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I. Úvod – předmět a cíl analýzy
Analýza zdrojů systému sociálních služeb byla zpracována pro projekt „Komunitní
plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku“. Jejím zpracovatelem je
občanské sdružení Centrum pro komunitní práci západní Čechy.
Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřuje na problematiku sociální integrace
na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn a regionu Holýšovska
(čast SO ORP Stod) (celkem 27 obcí). Smyslem projektu je naplánovat optimální budoucí
podobu sociálních služeb. Jedním z prvních kroků k dosažení tohoto cíle je zmapování
stávajících zdrojů pro poskytování sociálních služeb pro občany řešeného území. Cílem analýzy
bylo především zjistit:
 zdroje lidské – kvalifikovaní pracovníci, dobrovolníci, systém vzdělávání pracovníků,
supervizí
 zdroje finanční – finanční toky v sociální oblasti
 zdroje materiální – majetek organizací a obcí
Zjištěné informace budou sloužit jako jeden z podkladů pro plánování rozvoje sociálních
služeb na Domažlicku v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

II. Metodika sběru a zpracování dat
Sběr dat pro analýzu zdrojů služeb byl proveden prostřednictvím dotazníků1, které byly
všem známým poskytovatelům sociálních služeb předány v tištěné podobě s nabídkou konzultací
a asistence při jejich vyplňování. Hlavním výchozím zdrojem informací o zdrojích služeb byl
seznam organizací poskytnutý Odborem sociálních věcí (OSV) MěÚ Horšovský Týn. Kritériem
pro výběr subjektů, které budou do analýzy zahrnuty, bylo poskytování sociálních služeb podle
typologie Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a působnost na řešeném území.
Dalším zdrojem kontaktů byl seznam obcí účastnících se komunitního plánování na
Horšovskotýnsku a Holýšovsku, jejichž zástupci byli rovněž požádáni o vyplnění dotazníku2.
Dotazníky pro poskytovatele byly rozeslány na začátku února 2007. V dotazníku bylo
určeno datum jeho odevzdání 15. března 2007. Po vyplnění dotazníku byl s některými
poskytovateli ještě proveden rozhovor sloužící k ujasnění získaných informací a zjišťování
dalších podrobností a jejich názorů.
Ze 7 distribuovaných dotazníků byly 4 vyplněny a zaslány zpět zpracovatelům. Pracovníci
zařízení Domov pro seniory Černovice však nevyplnili část dotazníku týkající se zdrojů, protože
jejich zařízení organizačně spadá pod Centrum sociálních služeb Domažlice (zřizované Krajským
úřadem Plzeňského kraje). Údaje za celou organizaci byly zahrnuty do Analýzy zdrojů systému
sociálních služeb na Domažlicku na konci roku 2006, kdy ji Centrum pro komunitní práci
západní Čechy zpracovalo – viz http://kpss.domazlice.info. Analyzovány tedy byly tedy zdroje
systému sociálních služeb měst Horšovský Týn, Staňkov a Holýšov, která poskytují
pečovatelskou službu v zařízeních DPS (dům s pečovatelskou službou) a zároveň terénně.
Dotazník nevyplnili zástupci Chráněné dílny Horšovský Týn a Svazu tělesně postižených
Horšovský Týn s vysvětlením, že jejich organizace nejsou poskytovateli sociálních služeb.
Zástupci Domova se zvláštním režimem Merklín (Diecézní charita Plzeň) zaslali informace o
zařízení, jehož oficiální otevření připravují na 1. ledna 2008. Tyto informace se však netýkaly
zdrojů, a proto nebyly do analýzy zahrnuty.
Z 27 obcí zahrnutých do dotazníkového šetření pro obce, které probíhalo v únoru 2007,
dotazníky vyplnili zástupci 23 obcí, což je 85% návratnost. Obce poskytující finanční dotace na
1
2

Formulář dotazníku pro poskytovatele je k dispozici na www.muth.cz v sekci Komunitní plánování.
Formulář dotazníku pro pracovníky obecních úřadů viz Příloha 1 tohoto dokumentu.
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sociální služby byly při zpracování analýzy kontaktováni navíc telefonicky za účelem doplnění
konkrétních informací o službách.
Zjištěná data slouží jako podklad k vytvoření celkového pohledu na aktuální stav systému
sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku.

