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I. Smysl realizačního plánu, jeho naplňování a kontrola
Realizační plán je nástrojem implementace komunitního plánu. Jeho naplňování a
zároveň aktualizace bude probíhat podle realizačních plánů na jednotlivé roky, počínaje rokem
2008, a s respektováním priorit a obsahu jednotlivých opatření, jak je definovaly pracovní
skupiny a jak se budou průběžně vyvíjet v reakci na aktuální situaci v oblasti sociálních služeb a
zjištěné potřeby.
Realizační plán soustřeďuje pozornost na vybraná opatření a aktivity. Především jejich
uskutečnění by mělo být v daném roce věnováno hlavní úsilí.
Každoročně vždy v září a říjnu, v době tvorby návrhu rozpočtů obcí na následující rok, se
budou setkávat pracovní skupiny za účelem hodnocení naplňování realizačního plánu v dané
oblasti sociálních služeb a tvorby návrhu realizačního plánu na následující rok. Řídící skupina
se bude setkávat minimálně jednou ročně v říjnu opět za účelem hodnocení naplňování
realizačního plánu a připomínkování návrhu realizačního plánu na následující rok. V případě
potřeby bude možné svolat jednání pracovních skupin a řídící skupiny i mimo pravidelná
setkání. Za svolání setkání pracovních skupin a řídící skupiny bude odpovědný Odbor sociálních
věcí Městského úřadu Horšovský Týn.
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Horšovský Týn bude monitorovat naplňování
jednotlivých realizačních plánů formou každoroční monitorovací zprávy. Ta bude předložena
k projednání pracovním skupinám a řídící skupině. Zároveň bude monitorovací zpráva
uveřejněna na informačním portálu ke komunitnímu plánování.

II. Struktura realizačního plánu
Realizační plán je dále rozdělen do 3 kapitol podle cílových skupin navržených cílů a
opatření. První kapitola obsahuje cíle a opatření společné všem oblastem péče. V úvodu každé
kapitoly je vždy nejdříve uveden seznam všech cílů a opatření navržených v souvislosti s danou
cílovou skupinou. Pro porozumění obsahu každého opatření (vždy kurzívou) je nezbytné
nahlédnout do další části kapitoly obsahující konkrétní aktivity. Zde jsou uvedeny jednotlivé
kroky naplňující příslušné opatření, jejich realizátoři a odhad nákladů (v případě konkrétních
čísel u jednotlivých služeb se jedná zpravidla o provozní náklady v roce 2007, získané z registru
poskytovatelů). Aktivity zeleně zvýrazněné se v tomto roce zavádějí nově.
Podrobnější popis jednotlivých opatření, především jejich odůvodnění a
žádoucí výstupy, je uveden v Komunitním střednědobém plánu rozvoje sociálních
služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku pro období 2009-2012.
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III. Seznam všech cílů a opatření společných více
oblastem pro rok 2008
Cíle a opatření společné více oblastem
CÍL 1:

Zvýšit informovanost veřejnosti o sociálních službách

Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3

Distribuce a aktualizace katalogu služeb
Informování o službách v regionálním zpravodajství a na internetu
Využívání základního poradenství sociálního odboru a poskytovatelů služeb

CÍL 2:

Rozšířit zdroje využitelné pro poskytování sociálních služeb
Příprava a nabídka prostor staré školy v Horšovském Týně, DPS
v Holýšově a bývalé MŠ v Srbech pro poskytování služeb
Podpora měst a obcí žadatelům o dotace na sociální služby

Opatření 2.1
Opatření 2.2

Vyhodnocovat poptávku po sociálních
přizpůsobovat jejich nabídku potřebám

CÍL 3:
Opatření 3.1

službách

a

Zjišťování potřeb uživatelů příspěvku na péči a klientů sociálního odboru
Pravidelná setkání poskytovatelů služeb, výměna a shromažďování
informací o (neuspokojených) potřebách

Opatření 3.2

III.1 Aktivity společné více oblastem pro rok 2008
CÍL 1: ZVÝŠIT INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Aktivity

Náklady

Realizátor nebo
odpovědná osoba

Opatření 1.1 Distribuce a aktualizace katalogu služeb
1.1.1 Distribuce katalogu služeb

nestanoveno

1.1.2 Průběžná informační kampaň o katalogu

nestanoveno

Městský úřad Horšovský Týn
a obce a města na
Horšovskotýnsku a
Holýšovsku.

