Soc.rehabilitace
Pečovatelská
služba
Soc.rehabilitace
Pečovatelská
služba
Soc.rehabilitace
Soc.rehabilitace
Soc.terapeut.
dílny
Soc.rehabilitace
OSP
SAS pro rodiny
s dětmi
Terénní
programy
Soc.rehabilitace
OSP
SAS pro rodiny
s dětmi
Terénní
program
Soc.rehabilitace
Terénní
program

Diecézní charita Plzeň
Člověk v tísni, o.p.s.

19 - 50 let
16 - 80+

Diecézní charita Plzeň

19 - 50 let

Soc.rehabilitace

Diecézní charita Plzeň
Diecézní charita Plzeň
Člověk v tísni, o.p.s.

19 - 50 let
19 - 50 let
16 - 80+

Soc.rehabilitace
Soc.rehabilitace
OSP
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Osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
Pachatelé trestné činnosti

Etnické menšiny

1 - 64 let
16 - 80+
Diecézní charita Plzeň
Člověk v tísni, o.p.s.
Diecézní charita Plzeň

19 - 50 let
16 - 80+
19 - 50 let
16 - 80+

Člověk v tísni, o.p.s.

1 - 64 let
16 - 80+

Oběti domácího násilí

Oběti obchodu s lidmi

Oběti trestné činnosti

Diecézní charita Plzeň

19 - 50 let

Člověk v tísni, o.p.s.

16 - 80+

Diecézní charita Plzeň

19 - 50 let

Člověk v tísni, o.p.s.

16 - 80+

Diecézní charita Plzeň

19 - 50 let

Člověk v tísni, o.p.s.

16 - 80+

Diecézní charita Plzeň
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy

Imigranti a azylanti

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

6 - 26 let

6 - 26 let

16 - 80+
16 - 80+

Osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách

Člověk v tísni, o.p.s.

1 - 64 let
16 - 80+

SAS pro rodiny
s dětmi
Terénní
programy
Soc.rehabilitace
OSP
Soc.rehabilitace
OSP
SAS pro rodiny
s dětmi
Terénní
programy
Soc.rehabilitace
OSP
Terénní
programy
Soc.rehabilitace
Terénní
programy
Soc.rehabilitace
OSP
Terénní
programy
Soc.rehabilitace
Odborné
sociální
poradenství
SAS pro rodiny
s dětmi
Terénní
programy
OSP
Terénní
programy
OSP
SAS pro rodiny
s dětmi
Terénní
programy

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR; Dotazníkové šetření 2018.

Na území SO ORP Horšovský Týn jsou sociální služby poskytovány 24 cílovým skupinám.
Většina poskytovatelů přitom zaměřuje své služby na cílovou skupinu senioři (4
poskytovatelé), osoby s tělesným postižením (4 poskytovatelé) a na rodiny s dětmi (4
poskytovatelé). 3 poskytovatelé cílí své služby na cílovou skupinu osoby s chronickým
onemocněním. Naopak vždy pouze 1 poskytovatel poskytuje na území své služby osobám
s chronickým duševním onemocněním, osobám ohroženým závislostí, osobám v krizi,
imigrantům a azylantům a osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách. Nejpočetnější
skupinu tvoří zbytek cílových skupin, kterým poskytují své služby vždy 2 poskytovatelé.
Z prezentovaných údajů je dále patrné, že nejvíce cílovým skupinám (21) je poskytována
sociální rehabilitace, kterou v území zajišťuje Diecézní charita Plzeň. Na 11 cílových skupin jsou
zaměřeny terénní programy a 9 cílovým skupinám je poskytováno odborné sociální
poradenství, obě služby v území poskytuje Člověk v tísni. 7 cílovým skupinám je pak
9
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poskytována pečovatelská služba, kterou na území zajišťují 2 poskytovatelé, a to Město
Horšovský Týn a Město Staňkov. 6 cílovým skupinám jsou na území poskytovány Člověkem v
tísni sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a 4 cílovým skupinám jsou poskytovány
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby zdravotně postižené, které na území poskytuje
Centrum sociálních služeb Stod. 3 cílovým skupinám jsou pak poskytovány služby sociálně
terapeutických dílen, provozovaných Diecézní charitou Plzeň a také chráněné bydlení,
poskytované Centrem sociálních služeb Stod.
Z pohledu věku jsou místní sociální služby v řešeném území poskytovány již dětem od 6 let
(sociální rehabilitace ve věkové kategorii 6-26 let). Další služby jsou poskytovány věkové
hranici 16-80+ let (sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP, odborné sociální poradenství
a terénní programy). Další věkovou hranicí pro poskytování sociálních služeb je 18-64 let
(sociálně terapeutické dílny), 19-50 let (sociální rehabilitace), 19-64 let (chráněné bydlení) a
věková hranice 65-80+ (sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP). Rodinám s dětmi jsou
služby poskytovány již od narození dětí. Bez omezení věku je pak v řešeném území
poskytována pouze pečovatelská služba.
Shrnutí údajů o počtu sociálních služeb poskytovaných poskytovateli jednotlivým cílovým
skupinám v řešeném území jsou prezentováno grafem č. 3. Z přehledu je patrné, že nejvíce
poskytovatelů cílí své služby na skupiny osob s tělesným postižením, rodinám s dětmi a
seniory. Maximum sociálních služeb je pak poskytováno osobám s kombinovaným postižením,
osobám do 26 let věku opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní péče, osobám bez
přístřeší, osobám vedoucím rizikový způsob života, etnickým menšinám a dětem a mládeži od
6 do 26 let věku ohroženým společensky nežádoucími jevy. Naopak nejméně sociálních služeb
cílí na osoby v krizi nebo na osoby ohrožené závislostí. Pobytové služby v řešeném území jsou
poskytovány dvěma poskytovateli, a to čtyřem cílovým skupinám (osoby s tělesným
postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením a osoby
s chronickým duševním onemocněním).
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Graf 3. Sociální služby dle cílových skupin

