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Třetí etapa komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku (2018)

1. Úvod
Tento dokument byl zpracován 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) a zaměřuje se na shrnutí nejdůležitějších výstupů z
mapování aktuální sociální situace ve sledovaném území. Dokument je shrnutím souboru
jednotlivých analýz (základní socio-demografický popis území, analýza poskytovaných
sociálních služeb, analýza zdrojů systému sociálních služeb), které dohromady tvoří celek a
představují podstatnou oporu procesu KPSS. Dokument obsahuje shrnující informace o území,
jeho obyvatelstvu a vybraných společenských jevech, o sociálních službách poskytovaných na
daném území, o potřebnosti těchto služeb a o zdrojích soc. služeb. Podrobnější informace je
možné nalézt v jednotlivých analýzách.

2. Sběr a zpracování dat
Základ pro vznik analýz byl primárně tvořen sběrem, tříděním a zpracováním primárních a
sekundárních dat. Zdroji sekundárních dat byl zejména Český statistický úřad, Městský úřad
Horšovský Týn, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo vnitra České
republiky, Úřad práce České republiky, Česká správa sociálního zabezpečení, Statistická
ročenka Plzeňského kraje 2016 atd. Sběr sekundárních dat byl prováděn od ledna do března
2018, a to především z elektronických zdrojů (internetové portály výše zmíněných institucí,
publikace apod.). Další data pochází z tištěných publikací získaných na úřadech, v knihovnách,
v místních organizacích, apod. Vybraná data prezentujeme pomocí popisných statistik ve
formě tabulek či grafů. Zdrojem primárních dat bylo dotazníkové šetření mezi obcemi v území
a dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb se sídlem v řešeném území
doplněné o strukturované rozhovory. Všechny dotazníky byly rozeslány v elektronické i tištěné
podobě v průběhu ledna a února 2018. Z dotazníků zaslaných starostům všech 18 obcí na
území SO ORP Horšovský Týn se jich vrátilo ke zpracování 12, z dotazníků zaslaných 5
poskytovatelům se ke zpracování vrátily všechny. Osobní rozhovory proběhly v únoru až
červnu 2018 se všemi poskytovateli sociálních služeb působících v řešeném území a dále se
sociálními pracovníky odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn a Sociálním oddělením MěÚ
Staňkov.

3. Charakteristika SO ORP Horšovský Týn
Správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Horšovský Týn leží v jihozápadní části
Plzeňského kraje v okrese Domažlice. Území hraničí s pěti správními obvody kraje (Domažlice,
Přeštice, Stod, Stříbro a Tachov). Území SO ORP Horšovský Týn zahrnuje 18 obcí, což
představuje 74 částí obcí a 76 základních sídelních jednotek. Největší plochu zaujímá přirozeně
město Horšovský Týn, následují obce Meclov a Blížejov. Naopak nejmenší rozlohu území
zaujímá obec Poděvousy. 4 z obcí se skládají pouze z 1 sídelní jednotky, zbylých 14 obcí
vykonává správu nad základními sídelními jednotkami. Horšovský Týn a Staňkov mají statut
města, obě jsou zároveň obcemi s pověřeným obecním úřadem. Výměra správního obvodu
představuje 28 871 ha, což činí 3,8 % z rozlohy kraje. Hustotou 50,5 obyvatel/km2 se řadí v
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pořadí na 6. místo v kraji a tedy mezi průměrně zalidněné správní obvody. ORP Horšovský Týn
je nejmenším ORP v Plzeňském kraji. Blíže viz Tabulka 1 a Tabulka 2.
Obrázek 1. Území SO ORP Horšovský Týn

Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka 1. Obce řešeného území a jejich sídelní jednotky
Název obec
Blížejov
Čermná
Hlohová
Hlohovčice
Horšovský Týn

Křenovy
Meclov
Mezholezy
Mířkov
Močerady
Osvračín
Poděvousy
Puclice

Název části obce
Blížejov, Františkov, Chotiměř, Lštění, Malonince, Nahošice, Přívozec, Výrov
Čermná
Hlohová
Hlohovčice
Borovice, Dolní Metelsko, Hašov, Horní Metelsko, Kocourov, Lazce, Malé Předměstí, Město,
Nová Ves, Oplotec, Plzeňské Předměstí, Podhájí, Podražnice, Semošice, Svatá Anna,
Tasnovice, Valdorf, Velké Předměstí, Věvrov
Křenovy
Bozdíš, Březí, Jeníkovice, Makovice, Meclov, Mravnice, Mrchojedy, Němčice, Třebnice
Buková, Mezholezy
Krakov, Mířkov
Močerady, Nové Dvory
Dohalice, Mimov, Osvračín
Poděvousy
Doubrava, Malý Malakov, Puclice
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Semněvice
Pocinovice, Semněvice, Šlovice
Srby
Medná, Polžice, Roudná, Srby, Vítání
Staňkov
Krchleby, Ohučov, Staňkov I, Staňkov II, Vránov
Velký Malahov Jivjany, Ostroměř, Velký Malahov
Vidice
Chřebřany, Libosváry, Vidice
Zdroj: Český statistický úřad, data k 31. 12. 2016

Tabulka 2. Výměra obcí SO ORP Horšovský Týn
Obec
Blížejov
Čermná
Hlohová
Hlohovčice
Horšovský Týn
Křenovy
Meclov
Mezholezy
Mířkov
Močerady
Osvračín
Poděvousy
Puclice
Semněvice
Srby
Staňkov
Velký Malahov
Vidice
Řešené území celkem
Zdroj: Český statistický úřad, data ke dni 31. 12. 2016

Výměra (ha)
2 499
325
666
332
7 131
313
3 198
1 013
1 763
667
1 124
273
1 386
1 202
2 045
2 049
1 691
1 195
28 871

Ve správním obvodu ORP Horšovský Týn působí pět dobrovolných svazků obcí, které se
zaměřují na regionální rozvoj - Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním
prostoru Domažlicko, DSO Sedmihoří, Účelové sdružení obcí pro odpadové hospodářství
LAZCE, Mikroregion Radbuza a Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka. Horšovský Týn dále
spolupracuje se svými partnerskými městy, mezi která patří Nabburg (Německo),
Grossaffoltern (Švýcarsko) a Maarkedal (Belgie).

4. Obyvatelstvo
Z dostupných základních statistických údajů je patrné, že k 31. 12. 2016 žilo na území
správního obvodu ORP Horšovský Týn 14 583 obyvatel, tj. 2,5 % z celkového počtu obyvatel
Plzeňského kraje.
Z hlediska počtu obyvatel žijících na území zaujímá prvenství město Horšovský Týn, jakožto
centrum SO ORP. Bydlelo zde 5 013 obyvatel, což je přibližně jedna třetina tj. 34,9 % obyvatel
regionu. Dále následuje město Staňkov (3 350 obyvatel) a obce Blížejov (1 490 obyvatel) a
Meclov (1 147 obyvatel). Naopak výrazně nejméně obyvatel na daném území žilo v obci
Močerady (63). Nejpočetnější skupinou obcí ve SO ORP Horšovský Týn jsou obce s počtem
obyvatel do 200 až 499 obyvatel. Bližší informace lze nalézt v socio-demografickém popisu
území.
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Obrázek 2. Počet obyvatel v obcích SO ORP Horšovský Týn k 31. 12. 2016