Opatření 1.2 Informování o službách v regionálním zpravodajství a na internetu
Městský úřad Horšovský Týn
ve spolupráci s obcemi a s
poskytovateli služeb.
Opatření 1.3 Využívání základního poradenství sociálního odboru a poskytovatelů
služeb
1.2.1
Příprava
letáků,
novinových
internetových článků, tiskových zpráv

a

1.3.1 Informování o službách
1.3.2 Poskytování
poradenství

základního

nestanoveno

nestanoveno
sociálního

nestanoveno

Městské úřady,
poskytovatelé služeb
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CÍL 2: ROZŠÍŘIT ZDROJE VYUŽITELNÉ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Realizátor nebo
odpovědná osoba
Opatření 2.1 Příprava a nabídka prostor staré školy v Horšovském Týně, DPS
v Holýšově a bývalé MŠ v Srbech pro poskytování služeb
2.2.1 Vypracování alternativ využití budovy
nestanoveno
Město Horšovský Týn
školy v ulici Vrchlického v Horšovském Týně
2.2.2 Nabídka prostor v DPS v Holýšově
nestanoveno
Město Holýšov
poskytovatelům služeb
2.2.3 Nabídka prostor bývalé MŠ v Srbech
nestanoveno
Obec Srby
poskytovatelům služeb
Aktivity

Náklady

Opatření 2.2 Podpora měst a obcí žadatelům o dotace na sociální služby
2.2.1 Předfinancování nebo kofinancování
projektů obcemi
2.2.2 Poskytování poradenství experty
městských úřadů

nestanoveno
nestanoveno

Obce po dohodě s
poskytovatelem

CÍL 3: VYHODNOCOVAT POPTÁVKU PO SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A
PŘIZPŮSOBOVAT JEJICH NABÍDKU POTŘEBÁM
Realizátor nebo
odpovědná osoba
Opatření 3.1 Zjišťování potřeb uživatelů příspěvku na péči a klientů sociálního
odboru
3.1.1 Rozhovory nebo dotazníková šetření
s uživateli příspěvků na péči a s dalšími klienty
Městský úřad Horšovský
sociálních odborů
nestanoveno
Týn, Městský úřad Holýšov,
Městský úřad Staňkov
3.1.2 Pravidelná setkání pracovních skupin a
aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb
Aktivity

Náklady

Opatření 3.2 Pravidelná setkání poskytovatelů služeb, výměna a shromažďování
informací o (neuspokojených) potřebách
3.2.1
Pravidelná
setkání
zástupců
Městský úřad Horšovský Týn
poskytovatelů sociálních služeb a výměna
nestanoveno
(sociální odbor)
informací o potřebách obyvatel
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IV. Seznam všech cílů a opatření v oblasti péče o seniory
a osoby se zdravotním postižením pro rok 2008
Cíle a opatření v oblasti služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
CÍL 4:
Opatření 4.1
Opatření 4.2
Opatření 4.3

CÍL 5:
Opatření 5.1
Opatření 5.2
Opatření 5.3
Opatření 5.4

Zajistit dostupnost sociálních služeb, které
seniorům důstojný život v přirozeném prostředí

umožňují

Zajištění pečovatelské služby a rozšíření její územní a časové dostupnosti
Zajištění terénních a pobytových odlehčovacích služeb pro seniory
Zajištění osobní asistence, případně denního stacionáře pro seniory jako
alternativy

Zajistit dostupnost sociálních a dalších služeb, které
podporují integraci osob se zdravotním postižením do
společnosti
Zajištění osobní asistence, případně denního stacionáře pro osoby se
zdravotním postižením do 65 let jako alternativy
Zajištění terénních a pobytových odlehčovacích služeb pro osoby se
zdravotním postižením
Doplňující opatření k sociálním službám
Rozšíření kapacity chráněné dílny
Odstraňování bariér v přístupu k veřejným službám