Sociální služby dle cílových skupin
4
3
2
1
0

Počet posyktovatelů

Počet služeb

z toho pobytových služeb

Zdroj: Data z dotazníkového šetření, 2018

4.5 Kapacita a dostupnost sociálních služeb
Informace o kapacitě místních sociálních služeb poskytovaných na území Horšovskotýnska
vycházejí z dat, které v rámci dotazníkového šetření uvedli poskytovatelé sociálních služeb se
sídlem či pobočkou v území. Informace jsou uvedeny podle jednotlivých organizací a typu
jejich služby. Za pozornost stojí informace o počtech neuspokojených zájemců, kterou však,
bohužel, evidují pouze někteří poskytovatelé. Zaznamenávání těchto údajů by v budoucnu
bylo užitečné, neboť vypovídají o převisu nabídky a poptávky.
Neuspokojení žadatelé v řešeném území jsou vykazováni pouze v pobytové formě sociálních
služeb, a to konkrétně v kapacitě chráněného bydlení Centra sociálních služeb Stod, p. o. Tato
služba vykazuje také 3 zájemce o službu v pořadníku. U pobytové formy sociální rehabilitace
Diecézní charity Plzeň v Domově sv. Vavřince v Meclově sice nejsou vykazováni neuspokojení
žadatelé o službu, ale v pořadníku evidují 27 nových žadatelů. V terénních a ambulantních
formách sociálních služeb poskytovaných na území není zaznamenána kapacitní
nedostatečnost, s výjimkou terénních programů, které na území poskytuje Člověk v tísni,
o.p.s.
Níže uvedená tabulka prezentuje kapacitu poskytovaných služeb a jejich naplněnost v období
let 2015-2017.
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Tabulka 4. Kapacita sociálních služeb poskytovaných na území SO ORP Horšovský Týn
2015
POSKYTOVATEL

2016

2017

Počet
Počet
Počet
uživatelů/ Neuspokojení uživatelů/ Neuspokojení uživatelů/
žadatelé
žadatelé
lůžek
lůžek
lůžek

SLUŽBA

FORMA

Odborné
sociální
poradenství

Terénní,
Ambulantní

6

N2

6

N

4

N

Sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

Terénní,
Ambulantní

x

N

2

N

6

N

Terénní
programy

Terénní

36

N

25

1

24

6

Město Horšovský
Týn

Pečovatelská
služba

Terénní

70

0

77

0

72

0

Město Staňkov

Pečovatelská
služba

Terénní

73

0

61

0

73

0

Chráněné
bydlení

Pobytová

N

N

10

3

10

2

0

Člověk v tísni
o.p.s.

Centrum
sociálních služeb
Stod, p.o.