Zdroj: Autor, dotazníkové šetření, 2018

Vývoj stavu obyvatelstva řešeného území je sledován a popsán za období od roku 2010 do
roku 2016, a to vždy k 31. 12. Z celkového počtu obyvatel SO ORP Horšovský Týn k poslednímu
dni sledovaného období představují muži počet 7 363 a 7 220 ženy. Podíl mužů je na daném
území standardně mírně vyšší, tvoří 50,5 % celkového počtu obyvatel.
Dětská složka ve věku 0-14 let v roce 2016 čítala celkem 2 376 osob, což je nejvíce za sledované
období. Za posledních sedm let se v této věkové kategorii projevuje pravidelný rostoucí trend,
a to každoročně v průměru o 33 jedinců. Maximální nárůst v počtu 73 pak připadá právě na
rok 2016. Podíl této věkové kategorie z celkového počtu obyvatel v ORP v roce 2016 činil
16,29 % a nejvíce byla zastoupena v obci Semněvice (30,66 %), nejmenší podíl pak vykazovala
obec Hlohovčice (10,06 %).
Další skupinou obyvatel jsou osoby v produktivním věku 15-64 let, ke které náleželo ke konci
roku 2016 celkem 9 632 jedinců, tedy 66,05 %. I když jde z pohledu celkového počtu obyvatel
území o nejpočetnější věkovou skupinu, její stav má pravidelnou klesající tendenci, meziročně
téměř o 1 %. Tato věková kategorie má největší podíl v obci Křenovy (69,44 %), naopak
nejmenší podíl v počtu obyvatel zaujímá v obci Semněvice (58,02 %).
Opačný trend vykazuje skupina seniorů 65+, která meziročně roste téměř o 4,5 %. Těmito údaji
se potvrzuje globální trend stárnutí populace, jehož indikátorem je index stáří. Ten
představuje poměr seniorské složky 65+ na 100 osob dětské složky 0-14 let. Vývoj tohoto
ukazatele potvrzuje stárnutí populace území v celé časové řadě meziročně zhruba o 3 %. Za
sledované období tak vzrostl o 17,6 procentních bodů, čímž v roce 2016 dosáhl na daném
4
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území hodnoty 108,4 %. To v celokrajském měřítku představuje jednu z nejnižších hodnot, kdy
index stáří v Plzeňském kraji dosáhl ke konci roku 2016 hodnotu 126,7 %, která výrazně
přesáhla i celorepublikový průměr, 120,7 %. Věková kategorie 65+ byla v roce 2016 na
posuzovaném území zastoupena v 17,66 %. Prvenství z tohoto pohledu vykazovala obec
Hlohovčice (47,2 %), naopak nejméně se vyskytovala v obci Semněvice (11,32 %).
Celkově se na daném území a sledovaném období meziročně počet obyvatel zvýšil o 378
obyvatel. Tento stav byl způsoben především migračním přírůstkem, který představuje rozdíl
počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob za stejné období. Do správního obvodu se v roce
2016 přistěhovalo 415 osob, což je nejvíce za sledované období. Nejnižší hodnotu vykazuje rok
2011 s počtem 291 přistěhovalých. Oproti tomu se z území ve stejném roce 277 osob
vystěhovalo. Jedná se o průměrnou hodnotu, ta byla nejvyšší v roce 2014, kdy se vystěhovalo
311 osob. V rámci SO ORP se v roce 2016 stěhovalo celkem 89 osob, což představuje
průměrnou hodnotu.
Migrační přírůstek v SO ORP dosahuje pravidelně kladných hodnot. Maxima dosáhl v roce
2016 s počtem 138 osob. Naopak minima dosahoval v roce 2014 s 8 osobami. V rámci SO ORP
se tento trend také výrazně podílí na celkovém přírůstku obyvatel, který ke konci období činil
179 osob. To představuje nárůst o 347,5 % od začátku sledovaného období. Z pohledu
jednotlivých obcí se v roce 2016 nejvíce osob přistěhovalo do Horšovského Týna, Staňkova,
Blížejova a Meclova. Stejné obce vykazují také nejvíce vystěhovalých osob. Naopak nikdo se
nepřistěhoval ani nevystěhoval v obci Močerady. Dále se nikdo nevystěhoval z obce Čermná a
Hlohovčice.
Na celkový přírůstek obyvatel má také vliv přirozený přírůstek obyvatel, který představuje
rozdíl počtu živě narozených dětí a počtu zemřelých za stejné období. Ten v roce 2016 dosáhl
hodnoty 41 obyvatel, což ve srovnání například s rokem 2015 představuje skokový nárůst.
Počet živě narozených dětí ve sledovaném období a území je jedním z hlavních ukazatelů
ovlivňujících přirozenou měnu obyvatelstva. V roce 2016 se v SO ORP Horšovský Týn živě
narodilo 166 dětí, což je oproti dlouhodobému územnímu průměru nárůst o 18,5 %.
Záporné hodnoty přirozeného přírůstku, resp. úbytku jsou vykazovány za rok 2016 v obcích
Mezholezy, Staňkov, Čermná, Hlohovčice, Křenovy, Hlohová, Osvračín a Vidice.
Celkový přírůstek obyvatel byl v roce 2016 nejvyšší v obcích Horšovský Týn, Staňkov, Blížejov
a Meclov, naopak záporných hodnot dosahoval v obcích Osvračín a Mezholezy.
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Obrázek 3. Celkový přírůstek obyvatel v obcích SO ORP Horšovský Týn 2016

Zdroj: Autor, dotazníkové šetření, 2018

Základní demografické parametry, které mají vliv na celkový přírůstek obyvatel, jsou
přehledně znázorněny v grafu č. 1.

Graf č. 1: Celkový přírůstek obyvatel
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6

Celkový přírůstek

2016

Třetí etapa komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku (2018)
Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje, kterou má do roku 2030 zpracovanou
Krajský úřad Plzeňského kraje, předpokládá celkový úbytek obyvatel a změny ve věkové
struktuře obyvatelstva. Zlomovým rokem má být rok 2020, po kterém populace výrazně
zestárne, sníží se podíl dětí do 15 let a výrazně naroste podíl obyvatel ve věkové skupině 65+.
Tím bude ubývat dětí ve školních zařízeních, naopak poroste poptávka po kapacitách
zdravotních a sociálních služeb.
Tabulka 3. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel v letech 2020 a 2030 ve SO ORP Horšovský
Týn
SO ORP Horšovský
Týn, Kraj

Podíl obyvatel v roce 2020
ve věkové skupině:

Podíl obyvatel v roce 2030
ve věkové skupině:

0-14
15-54
65+
0-14
15-54
Kraj
14,9
65,1
20,0
13,2
64,0
SO ORP
16,0
65,6
18,4
14,3
64,5
Zdroj: Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje.

65+
22,8
21,2

Index stáří

2020
134,9
114,9

2030
173,6
148,1

Počet
obyvatel
v roce
2030
celkem
574 510
14 133

Struktura obyvatel podle dosaženého vzdělání na posuzovaném území je vyjádřena grafem č.
2.

Graf č. 2: Vzdělanostní struktura obyvatel ve věku 15+
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VOŠ

Vysokoškolské

Zdroj: Data ČSU – Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Podíl osob s maturitou nebo ukončeným vysokoškolským vzděláním na obyvatelstvu starším
patnácti let je ve sledovaném regionu nižší, než je celorepublikový průměr. Nejpočetnější
skupinou jsou osoby se středním vzděláním bez maturity. To se odráží také na skutečnosti, že
v porovnání s celorepublikovým průměrem má region vyšší zastoupení skupiny obyvatelstva
se základním a středním vzděláním bez maturity a skoro poloviční podíl osob s vysokoškolským
vzděláním.
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K socio-demografickým ukazatelům popisujícím stav obyvatelstva daného území patří také
jeho národnostní složení. Na území okresu Domažlice se nachází celkem 10 % všech cizinců
žijících v Plzeňském kraji. Nejvíce je zastoupena skupina cizinců z Vietnamu, a to s povolením
k trvalému pobytu. Celkově tvoří občané Vietnamu 37,21 % z celkového počtu cizinců žijících
na území okresu. Následují občané Slovenska (21,26 %), Německa (12,61 %), Ukrajiny
(11,79 %), Bulharska (3,57 %) a Rumunska (3,41 %).
Podíl cizinců žijících na území okresu Domažlice má stále mírně rostoucí trend. Za posledních
6 let představuje jejich nárůst téměř 34,5 %. Nejpočetnější skupinu tvoří stabilně Vietnamci,
největší nárůst za uvedené období však vykazují Rusové (o 55,56 %) a Poláci (o 40,74 %).
Domažlice má 2. nejvyšší počet cizinců na 1000 obyvatel v rámci kraje.