CÍL 6:

Udržet stávající kapacitu pobytových služeb a podle potřeby
připravovat její rozšíření

Opatření 6.1

Zajištění péče v domovech pro seniory v Černovicích, v Domažlicích a ve
Kdyni a příprava dalších kapacit
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IV.1 Aktivity v oblasti služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením pro rok 2008
CÍL 4: ZAJISTIT DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, KTERÉ UMOŽŇUJÍ
SENIORŮM DŮSTOJNÝ ŽIVOT V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ
Realizátor nebo
odpovědná osoba
Opatření 4.1: Zajištění pečovatelské služby a rozšíření její územní a časové
dostupnosti
1 061 000,(Horšovský Týn),
Město Horšovský Týn,
1 200 000,4.1.1 Poskytování služby ve stávajícím území
Město Staňkov, Město
(Holýšov),
Holýšov
871 000,(Staňkov)
4.1.2 Využívání (komerčních) služeb „domácí
Domácí ošetřovatelská péče
nestanoveno
péče“
– Miroslava Lukášková,
4.1.3 Zjišťování reálné poptávky a dohoda o
Městské úřady Horšovský
nestanoveno
poskytování pečovatelské služby dalším obcím
Týn, Staňkov, Holýšov
Aktivity

Náklady

Opatření 4.2: Zajištění terénních a pobytových odlehčovacích služeb pro seniory
4.2.1 Využívání pobytové odlehčovací služby
pro seniory v Plzni

nestanoveno

Zprostředkovávají sociální
odbory MěÚ dle dohody
s Hospicem sv. Lazara nebo
jiným poskytovatelem

50 000,- až
250
000,- Kč ročně Domácí ošetřovatelská péče
5.2.2 Příprava a poskytování terénní
v závislosti na
– Miroslava Lukášková
odlehčovací služby (v případě poptávky)
kapacitě
Opatření 4.3: Zajištění osobní asistence, případně denního stacionáře pro seniory
jako alternativy
MěÚ Horšovský Týn a
Holýšov, dle dohody
4.3.1 Informování potenciálních uživatelů o
nestanoveno
s Městským centrem sociálně
existujících stacionářích, využití služeb mimo
rehabilitačních služeb nebo
region
s jiným poskytovatelem
Městský úřad Horšovský Týn
4.3.2 Zjištění konkrétních potřeb zájemců o
nestanoveno
a Holýšov
službu, zacílené šetření

CÍL 5: ZAJISTIT DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB, KTERÉ
PODPORUJÍ INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DO
SPOLEČNOSTI
Realizátor nebo
odpovědná osoba
Opatření 5.1: Zajištění osobní asistence, případně denního stacionáře pro osoby se
zdravotním postižením do 65 let jako alternativy
MěÚ Horšovský Týn a
5.1.1 Informování potenciálních uživatelů o
nestanoveno
Holýšov, dle dohody
existujících stacionářích, využití služeb mimo
s Diakonií ČCE – střediskem
Aktivity

Náklady

strana 7/10

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku 2009 - 2012

Realizační plán na rok 2008
region

Radost v Merklíně,
s Ústavem sociální péče pro
postiženou mládež ve
Zbůchu nebo s jiným
poskytovatelem
Opatření 5.2: Zajištění terénních a pobytových odlehčovacích služeb pro osoby se
zdravotním postižením do 65 let
Zprostředkovávají sociální
5.2.1 Využívání pobytové odlehčovací služby v
odbory MěÚ dle dohody
nestanoveno
Merklíně
s Diakonií ČCE – střediskem
Radost v Merklíně
50 000,- až
5.2.2 Příprava a poskytování terénní 250 000,- Kč ročně Domácí ošetřovatelská péče
v závislosti na
– Miroslava Lukášková
odlehčovací služby (v případě poptávky)
kapacitě
Opatření 5.3: Rozšíření kapacity chráněně dílny (doplňující opatření
k sociálním službám)
5.3.1 Zavedení dvojsměnného provozu
nestanoveno
v Chráněné dílně v Horšovském Týně
Chráněná dílna Horšovský
5.3.2 Zajištění odpovídajících (skladovacích
Týn
prostor) pro Chráněnou dílnu v Horšovském
nestanoveno
Týně
Opatření 5.4: Odstraňování bariér v přístupu k veřejným službám (doplňující
opatření k sociálním službám)
Pracovní skupina ve
spolupráci s Městem
Horšovský Týn, Staňkov,
5.4.1
Aktualizace
seznamu
stávajících
nestanoveno
Holýšov a další obce ve
architektonických bariér
spolupráci se sdruženími
seniorů a zdravotně
postižených