Diecézní charita
Plzeň

Neuspokojení
žadatelé

32

Sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a OZP

Ambulantní

N

0

28

0

(okamžitá
kapacita je
8)

Sociální
rehabilitace

Pobytová

17/15

0

21/15

0

15/15

0

36

0

41

0

43

0

Sociálně
terapeutické
dílny

(okamžitá
kapacita je
15)

Ambulantní

Zdroj: Dotazníkové šetření 2018

Z pohledu místní působnosti je v řešeném území poskytována pečovatelská služba Městem
Horšovský Týn přímo v Horšovském Týnu a jeho částech, v rámci dalších obcí ORP pak
v Semněvicích. Město Staňkov tuto službu poskytuje na území města a jeho částí. Sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou na území zajištěny
Centrem sociálních služeb Stod, p. o., a to prostřednictvím Dílen Liduška ve Staňkově, kam
v současné době docházejí klienti pouze ze Staňkova. Stejný poskytovatel v řešeném území
poskytuje také chráněné bydlení, konkrétně Chráněné bydlení Jankovského a Liduška ve
Staňkově. V obci Meclov nabízí Diecézní charita Plzeň služby sociální rehabilitace, a to
v pobytové formě zařízení SOS Domažlice a také sociálně terapeutické dílny v zařízení
Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa. Člověk v tísni, o.p.s. poskytuje na území odborné
sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.
Uvedené služby jsou poskytovány pro uživatele celého ORP Horšovský Týn.

2

Poskytovatel údaj v dotazníku neuvedl
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Tabulka 5. Místní a časová dostupnost sociálních služeb se sídlem či pobočkou v SO ORP
Horšovský Týn
POSKYTOVATEL

ČASOVÁ
DOSTUPNOST
SLUŽBY

SLUŽBA

PŮSOBNOST SLUŽBY

Poradna v Po. – 13:00 –
16:00
Odborné sociální poradenství

Člověk v tísni o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Terénní forma po
předchozí domluvě Po.
– Pá.: 8:00 – 16:00
Po předchozí domluvě
Po. – Pá.: 8:00 – 16:00

ORP Horšovský Týn

Poradna v Po. – 13:00 –
16:00
Terénní programy

Terénní forma po
předchozí domluvě Po.
– Pá.: 8:00 – 16:00

Město Horšovský Týn

Pečovatelská služba

Po. – Pá.: 7:00 – 15:30
(celý rok)

Horšovský Týn,
Semněvice

Město Staňkov

Pečovatelská služba

Po. – Pá.: 7:00 – 15:00

Staňkov

Chráněné bydlení

Nepřetržitá

Chráněné bydlení,
Staňkov

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP

Po. – Pá.: 7:00 – 15:30

Dílna Liduška, Staňkov

Sociální rehabilitace

Nepřetržitá

SOS Domažlice, Domov
sv. Vavřince-pobytová
služba, Meclov

Sociálně terapeutické dílny

Po. – Pá.: 8:00 – 16:00

Sociálně terapeutické
dílny sv. Josefa, Meclov

Centrum sociálních služeb Stod, p.o.

Diecézní charita Plzeň

Zdroj: Dotazníkové šetření, 2018.