5. Bydlení
Stav bytového fondu v obcích SO ORP Horšovský Týn byl mimo jiné zjišťován prostřednictvím
dotazníků, které byly zaslány starostům všech obcí ORP. Z těchto 18 obcí byl dotazník vyplněn
12 obcemi, z nichž 8 disponuje obecním bytovým fondem (Blížejov, Čermná, Horšovský Týn,
Meclov, Mířkov, Staňkov, Hlohová, Semněvice). Celkem je ve vlastnictví těchto obcí 525 bytů.
Většinou se jedná o běžné byty (472), dále o byty zvláštního určení (49) a o 4 byty jiné (služební
apod.). Byty zvláštního určení jsou koncipovány pro bydlení seniorů a invalidních občanů. Tyto
byty vlastní 4 obce (Čermná, Horšovský Týn, Staňkov, Hlohová), z nichž 3 obce (Horšovský Týn,
Staňkov, Hlohová) mají tyto byty umístěné v rámci tzv. domů s pečovatelskou službou. Byty
pro sociální bydlení tyto obce nevykazují, žádná z obcí v dotazníkovém šetření ani nevyjádřila
potřebu a záměr zajistit v obci sociální bydlení pro občany nacházející se v bytové nouzi. Záměr
na rozvoj v oblasti bydlení uvedly 2 obce, přičemž obec Čermná má podanou žádost o dotaci
na pořízení dalších 4 bytových jednotek pro seniory a město Staňkov do budoucna plánuje
výstavbu Domu klidného stáří a výstavbu bytů se sníženým nájmem.
Přehled bytů ve vlastnictví obcí a počtu žadatelů o tyto byty je prezentován v tabulce č. 4.
Tabulka 4. Počty bytů a žadatelů o byty v obcích SO ORP Horšovský Týn
Obec
běžné

zvláštního
určení
0
4
30

Blížejov
140
Čermná
0
Horšovský
169
Týn
Meclov
9
0
Mířkov
25
0
Staňkov
123
9
Hlohová
1
6
Semněvice
5
0
Zdroj: Dotazníkové šetření, 2018

jiné

Byty
bezbariérové

0
0
3

2
4
5

se sníženým
nájmem
0
0
1

0
0
0
1
0

9
0
8
8
0

0
0
12
0
0

běžné

Žádosti o byty
zvláštního určení

0
0
280

0
0
43

0
5
82
0
0

0
0
8
1
0

Z dotazníkového šetření vzešly dále informace o počtech ubytoven na území Horšovskotýnska.
5 ubytoven se nachází na území města Horšovský Týn, 1 ubytovna na území obce Mířkov a 3
ubytovny ve Staňkově. Většina z těchto ubytoven ubytovává agenturní zaměstnance. Blíže viz
tabulku č. 5.
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Tabulka 5. Ubytovny na území SO ORP Horšovský Týn
Obec

Ubytovna
Ubytovna Pavlík
Konstruktpol
Horšovský Týn Ubytovna Kračman, ul. Tolstého
Ubytovna Kračman, ul. Domažlická
Ubytovna Kračman, Horšov
Mířkov
Mířkov 54
Nádražní 29
Staňkov
28. října 68
Plzeňská 201
Zdroj: Dotazníkové šetření, 2018

Vlastník
soukromý

Poznámka

Pro agenturní pracovníky

soukromý

Pro agenturní pracovníky

soukromý

Pro sociálně potřebné

TJ Sokol

Pro agenturní pracovníky

6. Nezaměstnanost
V SO ORP Horšovský Týn byl v roce 2017 zaznamenán na trhu práce celorepublikový trend
nesouladu nabídky a poptávky po pracovní síle. Bylo evidováno 295 volných pracovních míst
pro 264 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob tak činil 2,7 % a na
jednoho uchazeče připadalo 1,2 volného místa. Počet dosažitelných uchazečů v SO ORP tvoří
2,74 % celkové počtu uchazečů Plzeňského kraje. Podíl nezaměstnaných osob, který je na
řešeném území 2,7% tak dosahuje téměř hodnoty Plzeňského kraje (2,6 %).
Obrázek 4. Podíl nezaměstnaných osob v obcích SO ORP Horšovský Týn k 31. 12. 2017

Zdroj: Autor, dotazníkové šetření 2018
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Na daném území se projevoval výrazný pokles celkové nezaměstnanosti, který je
celorepublikově zaznamenán právě od druhé poloviny roku 2014. Z celkového počtu
evidovaných uchazečů tvořily 17,2 % osoby se zdravotním postižením, což představuje
dlouhodobě stagnující poměr, z čehož je patrná stále zhoršená možnost uplatnění této
skupiny obyvatel na trhu práce. Dále byl ve skupině evidovaných uchazečů zaznamenán nárůst
počtu absolventů škol (3,6 %), kteří také dlouhodobě představují skupinu hůře
zaměstnavatelných osob. Naopak se mírně zkrátila délka evidence uchazečů na úřadech práce,
kdy ke konci sledovaného období bylo 35,5 % uchazečů evidováno déle jak 12 měsíců.
Vývoj počtu dosažitelných uchazečů v evidenci úřadu práce v SO ORP Horšovský Týn v letech
2014-2017 je znázorněn také v grafu č. 3, jehož křivka vyjadřuje poměrně výrazný pokles této
hodnoty.

Graf č. 3: Vývoj dosažitelných uchazečů 2014-2017
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Zdroj: Data ČSÚ

Ke konci roku 2016 bylo v SO ORP Horšovský Týn evidováno celkem 470 uchazečů o
zaměstnání, což představuje podíl 3,27% všech uchazečů Plzeňského kraje. 95,74 % uchazečů
Horšovskotýnska představovali dosažitelní uchazeči o zaměstnání, 50,43 % ženy, 3,62 %
absolventi škol a 17,23 % osoby se zdravotním postižením. 35,53 % uchazečů pak setrvávalo
v evidenci úřadu práce déle než 12 měsíců.
Kontaktní pracoviště úřadu práce v Domažlicích zveřejnilo na svých webových stránkách
některé statistické údaje za rok 2017. Z těch je patrné, že oproti minulému období poklesl
celkový počet nezaměstnaných osob v Plzeňském kraji na hodnotu 10 517 a v okrese
Domažlice na 993. Mírně poklesl také počet uchazečů se zdravotním postižením, kdy
v Plzeňském kraji jich bylo evidováno 2 195 a v okrese Domažlice 233.
Podle délky evidence tvořili v okrese Domažlice největší skupinu uchazeči, kteří byli v evidenci
méně než 3 měsíce, druhou nejpočetnější skupiny však tvořili uchazeči pobývající v evidenci
déle jak 24 měsíců. Průměrná délka evidence na daném území je po okrese Tachov druhá
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nejdelší (717 dní). Průměrná délka evidence vykazovala v roce 2017 výrazný pokles, kdy
v okrese Domažlice dosahovala 573 dní.
Graf 4. Vývoj uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v letech 2008-2017
v okrese Domažlice
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Zdroj: Český statistický úřad

Ve věkové struktuře tvořili ke konci roku 2016 nevětší skupinu evidovaní uchazeči o
zaměstnání ve věkové kategorii 55 až 64 let. Tato skupina osob je v okrese Domažlice i
v Plzeňském kraji nejpočetnější a v okresním měřítku tvořila 24,23 % z celkového počtu
evidovaných nezaměstnaných. Představuje však jednu z problémových skupin na trhu práce,
kterou zaměstnavatelé odmítají zaměstnávat. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili uchazeči
ve věku 35 až 44 let. Průměrný věk uchazeče byl v okrese Domažlice 42,7 let, což odpovídá
krajskému průměru.
Na uvedeném stavu nedošlo ke změně ani v roce 2017, kdy nejpočetnější skupinu uchazečů
dále tvořily osoby ve věku 55 až 64 let (249 osob). Věkový průměr uchazečů se mírně zvýšil na
42,9 let. (Zdroj: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/domazlice/statistiky).