III. Lidské zdroje
III.1 Profesní složení personálu
Ve třech obcích, které poskytují terénní pečovatelskou službu a pečovatelskou službu
v DPS, bylo na odborných pozicích zaměstnáno celkem 7 osob na 6,1 úvazku a výhledově pro
rok 2007 se tento stav nemění. Kromě jednoho sociálního pracovníka se všude jedná o
pečovatele(-ky).
Na pozicích provozního personálu pracoval v roce 2006 1 vedoucí pracovník na 1
plný úvazek, 2 zaměstnanci jako pomocný personál dohromady na 1,2 úvazku a 1 řidič na 1 plný
úvazek. V roce 2007 by se tato situace neměla změnit.
FYZICKÝ POČET PŘEPOČTENÝ STAV
OSOB
(součet úvazků)
potřeba
potřeba
v roce
v roce
2006
2007
2006
2007
lékař

ODBORNÝ PERSONÁL

psycholog
(speciální) pedagog
vychovatel
zdravotní sestra
ošetřovatel
sanitář
pečovatel

6

6

5,1

5,1

sociální pracovník

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1,2

1,2

jiný – jaký? Řidič

1

1

1

1

Celkem:

11

11

9,3

9,3

terapeut
rehabilitační pracovník
terénní pracovník
jiný – jaký? __________________

PROVOZNÍ
PERSONÁL

vedoucí pracovník
administrativní pracovník
pomocný personál
stravovací provoz

Dále bylo v dotazníku zjištěno, s jakými problémy se poskytovatelé potýkají při
získávání odborníků na potřebné pozice. Měli možnost vyznačit více než jednu odpověď. Na
otázku odpověděli 2 poskytovatelé. Ve Staňkově jsou největším problémem finance, v Holýšově
jsou to jiné problémy, ty však poskytovatel dále nespecifikoval.
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III.2 Spolupráce s dobrovolníky
V další baterii otázek bylo zjištěno, do jaké míry organizace spolupracují s dobrovolníky.
Akreditaci na vysílání dobrovolníků podle zákona o dobrovolnické službě nemá žádný
poskytovatel, žádné zařízení práci dobrovolníků doposud nevyužilo, a tudíž ani nemůže hodnotit
své zkušenosti s dobrovolnickou prací. Na otázku, zda by organizace využily více
dobrovolníků, odpověděl pouze zástupce Staňkova, a to kladně.

III.3 Vzdělávání a supervize
Ve všech třech městských organizacích si pracovníci prohlubují své znalosti a dovednosti
dalším vzděláváním a je pro ně vytvořen plán dalšího vzdělávání. Pouze v Horšovském Týně jsou
pro pracovníky realizovány pravidelné supervize.

Prohlubují si pracovníci Vaší organizace své znalosti a
dovednosti dalším vzděláváním?
Máte ve Vaší organizaci vytvořený plán dalšího vzdělávání
pracovníků?
Realizujete pro Vaše pracovníky pravidelné supervize?

ANO

NE

3

0

3
1

0
2

IV. Finanční zdroje
IV.1 Příjmy/výnosy organizací poskytujících sociální služby
V roce 2006 získaly všechny tři městské organizace poskytující sociální služby na
řešeném území na svoji činnost celkem 2 179 000,-Kč. Pro rok 2007 předpokládají získat
2 663 500,-Kč.

IV.2 Zdroje příjmů/výnosů organizací poskytujících sociální
služby
Na celkovém objemu finančních prostředků na pečovatelskou službu terénní a v DPS se
města v roce 2006 podílela částkou 1 495 000,- Kč, což je zhruba z 68,6 %, a výhledově pro rok
2007 se tento podíl mění na 88 % (2 350 000,- Kč). V roce 2007 obce očekávají úbytek
finančních prostředků ze strany Kraje (o 437 000,- Kč), kromě Holýšova nepočítají s příjmy
z MPSV ČR (98 500,- Kč) ani neočekávají zvýšení příjmů z plateb uživatelů služeb. Přímé platby
uživatelů by se měly dokonce snížit z 247 000,- Kč na 215 000,- Kč.
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Zdroj příjmů/výnosů