K dostupnosti nabízených služeb a k jejich kapacitě, vč. úvazků svých pracovníků se dále
vyjadřovali poskytovatelé v rámci rozhovorů.
Člověk v tísni o.p.s. – nestalo se, že by nějaká služba byla přímo nedostupná, přesto je kapacita
služeb naplněna, pro rozšíření služeb je nutné přijmout nové pracovníky, což bývá v současné
době velký problém (chybí na trhu práce kvalitní sociální pracovníci). Na služby je zavedena
čekací listina, na kterou se zapisují žadatelé o služby, pokud se s nimi poskytovatel nestihne
do určité doby sejít. V rámci jednotlivých služeb poskytovatel zmínil pokles případů terénního
programu, který může být zapříčiněn také nárůstem individuální dlouhodobé práce,
vyrovnáním úvazků, změnou vykazování činností a podobně. Naopak nárůst klientely je
zaznamenán u sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která se pozvolna rozjíždí od roku
2015, kdy byla registrována. V této službě není čekací listina, je vázána na spolupráci
s OSPODy, v případě naplnění kapacity OSPODy svým klientům službu nenabízejí. Celkově
funguje propojenost jednotlivých služeb při kumulaci problémů uživatelů služeb. Kapacita
personálu služeb je spíše virtuální, poskytovatel působí v rámci celého kraje a kde je více práce,
tam je také více pracovníků.
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Pečovatelská služba – město Horšovský Týn – služba je na území personálně zajištěna 3
pracovníky s plnými pracovními úvazky (1 sociální pracovník + 2 pracovníci v sociální službě),
přesto kapacita personálu je nedostačující, služba není schopna uspokojit všechny žadatele.
V práci organizace převažuje dovoz obědů, díky tomu nezbývá prostor pro přímou péči, kterou
se služba snaží upřednostnit. V případě navýšení žadatelů o přímou péči bude nutné
„obědáře“ odmítat. Budou také odmítáni žadatelé pouze o dovoz obědů (pokud k dovozu
oběda nebudou požadovat další úkon). Přímá péče obnáší max. 5 lidí na 1 pečovatelku. Služba
je ochotna zajíždět k občanům s nutností přímé péče i do jiných obcí. Poskytovatel má
k dispozici vozidlo, pokryje tak službou potřebné oblasti. Navýšení kapacity personálu není
v současné době na programu dne. Je veden seznam odmítnutých žadatelů o službu, který
může v budoucnu sloužit jako podklad pro rozšíření kapacity personálu. Vedení tohoto
seznamu je vyžadováno také Krajským úřadem Plzeňského kraje.
Pečovatelská služba – město Staňkov - služba je více než jinde orientována na úkony osobní
péče (asi polovina uživatelů), o rozvážku obědů se dělí s externím dodavatelem. Mezi uživateli
jsou i ne-senioři (cca 5). Služba je poskytována u všech nájemníku DPS (byt je přidělen tomu,
kdo péči opravdu potřebuje). Kapacita služby je cca 100 uživatelů, žádného žadatele služba
neodmítá, ale její kapacita je hraniční. Předběžně se pomýšlí na personální navýšení o 0,75-1
pracovní úvazek. Působnost služby je ve městě Staňkov a jeho částech, pro rozšíření do
okolních obcí nemá služba personální kapacitu, i když obyvatelé okolních obcí by měli zájem.
Pro zvýšení dostupnosti služby by bylo nutné navýšit úvazky pracovníků a rozšířit vozový park.
Centrum sociálních služeb Stod – Dílna Liduška má okamžitou kapacitu 5 uživatelů. Více
uživatelů je na úkor kvality – chybí prostor i individuální přístup. Přesto nejsou neuspokojení
žadatelé o služby dílny. Personálně je služba zajištěna 1 pracovníkem. Uživatelé služby
dojíždějí i ze Staňkova a Holýšova. V rámci dostupnosti služby jsou uživatelé sváženi, pro tento
svoz by bylo vhodné mít auto s plošinou ve Staňkově a ne ve Stodu. Celkově je velký zájem o
služby chráněného bydlení, je veden pořadník žadatelů, který není úplně závazný (záleží na
rozsahu postižení, na pohlaví apod.). Personálně službu zajišťují 4 pracovníci. Organizace se
obecně potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu.
Diecézní charita Plzeň – služby v Meclově nedokáží uspokojit poptávku žadatelů o služby,
kapacita služeb je dlouhodobě překročena. Poskytovatel eviduje 25-30 neuspokojených
žadatelů o služby domova sv. Vavřince, je veden pořadník. Vizí je navýšení kapacity zařízení na
19 uživatelů. Kapacitu dílen není možná navýšit do roku 2019 (podmínky projektu), pak snad
bude možné kapacitu navýšit alespoň na 15 uživatelů. Pro uspokojení žadatelů je služba
kombinována s volnočasovými aktivitami. V rámci dostupnosti služby jsou do Meclova
uživatelé sváženi, doprava MHD je složitá, klienti by nedojeli. Svoz je fakultativní službou za
cenu MHD.