7. Zadluženost obyvatel
V SO ORP Horšovský Týn bylo k 31. 12. 2017 v exekuci 1 256 osob, což představuje 10,38 %
obyvatel starších 15 let z celého SO ORP. Na území SO ORP tento podíl představuje celkově
6 913 exekucí s exekučně vymáhanou jistinou ve výši 362 654 830 Kč. Průměrná jistina na
jednu osobu pak představuje částku 288 738 Kč.
Největší podíl exekuovaných obyvatel byl zaznamenán v obci Semněvice (41,13 %) a Velký
Malahov (35,82 %). Naopak nejméně obyvatel v exekuci vykazovala obec Křenovy (2,44 %) a
Vidice (2,92 %). Nejvyšší hodnota průměrné jistiny na osobu byla zaznamenána v obci
Hlohovčice (679 717 Kč), nejnižší pak vykazovala obec Srby (109 594 Kč). Průměrný počet
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exekucí na jednu osobu byl výrazně nejvyšší v obci Močerady (11,7), nejméně exekucí na jednu
osobu připadalo v obci Srby (3,9).
V měřítku SO ORP Horšovský Týn tento podíl představuje 15 mladistvých osob, 184 osob ve
věku 18-29 let a 89 seniorů.
Obrázek 5. Podíl osob v exekuci v obcích SO ORP Horšovský Týn k 31. 12. 2017

Zdroj: Autor, dotazníkové šetření, 2018

Mapa exekucí dále umožňuje srovnání roku 2016 a 2017 a tím vykázat vývoj stavu exekucí
v jednotlivých územích. Pro SO ORP Horšovský Týn tento meziroční vývoj představuje nárůst
exekuovaných osob o 39, čímž se také zvýšil podíl osob v exekuci o 0,32 %. Naopak se
v řešeném území snížil celkový počet exekucí o 50 a tím také průměrný počet exekucí na jednu
osobu o 3,8 %.

8. Kriminalita
Pro území SO ORP Horšovský Týn jsou dislokována 2 obvodní oddělení Policie ČR, a to OO PČR
Horšovský Týn a OO PČR Holýšov. OO PČR Holýšov má na území SO ORP Horšovský Týn
působnost v 9 obcích, což představuje 5 444 obyvatel. OO PČR Horšovský Týn působí na území
SO ORP v obvodu 9 obcí s 9 139 obyvateli. Způsob vyjádření míry kriminality tím ztížen.
Pro vyhodnocení míry kriminality jsme využili dat aplikace Mapa kriminality, kterou provozuje
Otevřená společnost, o.p.s. Té poskytuje data o trestné činnosti každý měsíc Policie ČR. Jedná
se tedy o zpracování oficiální policejní statistiky. Míra kriminality je vyjádřena Indexem
12

Třetí etapa komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku (2018)
kriminality, který v daném případě představuje počet zjištěných skutků za zvolené období,
přepočtený na 1 000 obyvatel.
Z prezentovaných dat je patrné, že vývoj kriminality v SO ORP Horšovský Týn v letech 20142017 má kolísavý charakter. Počty trestných činů na tomto území do roku 2015 klesaly, v roce
2016 byl však zaznamenán jejich opětovný nárůst a v roce 2017 následný pokles. Index
kriminality v řešeném území každoročně mírně klesal.
V roce 2016 bylo v Plzeňském kraji registrováno celkem 9 679 trestných činů, z toho v okrese
Domažlice celkem 880 trestných činů. To představuje v krajském měřítku podíl 9,09 %. Index
kriminality měl v okrese Domažlice hodnotu 14,3 a představoval tak 3. nejvyšší hodnotu ze
všech okresů Plzeňského kraje.
Vývoj kriminality na území okresu Domažlice potvrzuje celokrajský trend jejího celkového
poklesu. V období od roku 2014 do roku 2016 klesal meziročně počet registrovaných trestních
činů a s ním také index kriminality, který byl ve všech letech pod hranicí krajské hodnoty.

9. Vzdělávání
Na území SO ORP Horšovský Týn sídlí celkem 16 školských zařízení, z nichž 10 je příspěvkovou
organizací obce nebo města, ve kterém má dané zařízení sídlo, dále 4 zařízení jsou
příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a dvě zařízení jsou soukromá.
Předškolní vzdělávání zajišťuje na daném území celkem 9 zařízení. Z nich 5 mateřských škol
působí jako samostatné příspěvkové organizace obcí (Puclice, Staňkov, Mezholezy, Horšovský
Týn a Mířkov). 3 příspěvkové organizace vykonávají svoji činnost jako sloučené mateřské školy
se základní školou (Meclov, Osvračín a Blížejov) a jedno soukromé zařízení je obecně
prospěšnou společností, která provozuje sloučenou mateřskou školu se základní školou
v Meclově.
Základní školství daného území zajišťuje sedm základních škol. Jedná se o 5 příspěvkových
organizací obcí, 2 příspěvkové organizace Plzeňského kraje a 2 jsou provozována jako
soukromé organizace.
Střední vzdělání v SO ORP Horšovský Týn nabízí celkem 3 školská zařízení, z toho dvě jsou
příspěvkovou organizací kraje a jedno zařízení je soukromé.
Na výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je zaměřena Základní škola a Odborná
škola Horšovský Týn. Toto zařízení provozuje Základní školu speciální, ve které vzdělává žáky
s mentálním a kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra. Dále škola
provozuje Základní školu praktickou, jejíž výchovně vzdělávací program je orientován na rozvoj
osobnosti žáka s mentálním postižením tak, aby byl schopen se uplatnit v praktickém životě.
Výukový program je rozložen do devíti ročníků, z nichž je možné pokračovat ve studiu na
Odborné škole v rámci učebního středního vzdělávání.
Podle údajů Odboru finančního a školství MěÚ Horšovský Týn byl ve školním roce 2017/2018
celkový počet dětí v mateřských školách na území SO ORP Horšovský Týn 452. Z těchto dětí
nebylo žádné zařazeno ve speciální třídě. V běžných třídách bylo 7 dětí s podporou 2. až 5.
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stupně a 7 dětí podle § 16 odst. 9 školského zákona1 č.561/2004 Sb. Žádné z dětí nemělo
individuální vzdělávací plán. V běžných třídách ZŠ bylo také 71 žáků s podporou 2. až 5. stupně
a 161 dětí mělo individuální vzdělávací plán.
Dle dalších údajů Odboru finančního a školství MěÚ Horšovský Týn působí v mateřských a
základních školách v řešeném území asistenti pedagoga. Od roku 2017 došlo k jejich
výraznému nárůstu, a to 4x u mateřských škol a k 31. 3. 2018 4x i u základních škol oproti roku
2016. Za sledované období bylo nejméně asistentů v roce 2015. V současné době jich
v mateřských a základních školách v řešeném území působí celkem 24, a to s pracovním
úvazkem 15,25.
Na území největších měst SO ORP Plzeňský kraj zřizuje také ostatní školská zařízení jako své
příspěvkové organizace, a to Dětský domov Horšovský Týn, s kapacitou 36 dětí a Dětský domov
Staňkov, s kapacitou 38 dětí. Tato zařízení jsou zřizována v souladu se zákonem MŠMZ ČR č.
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Jsou
zařazena do sítě škol a školských zařízení a jejich účelem je zajišťovat svěřeným dětem
náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.