Rok 2006 Výhled na rok 2007
v tisících Kč
v tisících Kč
zdroje obce

PS Horšovský Týn

652

1061

PS Staňkov

547

786

PS Holýšov

296

503

1 495
zdroje krajské

2 350

PS Horšovský Týn

188

x

PS Staňkov

109

x

PS Holýšov

140

x

437

X

celkem

celkem

zdroje státní
PS Horšovský Týn

x

X

PS Staňkov

x

X

PS Holýšov

x

98,5

celkem

x

98,5

přímé platby uživatelů
PS Horšovský Týn

93

100

PS Staňkov

84

85

PS Holýšov

70

30

247
2 179

215
2 663, 5

celkem
Celkem všechny zdroje
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Příspěvek na péči (stav k 31. 5. 2007)
Po nabytí účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se významným finančním
zdrojem služeb v oblasti péče o osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního stavu stávají
příspěvky na péči. Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách náleží osobám, které jsou
především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby.
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. stanovuje, kdo má nárok na příspěvek na péči a postup
jeho získání. Podle stupně závislosti se liší výše příspěvku. Příspěvek slouží především k zajištění
sociální péče příjemci příspěvku, jak již pomocí sociální služby nebo rodinným příslušníkem.
K 31. 5. 2007 bylo evidováno v SO ORP Horšovský Týn celkem 213 vyplácených
příspěvků na péči (z cca 240 žádostí). 89 osob pobíralo příspěvek na péči I. stupně, 77 osob II.
stupně, 32 osob III. stupně (z toho 10 do 18 let) a 15 IV. stupně (z toho 2 do 18 let). 183 příspěvků je
využíváno k úhradě péče ze strany osoby blízké nebo jiné, 25 osob využívá kombinace péče osoby
blízké nebo jiné a sociálních služeb a 5 osob využívá příspěvek k úhradě pobytové sociální služby –
domova pro seniory v Černovicích.
V Horšovském Týně využívá pečovatelskou službu celkem 78 občanů, z nich má přiznáno
celkem 16 příspěvek na péči ( 1. stupeň - 7, 2. st. - 6, 3. st. - 1, 4. st. - 2). Ve Staňkově je zavedená
pečovatelská služba celkem u 48 žadatelů, 8 z nich má přiznaný příspěvek na péči (1. stupeň - 5, 2. st.
- 3, 3. st.- 0, 4. st. - 0).
I. stupeň

celkový
počet
vyplácených
příspěvků

do 18
let

213

-

nad 18
let

0

OBJ

do 18
let

89

I.stupeň
ZSS

II. stupeň
nad 18
let

-

77

12

ZSS
0

OBJ
68

do 18
let

77

II.stupeň
KOM

III. stupeň

IV. stupeň

nad 18
let

10

22

III.stupeň
KOM
9

ZSS
2

OBJ
28

do 18
let

nad 18
let

2

13

IV.stupeň

KOM
2

ZSS
3

OBJ
10

KOM
2

OBJ - osoba blízká nebo jiná
ZSS - zařízení sociálních služeb
KOM - kombinace obou výše uvedených způsobů
Zdroj: evidence OSV MěÚ Horšovský Týn
1 Údaje jsou za Horšovskotýnsko a Staňkovsko. Údaje za Holýšovsko eviduje obecní úřad s rozšířenou působností Stod.

Orientace ve zdrojích finančních prostředků
Ze 3 městských organizací poskytujících sociální služby obyvatelům řešeného území se
v možnosti čerpání finančních zdrojů z Evropské unie neorientuje žádná organizace, ve
finančních zdrojích Plzeňského kraje se orientují všechny 3 organizace stejně jako ve finančních
zdrojích města/obce.
Transparentnost systému udělování finančních prostředků města/obce na sociální
služby
Na otázku, zda považují systém udělování finančních prostředků města/obce za
transparentní, odpověděli zástupci všech tří organizací kladně. Zástupci města Staňkov to
odůvodnili tím, že proběhla kontrola (audit).
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IV.3 Výdaje/náklady na poskytování sociálních služeb
V roce 2006 dosahovaly celkové výdaje/náklady všech tří obcí provozujících zařízení
sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku výše 2 179 000,-Kč. Také očekávané
výdaje/náklady za rok 2007 představují částku rovnou výši příjmů, tj. 2 663 500,-Kč.