14

Třetí etapa komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku (2018)

4.6 Návazné služby poskytované poskytovateli sociálních služeb
na území Horšovskotýnska
Někteří poskytovatelé sociálních služeb v rámci své činnosti poskytují na území
Horšovskotýnska i návazné či další služby. Výčet těchto služeb vychází z dotazníkového šetření,
v rámci kterého poskytovatelé uvedli, které další služby v území poskytují.
Člověk v tísni, o.p.s. na území realizuje mimo sociální služby tyto služby:
 Podpora vzdělávání - individuální skupinová podpora dětí, mladistvých a rodičů,
doprovázená volnočasovými aktivitami, s cílem zvýšit školní úspěšnost a dobu setrvání
ve vzdělávacím systému. Rozsah 1 úvazek.
 Poradenství obětem trestné činnosti - služba s celokrajskou působností
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5 Problémy v sociální oblasti a chybějící služby na
Horšovskotýnsku
V rámci mapování stávající sociální situace na Horšovskotýnsku jsme také zjišťovali, s jakými
problémy v sociální oblasti se aktuálně obce potýkají, jaké služby v území dle zástupců obcí,
poskytovatelů sociálních služeb a také sociálních pracovníků městských úřadů chybí a s jakými
problémy při zajištění svých služeb se potýkají jejich poskytovatelé.
Získané informace o chybějících službách nelze považovat za plnohodnotnou náhradu
informací, které lze získat přímo od zájemců o službu či stávajících uživatelů, ale zejména
poskytovatelé služeb jsou v nejužším kontaktu s lidmi v jejich aktuální životní situaci a díky
tomu získávají přehled o tom, jaké služby v území chybí nebo je jejich nedostatek.
Z dotazníku obcím, který vyplnilo 12 starostů z 18 oslovených obcí, vyplývá, že mezi největší
problémy v sociální oblasti v obcích na Horšovskotýnsku patří:













dlouhodobá nezaměstnanost občanů (7 obcí),
zadluženost občanů (4 obce),
drogová problematika v obci (3 obce),
nedostatek aktivit pro soběstačné seniory umožňujících jim společenský
kontakt (3 obce),
problémy rodin pečujících o zdravotně postiženého či nesamostatného člena
rodiny (3 obce),
místa v obci s nezajištěným bezbariérovým přístupem (3 obce),
kriminalita páchaná v obci (2 obce),
situaci občanů ocitajících se bez bydlení nebo v nevyhovujícím bydlení (2 obce),
nedostatek aktivit pro neorganizovanou mládež, která nevyužívá standardních
nabídek mimoškolských zařízení (2 obce),
nedostatek volnočasových aktivit pro děti a mládež (1 obce),
životní situaci nesoběstačných seniorů žijícím samostatně, kterým se nedostává
dostatečná péče ze strany rodiny nebo sociálních služeb (1 obce).
Jedna obec pak uvedla specifický problém spočívající v přítomnosti kravína na
svém území, který občanům obce způsobuje hluk, zápach, špinavé a zničené
komunikace.
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Graf č. 4: Nejčastější problémy v obcích
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Zdroj: Dotazníkové šetření, 2018

Tabulka 6. Legenda ke grafu č. 4
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Problém
Dlouhodobá nezaměstnanost občanů
Zadluženost občanů
Drogová problematika v obci
Nedostatek aktivit pro soběstačné seniory umožňujících jim společenský kontakt
Problémy rodin pečujících o zdravotně postiženého či nesamostatného člena rodiny
Místa v obci s nezajištěným bezbariérovým přístupem
Kriminalita páchaná v obci
Situaci občanů ocitajících se bez bydlení nebo v nevyhovujícím bydlení
Nedostatek aktivit pro neorganizovanou mládež, která nevyužívá standardních nabídek mimoškolských zařízení
Nedostatek volnočasových aktivit pro děti a mládež
Životní situaci nesoběstačných seniorů žijícím samostatně, kterým se nedostává dostatečná
péče ze strany rodiny nebo sociálních služeb

V rámci dotazníkového šetření se 8 obcí vyjádřilo tak, že na svém území nepostrádají žádné
sociální služby, 1 obec neví, 2 obce uvedly, že postrádají:





služby pro matky s dětmi,
služby pro seniory,
noclehárny,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Z pohledu poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků sociálního odboru města chybí na
území Horšovskotýnska zejména:


Dostupné a sociální bydlení – obecně jsou byty postrádány napříč všemi cílovými
skupinami, především pro rodiny s dětmi, osoby v tísni, osoby s psychiatrickým
onemocněním, seniory, jedince propuštěné z výkonu trestu a zařízení pro výkon
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ústavní výchovy. Chybí krizový byt i krizové lůžko, dále solidní ubytovna, kde by bylo
schváleno vyplácení doplatku na bydlení.
Obecně služby pro matky s dětmi a seniory (zaměřené jak na volnočasové aktivity, tak
i na bydlení).
Pobytová zařízení pro seniory – chybí domov pro seniory, možnost ubytování seniorů
s demencemi a psychiatrickým postižením.
Noclehárna – kapacita alespoň 10 lůžek.
Osobní asistence – terénní podpora v rámci chráněného bydlení, ale i pro potřeby
samostatně žijících osob na podporu jejich samostatného bydlení.
Volnočasové aktivity pro děti a mládež – nízkoprahová zařízení.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – konkrétně problém s realizací
asistovaných styků rodičů s dětmi. V území služba není poskytována, klienti za ní
musejí dojíždět, bariérou se stává časová a dojezdová dostupnost služby.
Aktivity pro soběstačné seniory.
Odborné sociální poradenství – především na dluhovou problematiku.
Sociální podnik – pro zaměstnávání uživatelů služeb pobytové sociální rehabilitace.
Volnočasové aktivity pro osoby s mentálním postižením – využitelné především pro
uživatele služeb chráněného bydlení.
Pomoc osobám s psychiatrickým onemocněním – zaznamenán nárůst osob v této
cílové skupině a absence služeb pro ně. Chybí psychiatři, je jich málo a tím se stává
psychiatrická pomoc pro klienty nedostupná. Absentuje bydlení pro danou cílovou
skupinu (především po dosažení seniorského věku), možnost zaměstnání.
Sociální služby zaměřené na drogovou problematiku.

Blíže jsme se zaměřili na problematiku zajištění terénní pečovatelské služby na území
Horšovskotýnska. Jedná se o služby, které umožňují občanům při ztrátě soběstačnosti nadále
žít v domácím prostředí. Zajištění dostatečné kapacity těchto služeb na celém území je
předpokladem pro to, aby lidé se sníženou soběstačností nemuseli opouštět své přirozené
domácí prostředí a odcházet do pobytových zařízení sociálních služeb.
Pokrytí území terénní pečovatelskou službou je znázorněno na obrázku č. 1. V mapce jsou
červeně označeny obce, ve kterých byly uvedené služby aktuálně zajištěny Pečovatelskou
službou Horšovský Týn, žlutě Pečovatelskou službou města Staňkov, modře Domácí péčí
Domažlice a zeleně pak Jubilata pro osoby potřebující péči Diakonie Západ. Šrafováním jsou
vyznačeny obce, ve kterých je možné pečovatelskou službu potenciálně zajistit Domácí péčí
Domažlice.
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Obrázek 1. Dostupnost pečovatelské služby na území SO ORP Horšovský Týn k 1. 6. 2018

Zdroj: Autor, dotazníkové šetření, 2018

Pro rozvoj sociálních služeb a jejich plánování je dále nutná znalost potíží a překážek, se
kterými se poskytovatelé při poskytování svých služeb potýkají. Mezi nejčastější zmiňované
problémy patří:






Chybějící personál – s problémem se potýkají všichni poskytovatelé v řešeném území, a
to nedostatečnou kapacitou jak kvalifikovaných sociálních pracovníků ochotných
pracovat v sociálních službách, tak i personálu přímé terénní péče. Jeden poskytovatel
dále zmínil absenci zdravotnického pracovníka pro svojí pobytovou službu. Tímto
stavem je blokován rozsah poskytovaných služeb, který je vzhledem k neuspokojeným
žadatelům nutný dále rozvíjet.
Materiální vybavení – v území chybí jedno vozidlo vybavené plošinou pro svoz uživatelů
do služby chráněné dílny, dalším dvěma poskytovatelům chybí vozidlo pro potřeby
terénní a ambulantní formy poskytované služby. Dále bylo zmiňováno také chybějící IT
vybavení.
Finanční prostředky – jeden poskytovatel se potýká s nedostatkem finančních
prostředků na provoz stávajících zařízení sociálních služeb. Poskytovatel si je vědom své
nedostatečné kapacity a vzhledem ke své jedinečnosti v síti služeb zaměřených na
osoby s psychiatrickým postižením má zájem pobytovou službu dále rozšiřovat. Na
tento záměr jsou však nutné další prostory a personál, potažmo další finanční
prostředky.
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Bezbariérovost prostor pro poskytování služeb.
Nevyhovující prostory pro poskytování služeb.