10. Sociální oblast

10. 1. Senioři a osoby se zdravotním postižením
Z dotazníkového šetření obcí byl zjištěn odhad počtu osob s postižením a seniorů se sníženou
soběstačností v jednotlivých obcích. Z 18 dotazníků zaslaných obcím v SO ORP provedlo odhad
12 starostů. V průměru jsou v každé obci na Horšovskotýnsku asi 2 rodiny pečující o zdravotně
postižené dítě a 12 rodin pečujících o seniora se sníženou soběstačností. Jednotlivců se
zdravotním postižením (tělesným postižením, vozíčkářů apod.) pak připadá zhruba 6 na
každou obec. Celkové odhady počtu osob s postižením a seniorů se sníženou soběstačností
v jednotlivých obcích jsou uvedeny v základním socio-demografickém popisu území.
Výše průměrného důchodu v letech 2010 a 2016 v okrese Domažlice srovnatelná s výší
průměrného důchodu v kraji (nižší o 1,56 %). V roce 2016 vzrostl v obou územích oproti roku
2010 o více než 11 %, v okrese Domažlice zůstává oproti krajskému průměru o 2,27 % nižší.
Z průměrných důchodů byl nejvyšší vdovecký kombinovaný důchod (kombinace se starobním
či invalidním důchodem). Nejnižší výše dosahují průměrné důchody pro 1. a 2. stupeň
invalidity.
Počet všech příjemců důchodů byl v roce 2016 v okrese Domažlice 17 311, v roce 2010 pak
16 042 osob, což představuje nárůst téměř o 8 %. Z těchto příjemců pobíralo v roce 2016
1

Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči,
závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více
vadami nebo autismem lze zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové
třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka nebo studenta uvedené
ve větě první, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte,
žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná
podpůrná opatření podle odstavce 2 nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho
práva na vzdělávání.
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starobní důchod (včetně vdovského a vdoveckého kombinovaného) 13 790 osob, v roce 2010
pak 12 741 osob. Z přehledu je zřejmé, že počet osob pobírajících důchod roste a to zejména
díky nárůstu starobních důchodců. Jejich počet v okrese Domažlice mezi roky 2010 a 2016
vzrostl o 1 049 osob (8,23 %). V rámci Plzeňského kraje vzrostl ve stejném období o 7 875 osob
(6,3 %). Narůstá navíc výrazně i počet předčasných důchodů, v okrese Domažlice o 1 190 osob
(o 39,12 %) a v kraji o 9 670 osob (o 34,7 %). Ve stejném období vzrostl také počet invalidních
důchodců, v okrese Domažlice tento nárůst představoval 264 osob.
Srovnání nárůstu předčasných starobních důchodců v jednotlivých okresech Plzeňského kraje
ukazuje následující graf.
Graf 5. Srovnání počtu předčasných důchodů k 31. 12. v okresech Plzeňského kraje
Srovnání počtů předčasných důchodů v letech 2010 a 2016
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Zdroj: ČSSZ

Z pohledu invalidity je v okrese Domažlice zaznamenán pokles příjemců důchodu pro
invaliditu 1. stupně. V roce 2010 bylo vykázáno 911 těchto příjemců, v roce 2016 pak 870. To
představuje pokles o 5,64 %. V krajském měřítku byl v této skupině zaznamenán naopak
nárůst, a to o 4,10 %. Výrazná změna nastala v počtu příjemců důchodu pro invaliditu
2. stupně, kdy v okrese Domažlice se v letech 2010-2016 počet těchto osob téměř
zdvojnásobil, a to z 388 příjemců na 700, což představuje nárůst o 80,41 %. V krajském měřítku
tento nárůst představuje 54,09 %. Tento trend je zaznamenán ve všech okresech Plzeňského
kraje. U příjemců důchodu ve 3. stupni invalidity je naopak zaznamenán mírný pokles, ten
v okrese Domažlice za vykazované období činil 0,45 %, v kraji pak 15,75 %.
V následující tabulce uvádíme počet příspěvků na péči vyplacených ÚP ČR, Kontaktní
pracoviště Horšovský Týn v letech 2014-2017. Toto kontaktní pracoviště vyplácí pro řešené
území všechny sociální dávky.
Z dat je obecně patrné, že počty příjemců PnP každoročně stoupaly, kdy od začátku do konce
posuzovaného období tento nárůst představoval 40,49 %. V roce 2014 bylo měsíčně vypláceno
průměrně 380 příspěvků, v roce 2017 bylo těchto výplat již 535 měsíčně. S počty příjemců
příspěvku úměrně narůstaly také finanční náklady na jeho výplatu a také další jeho měřitelné
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hodnoty. V roce 2014 činila průměrná výše příspěvku 5 040 Kč na osobu, v roce 2017 činila
tato výše v průměru 5 619 Kč na osobu.
Tabulka 6. Příspěvky na péči vyplacené KoP ÚP Horšovský Týn 2014-2016
Typ dávky

Rok

Vyplacená
dávka
v Kč

Příspěvek
na
péči
Horšovský
Týn

2014

22 981 400

4 557

Průměrná
měsíční
celkem
vyplacená
dávka
1 915 117

2015

27 324 800

5 498

2016

14 608 200

2017

36 073 720

Počet
vyplacených
dávek za rok

Počet dávek
(měsíční
průměr)

Průměrná
dávka na
osobu

380

5 040

2 277 067

458

4 972

2 912

1 217 350

243

5 010

6 402

3 006 143

535

5 619

Zdroj: KrP ÚP Plzeň, 2018

Vývoj vyplacených příspěvků na péči v jednotlivých stupních podle struktury jejich příjemců v
letech 2014-2016 lze také prezentovat z pohledu výplat příspěvků zaznamenaných
v jednotlivých POU SO ORP Horšovský Týn. Z dat obecně vyplývá, že v SO ORP Horšovský Týn
bylo ve sledovaných letech vypláceno průměrně 461 příjemců PnP měsíčně, přičemž objem
vyplacených příspěvků každoročně narůstal v průměru o 38 nových příjemců. Tento počet
odpovídá 2,49 % objemu PnP vyplacených v Plzeňském kraji.
Na území SO ORP Horšovský Týn bylo v prosinci 2016 vyplaceno celkem 500 příspěvků na péči
(PnP), z nichž 158 bylo pro osoby v I. stupni závislosti, 171 pro osoby ve II. Stupni, 122 ve III.
stupni a 49 pro IV. stupeň závislosti. Nejvíce PnP bylo vyplaceno příjemcům ve věkové kategorii
65+, a to 321 PnP (64,20 %), z nich převládala věková kategorie 75-84 let. Nejvíce PnP bylo
vyplaceno pro osoby s II. stupněm závislosti a to 171 (34,20 %), nejméně pak ve IV. stupni.
V Plzeňském kraji bylo ve stejném období vyplaceno celkem 19 093 PnP.
Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a
v souladu s vyhláškou č. 388/2011 Sb., je osobám zdravotně postižným dále poskytován
příspěvek na mobilitu, na zvláštní pomůcku a průkaz osoby se zdravotním postižením. O těchto
nárocích rozhodují krajské pobočky Úřadu práce ČR, pro řešené území tedy Kontaktní
pracoviště ÚP Horšovský Týn. Z jeho statistik za roky 2014-2017 vyplývá, že z uvedených
příspěvků je nejrozšířenější příspěvek na mobilitu, jehož objem každoročně narůstá. Od
začátku do konce posuzovaného období představoval tento nárůst téměř 15,54 %. Tento
příspěvek představuje 400 Kč měsíčně na jednoho příjemce a objem finančních prostředků
každoročně stoupá úměrně k vyplaceným dávkám. Dalším příspěvkem, který byl
v posuzovaném období vyplácen, představuje příspěvek na zdravotní pomůcku. Objem těchto
vyplacených příspěvků dosahoval vrcholu v roce 2015, od té doby postupně klesal, až v roce
2017 KoP ÚP Horšovský Týn neposkytl žádný tento příspěvek, obdobně jako příspěvek na
úpravu motorového vozidla a na úpravu bytu.
Ze statistik vydaných průkazů pro osoby zdravotně postižené obecně vyplývá, že v řešeném
území každoročně klesá objem těchto vydaných průkazů. Ve sledovaném období bylo nejvíce
vydáno průkazů TP, nejméně pak průkazů ZTP/P.
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Domy s pečovatelskou službou
Na Horšovskotýnsku jsou v obcích k dubnu 2018, dle informací z dotazníkového šetření, 3
domy s pečovatelskou službou. Celkem je v těchto domech 45 bytů zvláštního určení (pro
seniory a osoby se zdravotním postižením). Celkem je těchto bytů v obcích 49 (4 byty jsou
mimo DPS). Zároveň obce v území evidují 52 žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou
(dále DPS).
Tabulka 7. Kapacita DPS v území
Území
(SO ORP/obec)
SO ORP Horšovský
Týn celkem
Hlohová
Horšovský Týn
Staňkov

2017
Počet Domů s pečovatelskou službou (DPS)

Počet bytů v DPS

1
1
1

6
30
9

Zdroj: vlastní šetření 2017, dotazníky obcím

Pobytová zařízení sociálních služeb pro seniory a OZP
Z pobytových zařízení pro seniory a OZP jsou na Horšovskotýnsku zřízena zařízení pro pobyt
osob se zdravotním postižením. Jedná se o chráněné bydlení ve Staňkově, které poskytuje
celkem pro 10 osob Centrum sociálních služeb Stod. Dalším zařízením je Domov sv. Vavřince
v Meclově, který provozuje Diecézní charita Plzeň pro 12 uživatelů služby.