CÍL 6: UDRŽET STÁVAJÍCÍ KAPACITU POBYTOVÝCH SLUŽEB A PODLE
POTŘEBY PŘIPRAVOVAT JEJÍ ROZŠÍŘENÍ
Aktivity

Náklady

Realizátor nebo
odpovědná osoba

Opatření 6.1: Zajištění péče v domovech pro seniory v Černovicích,

v Domažlicích a ve Kdyni a příprava dalších kapacit
6.1.1 Využívání stávajících pobytových služeb
6.1.2 Průběžné vyhodnocování poptávky po
pobytových službách

nestanoveno

Zprostředkovávají sociální
odbory MěÚ dle dohody
s poskytovateli služeb
MěÚ Horšovský Týn a MěÚ
Holýšov
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V. Seznam všech cílů a opatření v oblasti služeb pro
„osoby v krizi“
Cíle a opatření v oblasti služeb pro „osoby v krizi“
CÍL 7:
Opatření 7.1
Opatření 7.2

CÍL 8:
Opatření 8.1

Zajistit primární prevenci a snižovat
s drogovou závislostí na Horšovskotýnsku

rizika

spojená

Zajištění terénního programu a krizové linky pro uživatele drog a jejich
blízké
Doplňující opatření k sociálním službám
Zvyšování kvality prevence na školách

Zajistit azylové ubytování pro „osoby v krizi“
Zajištění azylového a krizového ubytování pro „osoby v krizi“

V.1 Aktivity v oblasti služeb pro „osoby v krizi“
CÍL 7: ZAJISTIT PRIMÁRNÍ PREVENCI A SNIŽOVAT RIZIKA SPOJENÁ

S DROGOVOU ZÁVISLOSTÍ NA HORŠOVSKOTÝNSKU
Aktivity

Náklady

Realizátor nebo
odpovědná osoba

Opatření 1.1: Zajištění terénního programu a krizové linky pro uživatele drog

a jejich blízké
7.1.1 Terénní program zaměřený na uživatele
drog a jejich blízké
7.1.2 Zajištění krizové linky pro uživatele drog
a jejich blízké
7.1.3 Vyhodnocení situace a efektivity služby

Město Horšovský
Týn: 25 000,- Kč
ročně.

Centrum protidrogové
prevence a terapie (CPPT)

nestanoveno

podzim 2008

Opatření 7.2: Zvyšování kvality prevence na školách (doplňující opatření
k sociálním službám)
7.2.1 Motivace škol a nabídka preventivních
Protidrogová koordinátorka
programů
MěÚ Horšovský Týn ve
spolupráci s Pedagogicko
nestanoveno
7.2.2 Realizace primární prevence na školách
psychologickou poradnou, se
školami a s dalšími
7.2.3 Poradenství pro učitele a metodická
organizacemi.
podpora preventivních aktivit
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CÍL 8: ZAJISTIT AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ PRO „OSOBY V KRIZI“
Aktivity

Náklady

Realizátor nebo
odpovědná osoba

Opatření 8.1: Zajištění azylového a krizového ubytování pro „osoby v krizi“
8.1.1 Dohoda s azylovými domy pro muže,
ženy a matky s dětmi v krizi
8.1.2 Zajištění krizového lůžka v zařízení
Diecézní charity v Meclově

nestanoveno

MěÚ po dohodě
s poskytovateli služeb

nestanoveno

MěÚ po dohodě s DchP
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