Jednou z oblastí, na které jsme se při mapování stávající situace sociálních služeb zaměřili, byla
také spolupráce poskytovatelů sociálních služeb, obcí a dalších aktérů. K této oblasti zaznělo
několik připomínek:






Nedostatečná propojenost jednotlivých služeb (vzájemný dialog).
Váznoucí spolupráce a komunikace s obcí ze strany poskytovatele pobytových služeb
na jejím území.
Nefunkční vzájemná spolupráce mezi sociálními službami a dalšími institucemi (úřad
práce, sociální odbor, OSPOD).
Nezájem o spolupráci při řešení problémů ze strany některých škol, je problém do škol
proniknout, nechtějí si problém připustit.
Nedodržování časového harmonogramu přítomnosti služby v místě působnosti.

Nezbytnou podmínkou pro využívání sociálních služeb je kvalitní informovanost o jejich
existenci, a to ve vztahu k osobám, které se ocitají v tíživé sociální situaci, tak i k pomáhajícím
organizacím a dalším institucím. V dotazníkovém šetření 6 obcí uvedlo, že nemají dostatek
informací o tom, jaké sociální služby jsou jejich občanům dostupné. Dále z tohoto šetření
vzešly k dané oblasti tyto připomínky:









Nedostatečná informovanost seniorů na vesnicích, obecně chybí letáky a informace ve
zpravodajích. Na druhou stranu zazněla také poznámka, že senioři se se žádostí o
pomoc na poskytovatele sami neobracejí, i když o nich informace mají.
Nedostatečná informovanost lékařů (odkazují klienty maximálně na sociální odbor,
protože o službách nemají informace).
Nedostatečná informovanost starostů obcí o existenci sociálních služeb. Je vhodná
realizace propagace služeb při setkávání starostů v rámci jiných aktivit a při jednání
zastupitelstva. Starostové obcí nevědí, jaké služby si jejich občané mohou objednat.
Sociální služby by měly lépe informovat o své působnosti v území. Poskytovatelé na
druhou stranu namítají, že vyšší propagace služeb přináší navýšení jejich uživatelů, což
však naráží na nedostatečnost jejich personálního zajištění, pro kterou nejsou schopni
navýšení klientely zvládnout.
Organizace poskytující na území chráněné bydlení se potýká s nedůvěrou ke svým
službám a obavami z jejich uživatelů ze strany občanů města. Poskytovatel své služby
prezentuje na svých webových stránkách i v tisku, občané města mají možnost své
obavy konzultovat přímo v zařízení poskytovatele, jsou zváni na společné akce apod.,
této možnosti však nevyužívají.

20

Třetí etapa komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku (2018)

6 Plány obcí v sociální oblasti a poskytovatelů sociálních
služeb
Pro plánování rozvoje sociálních a návazných služeb je také třeba zmapovat plány obcí
v sociální oblasti a poskytovatelů sociálních služeb. Ty mnohdy odrážejí aktuální situaci
v oblasti služeb, problematiku financování a poptávku po službách. V rámci šetření jsme
zjišťovali plány v horizontu 1-5 let. 3 obce v řešeném území uvedly přípravu realizace
sociálních projektů na svém území:





Horšovský Týn – vznik Komunitního centra Diecézní charity Plzeň.
Staňkov – dotační řízení pro vybudování Polyfunkčního komunitního centra ve
spolupráci s Diecézní charitou Plzeň, v rámci projektu také vznik zázemí pro
pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci,
- výstavba Domu klidného stáří,
- výstavba bytů se sníženým nájmem.
Čermná – podána žádost o dotaci na 4 bytové jednotky pro seniory.

Poskytovatelé sociálních služeb na Horšovskotýnsku plánují zejména alespoň udržení svých
služeb ve stávajícím rozsahu a kapacitě, případně rozšíření služeb dle potřeb občanů. Tyto
plány jsou realizovatelné pouze v závislosti na situaci finančního, personálního a materiálního
zajištění služeb, která však není v současné době příliš příznivá. Vedle udržení stávajícího stavu
v dotazníkovém šetření poskytovatelé uvedli dále tyto plány:





Podílet se na podpoře domácností v sociálním bydlení realizovaném obcemi.
Zjistit celkovou potřebnost služby.
Rozšířit kapacitu služeb (získat prostory a personál).
Dokončit transformaci služeb, zřízení dalšího DOZP pro uživatele s potřebou nižší míry
podpory (mezistupeň mezi dvěma stávajícími domy) a opustit tak úplně bývalý dům
sociálních služeb.
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