10. 2. Děti a mládež, rodiny s dětmi
Z výkazů o činnosti OSPOD vyplývá, že na Horšovskotýnsku bylo v roce 2017 zaevidováno 114
nových dětí v rejstříku ochrany mládeže. Oproti roku 2016 představuje tento počet pokles o
43 nových případů, oproti roku 2015 jde o pokles o 20 případů. Nejnižší počet nových případů
byl zaznamenán v roce 2014 (93), nejvyšší naopak v roce 2016 (157).
OSPOD dále eviduje děti svěřené do pěstounské péče a děti s osobní péčí poručníka. V roce
2017 neevidoval OSPOD žádné nové případy těchto dětí. Do roku 2016 tento počet
každoročně stoupal v jednotkách případů.
Z činnosti kurátora pro děti a mládež je ve sledovaném období vykazován v roce 2017 nejnižší
počet případů trestné činnosti a přestupků páchaných mládeží. Naopak nejvíce těchto případů
bylo zaznamenáno v roce 2016. Nejnižší hodnoty jsou v roce 2017 vykazovány také u nově
evidovaných dětí s výchovnými problémy, naopak nejvíce těchto dětí vykazoval rok 2014. Rok
2017 však vykazuje nejvíce dětí umístěných v ústavní výchově, naopak nejméně jich bylo
evidováno v roce 2014. V roce 2017 bylo také zaznamenáno 7 zásahů pracovníků OSPOD
v rámci nařízené pohotovostní služby. V rámci sledovaného období má tento údaj kolísavý
charakter, nejvíce těchto zásahů proběhlo v roce 2014.
Srovnání evidovaných údajů od roku 2014 do roku 2017 je vyjádřeno v následující tabulce.
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Tabulka 8. Statistické údaje o činnosti OSPOD v letech 2014-2017
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Zaevidované nové případy ohrožené mládeže
Děti v pěstounské či poručenské péči
Z evidenci kurátora pro mládež:
řešené případy trestné činnosti dětí a mladistvých
řešené případy přestupků dětí a mladistvých
nově evidované děti s výchovnými problémy
počet dětí umístěných v ústavní výchově
Zásahy pracovníků vykonávajících pohotovostní službu

2014
93
2

2015
134
4

2016
157
5

2017
114
0

9
3
41
3
11

9
7
28
6
5

10
8
31
4
8

6
5
26
8
7

Zdroj: OSPOD MěÚ Horšovský Týn, 2018

10. 3. Ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením
Z dotazníku obcím, který vyplnilo 12 starostů z 18 oslovených obcí, vyplývá, že v obcích na
Horšovskotýnsku se průměrně vyskytuje cca 10 nezaměstnaných. K těmto osobám jedna obec
dále uvedla, že nemá o problematice v obci přesný přehled. Z dotazníkového šetření dále
vyplývá, že dle odhadů cca 30 osob žije v nevyhovujícím bydlení (na ubytovnách, u příbuzných,
v neopravených domech, v nebytových prostorech…) a cca 70 osob v území je uživatelem
drog. Největší počty přirozeně vykazují města Horšovský Týn a Staňkov, ale i další menší obce,
kde je výskyt problematiky zaznamenaný, ale dále neyčíslený. Pravděpodobně právě drogová
problematika je v obcích nejméně zmapována. 4 obce se vyjádřily v tom smyslu, že nejsou
schopny určit počty drogově závislých osob, neboť tyto osoby se k závislosti nepřiznají, na obec
nechodí, přesto se domnívají, že těchto osob v obcích není málo. Bližší informace lze nalézt
v socio-demografickém popisu území.
Z dat poskytnutých Odborem sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn je patrné, že celkový počet
klientů propuštěných z výkonu trestu byl v letech 2015 a 2016 téměř totožný. Jeho nárůst byl
zaznamenán až v roce 2017, a to o 3 klienty. V roce 2017 klesl počet osob, jimž byla poskytnuta
pouze jednorázová pomoc, naopak oproti předešlým rokům stoupl počet osob, kterým kurátor
poskytoval opakovanou pomoc po propuštění z výkonu trestu, nárůst byl také zaznamenán
v počtu klientů, se kterými kurátor spolupracoval již v průběhu výkonu trestu. Tento stav je
možné chápat jako zintenzivnění sociální práce s danou cílovou skupinou, a to především
v oblasti dlouhodobé spolupráce s klienty a také při poskytování pomoci již v průběhu výkonu
trestu.
Vedle sociální práce s osobami propuštěnými z výkonu trestu poskytuje sociální kurátor
podporu také osobám propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy po dosažení zletilosti. Těchto osob odbor evidoval nejvíce v roce 2017, naopak žádný
klient z této skupiny nebyl evidován v roce 2015. Zatímco v roce 2016 kurátor poskytl dvěma
osobám pomoc po propuštění i před propuštěním ze školského zařízení, v roce 2017 poskytl
tuto pomoc vždy jen v jednom případě. Vývoj činnosti sociálního kurátora v letech 2015-2017
dokumentuje následující Tabulka 9.
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Tabulka 9. Počty klientů sociálního kurátora MěÚ Horšovský Týn v letech 2015-2017
2015

2016

2017

6
3
3
0
1
0
0
0
2

6
4
2
0
0
2
2
2
2

9
1
8
9
0
3
1
1
4

Klienti propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Osoby, jimž byla poskytnuta jednorázová pomoc po propuštění z VTOS
Osoby, jimž byla poskytnuta opakovaná pomoc po propuštění z VTOS
Osoby, se kterými se pracovalo ve VTOS
Osoby, se kterými se pracovalo již před nástupem do VTOS
Klienti propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
Osoby, jimž byla poskytnuta pomoc po propuštění
Osoby, jimž byla poskytována pomoc před propuštěním
Opatrovnictví nesvéprávných osob

Zdroj: Sociální odbor MěÚ Horšovský Týn, 2018

Z podrobnější evidence Kontaktního pracoviště ÚP Horšovský Týn vyplývá, že z příjemců
příspěvku na bydlení v roce 2016 byla 1 osoba mladší 15 let a 116 osob byli senioři nad 65 let.
Mezi příjemci příspěvku převažovaly tedy osoby v produktivním věku (320).
Tabulka 10. Sociální dávky vyplacené Kontaktním pracovištěm ÚP Horšovský Týn 2014-2017
Počet
vyplacených
dávek za rok

Průměrná
měsíční celkem
vyplacená
dávka

Počet dávek
(měsíční
průměr)

Průměrná
dávka na
osobu

Typ dávky

Rok

Vyplacená
dávka
(Kč)

Příspěvek
na bydlení

2014

5 885 614

2 153

490 468

179

2 734

2015

5 941 945

2 143

495 162

179

2 773

2016

2 804 592

999

233 716

83

2 807

2017

4 558 851

1 683

379 904

140

2 709

2014

7 109 360

1 507

592 447

126

4 718

2015

5 743 105

1 505

478 592

125

3 816

2016

2 325 415

590

193 785

49

3 941

2017

4 124 913

1 128

343 493

94

3 657

2014

1 008 018

306

84 002

26

3 294

2015

539 952

153

44 996

13

3 529

2016

233 811

64

19 901

5

3 653

2017

532 842

153

44 404

13

3 483

Příspěvek
na živobytí

Doplatek
na bydlení
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Tabulka 11. Dávky MOP vyplacené v letech 2014-2017 KoP ÚP Horšovský Týn
Důvod dávky
MOP

Rok

Vyplacená dávka
(Kč)