IV.4 Problémy při zajišťování financí
Na otázku, jaké mají organizace problémy při zajišťování finančních prostředků na
poskytování sociálních služeb, odpověděli zástupci všech tří obcí. Poskytovatelé měli možnost
vyznačit více odpovědí najednou.
Za největší problém při zajišťování financí pro činnost organizací jsou mezi poskytovateli
považovány problémy s psaním projektů, se zpracováním žádostí o dotace – tuto odpověď
uvedly 2 obecní organizace. Dalšími zmíněnými problémy jsou neexistující zdroje, nebo jen 1 -2
zdroje financí na poskytovanou službu, nedostatek času na vyhledávání informací o možnostech
financování a nezájem sponzorů.
1 Neexistují zdroje, nebo jen 1 – 2 zdroje financí pro naši službu.
0 Nepřehledné nebo nesoustředěné informace o možnostech financování.
1 Nedostatek času na vyhledávání informací o možnostech financování.
2 Problémy s psaním projektů, se zpracováním žádostí o dotace.
0 Problémy s řízením a vyúčtováním projektů.
0 Krátkodobé, max. 1leté financování služeb (projektů).
0 Banka nechce poskytnout kontokorent na překlenutí období, než organizace obdrží dotace.
0 Banka nechce poskytnout úvěr na předfinancování projektu.
0 Nemáme prostředky na kofinancování projektů.
1 Nezájem sponzorů.

IV.5 Rozvoj poskytování služeb
Na otázku, zda dostatek finančních prostředků v loňském roce umožnil poskytovatelům
rozvoj poskytování služeb, odpověděli zástupci všech obecních organizací.
Z níže uvedeného grafu vyplývá, že dostatek finančních prostředků umožnil v loňském
roce rozvoj poskytování služeb zejména v oblasti nákupu materiálu (2 organizace), v oblasti
profesionalizace personálu a investic (po 1 organizaci).
Na druhou stranu v žádné organizaci nedošlo kvůli nedostatku financí k rozvoji zavádění
standardů, ke zvýšení počtu personálu ani ke vzniku nových pracovišť.
ANO

NE

Zavádění standardů kvality

0

3

Zvýšení počtu personálu

0

3

Profesionalizace personálu

1

2

Nákup materiálu

2

1

Investice

1

2

Vznik nových pracovišť

0

3
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V. Materiální zdroje
V.1 Technické a administrativní zázemí pro zajišťování služeb
Na otázku, zda má organizace dostatečné technické a administrativní zázemí pro
zajišťování služeb odpověděli zástupci všech tří organizací, z toho pouze zástupci poskytovatele
ve Staňkově záporně. Za největší problém považují nedostatek financí, který by mohly vyřešit
finanční dotace.

V.2 Prostory využívané organizacemi pro poskytování sociálních
služeb
Všechna tři města poskytují sociální služby v prostorách, které jsou v majetku těchto
měst.

V.3 Volné prostory poskytovatelů služeb
Na otázku, zda mají poskytovatelé služeb volné prostory pro rozšíření sociálních služeb,
uvedli zástupci Horšovského Týna záporně. Zástupci Staňkova a Holýšova volné prostory mají,
v Holýšově dokonce přímo v DPS.

V.4 Další zdroje poskytované obcemi
Černovice – věcné dary, úhrada kapely
Horšovský Týn – pronájem prostor, zázemí pro Tříkrálovou sbírku
Křenovy – osoby se zdravotním postižením neplatí 300,- za odvoz odpadu
Močerady – vánoční kolekce seniorům nad 70 let
Poděvousy – sbírka ošacení

V.5 Informovanost obcí a zákon o sociálních službách
V dotazníkovém šetření v obcích byly zástupci obcí tázání, zda si myslí, že mají dostatek
informací o sociálních službách. Na otázku odpovědělo 22 zástupců a pouze 8 z nich kladně.
Z nového zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb., v platnosti od 1. 1. 2007) vyplývá pro
obce povinnost zjišťovat potřeby, zajišťovat dostupnost informací a spolupracovat s dalšími obcemi a
organizacemi při poskytování sociálních služeb. Zástupci obcí byli dotázáni, zda považují tento cíl za
splnitelný a také co by jim pomohlo při jeho realizaci. Na otázku odpovědělo 23 respondentů, z toho
16 kladně. Mezi prostředky, které by jim k naplnění zákona mohly pomoci, se nejčastěji objevily
informace (kvalitní a ve větším množství – 5x) a finance (4x). Dalšími ojedinělými náměty byly tyto:
„zkušenosti z obcí, které tuto problematiku mají vyřešenou“ a „jeden z členů zastupitelstva by se
mohl věnovat sociálním službám“.