Počet vyplacených
dávek za rok

Průměrná výše dávky

Na úhradu
nezbytného
nákladu

2014
2015
2016

3 000
0
0

2
0
0

1 500
0
0

Na úhradu
odůvodněných
nákladů

2017
2014
2015
2016

1 000
6 600
1 000
0

1
7
1
0

1 000
943
1 000
0

2017
2014
2015

2 994
550
21 038

4
3
3

749
183
7 013

2016
2017
2014
2015

6 359
10 950
2 000
3 528

5
9
2
4

1 272
1 217
1 000
882

2016
2017
2014
2015

1 000
5 000
0
0

1
5
0
0

1 000
1 000
0
0

2016

0

0

0

2017
2014

0
0

0
0

0
0

2015
2016
2017

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Na úhradu
jednorázového
výdaje
Ohrožení
sociálním
vyloučením
Řešení
mimořádné
události
Újma na zdraví

Zdroj: ÚP ČR, KrP Plzeň, 2018

10. 4. Sociálně vyloučené lokality
Na území SO ORP Horšovský Týn byly dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR2
(zpracovatel GAC,s.r.o.) z roku 2015 identifikovány 4 sociálně vyloučené lokality a to v obcích
Mířkov, Staňkov a Semněvice.
SVL Mířkov
V obci byly SVL označeny dva domy ve vlastnictví soukromého majitele, který se na pronájem
bytů sociálně slabým orientuje. Domy obývá 26-50 osob, převážně romské rodiny. Děti
dojíždějí do ZŠ praktické. V lokalitě dochází k problémům v soužití s obyvateli okolních domů.
Lokalita vykazuje absenci sociálních služeb, s praktickou školou spolupracovala společnost
Člověk v tísni.

2

Text je převzat z Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, GAC,s.r.o., 2015
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SVL Staňkov
V obci se nacházejí dvě malé vyloučené lokality, které tvoří jedna malá soukromá ubytovna a
jeden rodinný domek v pronájmu. Počtem obyvatel spadá SVL do kategorie 26-50 osob. Obě
lokality jsou čistě romské a v rámci obce jsou sociálně izolované. Téměř všechny děti z lokality
dojíždějí do praktické ZŠ v Horšovském Týnu, dospělí obyvatelé nemají stálou práci. Přímo
v obci nefungují žádné sociální služby pro danou cílovou skupinu. Rodiny s dětmi jsou pod
dohledem OSPOD Horšovský Týn.
SVL Semněvice
Lokalita spadá do kategorie 26-50 osob a je tvořena třemi dvoupatrovými bytovými domy s 18
byty.
Z 12 obcí řešeného území, které se podílely na dotazníkovém šetření, 4 obce uvedly sociálně
vyloučenou lokalitu nacházející se na svém území, z toho 2 obce se shodují s výše uvedenými
údaji z Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR. Obec Mířkov lokalizovala tuto oblast na
adrese Nový Dvůr, č. p. 36. Obec považuje tuto situaci za neřešitelnou, proto ji neřeší. Ve
Staňkově byla tato oblast lokalizována adresami Nádražní, č. p. 26, 27 a 29. Objekt č. p. 26 a
27 vlastní nyní ze 2/3 Město Staňkov, které objekty odkoupilo již prázdné bez nájemníků.
Objekty nebyly vhodné k bydlení. Objekt s č. p. 29 vlastní soukromý majitel. Horšovský Týn
lokalizoval tuto oblast v Dolním Metelsku, situace tam je řešena odborným poradenstvím
sociálního pracovníka. Obec Velký Malahov uvádí jako sociálně vyloučené lokality v částech
Jivjany, č. p. 30, Velký Malahov, č. p. 30 a 31 a Ostromeč, č.p. 22. Uvedené domy jsou ve
vlastnictví soukromých osob, proto danou situaci obec neřeší.

11. 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 12.
Tabulka 12. 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
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Tabulka 13 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.

22

Třetí etapa komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku (2018)
Tabulka 13. Sociální služby poskytované v SO ORP Horšovský Týn
DRUH
SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
Sociální
poradenství

FORMA SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

SLUŽBA

POSKYTOVATEL

Terénní, Ambulantní

Odborné
sociální
poradenství

Člověk v tísni,
o.p.s.

Pobytová

Chráněné
bydlení

Centrum
sociálních služeb
Stod, p.o.

Služby
sociální péče

Pečovatelská
služba

Město Horšovský
Týn
Město Staňkov

Pobytová

Ambulantní
Služby
sociální
prevence

Terénní, Ambulantní

Terénní

Diecézní charita
Plzeň

Sociálně
terapeutické
dílny

Nádražní 73, Velké Předměstí,
Horšovský Týn, 346 01
Chráněné bydlení Jankovského,
Liduška, Jankovského 232,
Staňkov I, 345 61
Náměstí Republiky 52, Město,
Horšovský Týn, 346 01

Terénní

Sociální
rehabilitace

ZAŘÍZENÍ, ADRESA
POSKYTOVATELE V ÚZEMÍ

Diecézní charita
Plzeň

5. května 49, Město,
Horšovský Týn, 346 01
Náměstí T.G. Masaryka 35,
Staňkov I, 346 61
Domov sv. Vavřince-pobytová
služba, Meclov 1, 345 01

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

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb; Dotazníkové šetření 2018.

Kromě výše zmíněných poskytovatelů sociálních služeb mohou klienti využívat dalších
terénních sociálních služeb, které v regionu působí, avšak sídlí mimo region (např.
pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči Diakonie Západ a Domácí péče
Domažlice), či služeb s celokrajskou nebo celorepublikovou působností, mezi které patří např.
raná péče, osobní asistence či terénní programy. Dalšími dostupnými službami jsou pro místní
občany zejména služby v okresním městě Domažlice, jedná se o služby azylové domy,
noclehárny, služby odborného sociálního poradenství apod.
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11. 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.
Na sledovaném 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 3 poskytovatelů). Nejvíce poskytovaných služeb spadá do skupiny služeb
sociální prevence (5). Jedná se o sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny, sociálně
aktivizační služby pro seniory a OZP, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní
programy, které na území poskytují 3 poskytovatelé.
Graf 6. Druhy sociálních služeb poskytovaných v SO ORP Horšovský Týn

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální poradenství

Služby sociální péče

Služby sociální prevence

1

2
5

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb; Dotazníkové šetření 2018.

11. 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. Další
nejrozšířenější formou jsou služby terénní. Touto formou je na území poskytovány 4 typy
sociálních služeb, konkrétně odborné sociální poradenství, pečovatelská služba, sociální
rehabilitace a terénní programy. Pobytová forma sociální služby je na území zastoupena pouze
ve dvou případech, a to v rámci realizace chráněného bydlení a pobytové formy sociální
rehabilitace.
24

Třetí etapa komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku (2018)

Graf 7. Formy sociálních služeb poskytovaných v SO ORP Horšovský Týn

FORMY SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Terénní služby

Ambulantní služby

Pobytové služby

2
4

5

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb; Dotazníkové šetření 2018.

Na území SO ORP Horšovský Týn je občanům poskytováno 8 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 služby – odborné sociální poradenství,
chráněné bydlení, pečovatelská služba, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny,
sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
terénní programy.

11. 3. Cílové skupiny sociálních služeb
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 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.
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12. 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
působící v území.
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.

13. Problémy

v sociální
Horšovskotýnsku

oblasti

a

chybějící

služby

na

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),
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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.

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
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.
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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 Obrázek 6. 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.
Obrázek 6. Dostupnost pečovatelské služby na území SO ORP Horšovský Týn k 1. 6. 2018

Zdroj: Autor, dotazníkové šetření, 2018

Potíže a překážky při poskytování sociálních služeb:
 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.

28

Třetí etapa komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku (2018)







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.
Bezbariérovost prostor pro poskytování služeb.
Nevyhovující prostory pro poskytování služeb.

Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb, obcí a dalších aktérů:
 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.
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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.

14. 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.

15. Personální a finanční zdroje poskytovatelů
15. 1. Personální zdroje

K otázce personálních zdrojů se vyjádřilo všech 5 poskytovatelů, kteří vyplnili dotazník (ne
všichni poskytovatelé uvedli všechna data).
Tabulka 14. Počty a pracovní úvazky pracovníků v sociálních službách na Horšovskotýnsku
Poskytovatel

Druh služby

Počet pracovníků v přímé péči
Počet sociálních
Počet pracovníků
pracovníků
v sociálních službách
Počet
Úvazky
Počet
Úvazky
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Počet
administrativních
pracovníků
Počet
Úvazky

Počet
dobrovolníků
Počet
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Člověk v tísni,
o.p.s.

Diecézní
charita Plzeň
Město
Horšovský Týn
Město
Staňkov
Centrum
sociálních
služeb Stod,
p.o.

Terénní
programy
Sociálně
aktivizační
služby (SAS)
Odborné
sociální
poradenství
Sociální
rehabilitace
Sociálně
terapeutické
dílny
Pečovatelská
služba
Pečovatelská
služba
Sociálně
aktivizační
služby (SAS)
Chráněné
bydlení

1

0,35

1

0,5

1

0,15

2

1,5

7

6,25

6

0,85

0

1

1

11

8,5

5

0,85

0

1

1

2

2

0

0

0

1

0,375

3

2

0

0

0

1
4

Zdroj: Dotazníkové šetření, 2018

15. 2. Finanční zdroje
Vzhledem k tomu, že 3 místní poskytovatelé poskytují své služby v několika ORP zároveň,
neevidují zdroje příjmů samostatně za danou službu poskytovanou na Horšovskotýnsku, ale
za celé území kraje. Z těchto důvodů není možné stanovit celkové finanční zdroje na zajištění
sociálních služeb pouze na Horšovskotýnsku. Bližší informace k financování lze nalézt
v analýze zdrojů systémů sociálních služeb.
Největším zdrojem příjmů pro místní poskytovatele je Plzeňský kraj. V souvislosti
s financováním služeb kraj stanovuje tzv. síť sociálních služeb, která představuje souhrn
jednotlivých sociálních služeb řešících nepříznivou sociální situaci osob na území kraje
v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními i jinými zdroji.
Tato síť se člení na základní a rozvojovou. V základní síti jsou uvedeny sociální služby a jejich
kapacity, které mohou získat nárok na finanční podporu od Plzeňského kraje. U služeb
zařazených do rozvojové sítě se nepředpokládá finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje
vzhledem k výši stávajících finančních zdrojů Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, že Plzeňský
kraj představuje největší zdroj příjmů pro poskytovatele, představuje nezařazení služby do
základní sítě poměrně velké problémy při zajištění potřebných financí na zajištění služby.
V řešeném území jsou všichni uvedení místní poskytovatelé služeb zařazeni do základní sítě
služeb Plzeňského kraje.
Významným zdrojem převážně pro služby sociální prevence je v současné době podpora
Plzeňského kraje v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji
2016-2019. Z této podpory jsou aktuálně na Horšovskotýnsku významným podílem
financovány terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociálně
terapeutické dílny. Dle informací získaných při mapování sociálních služeb a z Krajského úřadu
Plzeňského kraje budou terénní služby z dalšího tzv. individuálního projektu kraje vyřazeny a
jejich podpora bude realizována od ledna 2019 prostřednictvím dalších dotačních programů
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kraje. Výši finančních prostředků v těchto programech však nelze předem stanovit či
odhadnout.
Dalším významným finančním zdrojem sociálních služeb poskytovaných na Horšovskotýnsku
jsou úhrady ze strany uživatelů služeb, které obecně představují největší zdroj pro pobytové
služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením, mentálním postižením a chronickým
duševním onemocněním a také pro pečovatelské služby poskytované v řešeném území. Služby
sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a některé pečovatelské služby jsou v řešeném
území dále spolufinancovány z Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji.
Co se týká finanční podpory sociálních služeb ze strany obcí řešeného území, byli v letech
2016-2017 z jejich strany podpořeni 4 místní poskytovatelé. Finanční podporu poskytly
zejména, Vidice, Semněvice, a Svazek obcí Domažlicko.

16. Podpora sociálních služeb ze strany obcí
16. 1. Finanční podpora sociálních a návazných služeb

V níže prezentovaných tabulkách jsou uvedeny služby, které obce podpořily v letech 20152017. Z tabulek vyplývá, že sociální (a návazné) služby na Horšovskotýnsku získaly v těchto
letech finanční podporu od 6 obcí, přičemž větší města, Horšovský Týn a Staňkov, podpořila 3
poskytovatele, ostatní obce podpořily vždy 1 poskytovatele. V dotazníkovém šetření projevila
zároveň většina obcí (11 z 12, které dotazník vyplnily) ochotu se finančně podílet na zajištění
sociálních služeb pro své občany, což odpovídá realitě.

16. 2. Nefinanční podpora sociálních služeb
Pouze 2 starostové z 12 uvedli, že poskytují nefinanční formou pomoc sociálním a návazným
službám. Ve všech případech se jednalo o poskytnutí prostor pro činnost služby a spolku nebo
na akce.

17. Materiální zdroje obcí (bytový fond)
Stav bytového fondu v obcích na Horšovskotýnsku byl zjišťován z dotazníku pro starosty obcí
v lednu a únoru 2018. Z 12 obcí nedisponují žádným bytovým fondem 4 obce (Mezholezy,
Poděvousy, Velký Malahov a Vidice). Obecním bytovým fondem disponují obce Blížejov,
Čermná, Horšovský Týn, Meclov, Mířkov, Staňkov, Hlohová a Semněvice. Celkem je ve
vlastnictví těchto obcí 533 bytů. Většinou se jedná o běžné byty (472), dále o byty zvláštního
určení (49), byty se sníženým nájemným (12) a o 4 byty jiné (služební apod.). Byty zvláštního
určení jsou koncipovány pro bydlení seniorů a invalidních občanů. Tyto byty vlastní 4 obce
(Čermná, Horšovský Týn, Staňkov, Hlohová), z nichž 3 obce (Horšovský Týn, Staňkov, Hlohová)
mají tyto byty umístěné v rámci tzv. Domů s pečovatelskou službou. Byty pro sociální bydlení
tyto obce nevykazují, žádná z obcí v dotazníkovém šetření ani nevyjádřila potřebu a záměr
zajistit v obci sociální bydlení pro občany nacházející se v bytové nouzi. Záměr na rozvoj
v oblasti bydlení uvedly 2 obce, přičemž obec Čermná má podanou žádost o dotaci na pořízení
dalších 4 bytových jednotek pro seniory a město Staňkov do budoucna plánuje výstavbu Domu
klidného stáří a výstavbu bytů se sníženým nájmem.
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Oproti roku 2010 se snížil počet bytů v Blížejově (o 3 byty) a naopak vzrostl počet bytů v Meclově
o 1 byt, v Čermné o 4 byty (v roce 2010 neměla byt žádný) a v Semněvicích o 3 byty.

Následující Tabulka 15 zobrazuje počty žadatelů o byt města (obce), v roce 2010 uvedlo tato
data minimum obcí. Je přesto zřejmé, že zájem o pronájem obecních bytů v území je. V roce
2017 evidovaly obce celkem 419 žadatelů o obecní byt, z toho 367 o běžný byt a 52 žadatelů
o byt v DPS.
Tabulka 15. Počty žadatelů o obecní byty obcí v SO ORP Horšovský Týn
Počet žadatelů o obecní byt v roce 2010
Běžných
Sociálních3
V DPS4
Blížejov
Čermná
0
0
0
Horšovský Týn
Meclov
5
Mířkov
Staňkov
Hlohová
Semněvice
0
0
0
Zdroj: Dotazníkové šetření, 2018
Obec

3
4

Pro nízkopříjmové obyvatele
V Domech s pečovatelskou službou, pro seniory a OZP
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Počet žadatelů o obecní byt v roce 2010
Běžných
Sociálních
V DPS
0
0
0
0
0
0
280
0
43
0
0
0
5
0
0
82
0
8
0
0
1
0
0
0