V.6 Obecní byty a volné prostory měst a obcí
Z výsledků šetření v obcích na řešeném území bylo zjištěno, že ve 23 obcích/městech,
jejichž zástupci dotazník vyplnili, je aktuální počet obecních/městských bytů 1028, z toho
nejvíce jich je v Holýšově (495) a v Horšovském Týně (229).
89 z celkového počtu těchto bytů je využíváno pro naplňování sociálních potřeb obyvatel
regionu. Tzv. „sociálních“ bytů je nejvíce v Blížejově (60 z tamních 143 obecních bytů).
V dalších 7 obcích z 23, které na otázku odpověděly, jsou volné prostory, jež by bylo
možné využít pro poskytování sociálních služeb. Jedná se o obce: Bukovec, Černovice, Holýšov,
Horšovský Týn, Srby, Staňkov, Velký Malahov.
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V.7 Plány obcí na zřizování sociálních služeb
Zástupcům obcí byla položena otázka, zda v obci plánují vybudovat nějaké zařízení sociálních
služeb, případně v jakém časovém horizontu. Na otázku odpovědělo 22 zástupců, kladně pouze:
Horšovský Týn (do 4 let), Srby (do 5 let) a Staňkov (do 10 let).
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Příloha 1 – Dotazník pro pracovníky obcí
Dobrý den,
v rámci komunitního plánování sociálních služeb budeme vytvářet katalog existujících sociálních služeb na
Horšovskotýnsku a v regionu Holýšovska. K tomuto účelu potřebujeme vědět, zda Vaše obec poskytuje
nebo provozuje nějaké sociální služby a několik dalších informací. Vyplňte prosím následující dotazník, přispějete
tak k lepší obecné informovanosti občanů regionu o dostupných sociálních službách.
MĚSTO/OBEC: ________________________________________
STAROSTA/STAROSTKA:_________________________________
1. Vypište prosím všechny sociální služby, které poskytuje Vaše město, obec (např. pečovatelská služba a rozvoz
obědů):
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Vypište prosím všechny ostatní poskytovatele sociálních služeb působící ve Vašem městě, obci:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Poskytuje Vaše obec finanční dotace některým poskytovatelům sociálních služeb?
Pokud ano, informujete o této možnosti financování sociálních služeb veřejnost nebo
poskytovatele?
4.

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

Poskytuje Vaše obec nějakým poskytovatelům jiné dotace než finanční?

Pokud ano, jaké?
....................................................................................................................................................
5. Má město/obec nějaké obecní byty?
ANO

NE

Kolik? ............................

Je některý z nich koncipován jako:

ANO

POČET

NE

"sociální"
"startovací"
"integrační"
"holobyt"
"sociální
ubytovna"
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6. Žijí ve Vaší obci uvedené skupiny obyvatel?
Cílová skupina

ANO

NE

Senioři
Osoby s tělesným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s duševním onemocněním
Osoby s kombinovaným postižením
Sociálně slabé rodiny s dětmi
Děti a mládež ohrožené delikvencí
Lidé ohrožení závislostí
Lidé ze sociálně vyloučených lokalit
Pachatelé trestné činnosti
Osoby propuštěné ze zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy po dosažení zletilosti
Oběti násilí, včetně domácího násilí
Osoby bez přístřeší
Lidé v přechodné psychické nebo sociální krizi
Mladí lidé po návratu z dětského domova
Jiné skupiny lidí ohrožených sociálním vyloučením

7. Má obec nějaké vlastní volné prostory, které by byly potenciálně vhodné pro
poskytování sociálních služeb?

ANO

NE

8. Plánujete ve městě/obci vybudovat nějaké zařízení sociálních služeb?
ANO

V jakém časovém horizontu?...............................

NE

9. Jaký problém v oblasti sociálních služeb vnímáte z hlediska Vaší obce jako nejpalčivější?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

10. Myslíte si, že máte dostatek informací o sociálních službách?

ANO

NE

11. Z nového zákona o sociálních službách (č. 108/2006 SB., v platnosti od 1. 1.2007) vyplývá pro obce
povinnost zjišťovat potřeby, zajišťovat dostupnost informací a spolupracovat s dalšími obcemi a organizacemi při
poskytování sociálních služeb.
Považujete tento cíl za splnitelný?
ANO

NE

Co by Vám pomohlo při jeho realizaci?...........................................................................................
..........................................................................................................................................................
Děkujeme za Vaše odpovědi!
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