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I. Úvodní informace o komunitním
Horšovskotýnsku a Holýšovsku

plánování

na

Úvodní veřejné setkání.

strana 4/68

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku 2009 - 2012

Úvodní informace o komunitním plánování na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

I.1

Cíle a principy komunitního plánování

Cíle komunitního plánování sociálních služeb (KPSS)
Hlavním cílem projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na
Horšovskotýnsku“ bylo naplánování rozvoje sociálních služeb za společné partnerské účasti
poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů a zástupců města.
• Dílčími cíli vedoucími k naplnění tohoto cíle bylo následující:
o zmapovat a vyhodnotit situaci v oblasti sociálních služeb v regionu v roce 2007,
o nastartovat systematické, transparentní a efektivní plánování rozvoje sociálních
služeb za účasti všech subjektů působících v systému sociálních služeb a vytvořit
jejich efektivně fungující místní partnerství,
o vytvořit vizi rozvoje sociálních služeb v regionu a stanovit hlavní cíle přispívající
k jejímu naplnění,
o definovat konkrétní opatření a aktivity ve střednědobém horizontu (2009 –
2012),
o vytvořit nástroj (komunitní plán sociálních služeb) pro rozhodování politické
reprezentace v oblasti sociální péče a pro koordinaci zájmů a aktivit poskytovatelů
a uživatelů sociálních služeb působících na Horšovskotýnsku.
• Zamýšlenými vedlejšími efekty procesu komunitního plánování bylo:
o přispět ke zvýšení informovanosti veřejnosti o sociální problematice a nabídce
sociálních služeb,
o podpořit zavádění standardů kvality sociálních služeb.
• Hlavními výstupy projektu jsou:
o komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku předložený Radě a
zastupitelstvu města Horšovský Týn a zastupitelstvům obcí řešeného území,
o katalog poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku.
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Principy a hodnoty komunitního plánování
• Bez dohody není KPSS
Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se
(přinejmenším) tři strany, tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé
navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti. Svobodný a
informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy.
Dohoda musí být nejen o záměrech a cílech, ale také o způsobu a
postupu realizace odsouhlasených aktivit.
• Posílení principů občanské společnosti
Každý má právo starat se o věci veřejné. Komunitní plánování
sociálních služeb je z principu napojeno na samosprávu obcí a
měst. Komunitní plánování propojuje aktivitu a potřeby občanů s rozhodováním
samosprávy.
• Bez uživatelů není KPSS
Teprve dosáhneme-li svobodného, aktivního a rovného zapojení uživatelů na všech úrovních,
můžeme hovořit o komunitním plánování sociálních služeb. Do té doby jde o užitečné kroky
na přípravě komunitního plánování. Princip pozitivní diskriminace při zapojování uživatelů
je užitečný. Cílem pro uživatele je poskytnout jim takovou asistenci, aby byli při plánování
sociálních služeb rovnocennými partnery těch ostatních – poskytovatelů a představitelů
města.
• Demokratická spolupráce
Do sociálních služeb můžeme dodržování lidských práv a demokratických principů zavést
jedině tehdy, budeme-li je sami dodržovat. V komunitním plánování má přednost souhlasné
rozhodnutí – tj. „dokud nesouhlasí všichni, není odsouhlaseno nic“. Hlasování je nouzový
prostředek, který je používán pouze v krajním případě. Orgány města, které budou
komunitní plán v závěrečné fázi schvalovat, však vždy rozhodují hlasováním.
• Vše je veřejné
Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění
v komunitním plánování jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o
průběhu a výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu
celého procesu.
• Svoboda vyjadřování
Každý má právo se vyjádřit. Je legitimní mluvit za sebe samotného i bez pověření, funkce či
mandátu od zájmové skupiny.
• Rovnost mezi všemi účastníky
Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování
musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině
pak je možná spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti,
zkušenosti, dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení jednotlivců.
• Průběh je stejně důležitý jako výsledek
Kvalitně probíhající proces komunitního plánování je pro komunitu stejně přínosný jako
vlastní plán. Kvalita výstupů komunitního plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu.
• Legitimita
Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby uživatelů (budoucích uživatelů). Jsou
základnou, na které stojí komunitní plánování. Nejlepší přístup k nim mají uživatelé.
Uživatelům je nutné vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde
to jde, i sami hledat řešení, pojmenovávat své potřeby.
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• Cyklický proces
Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a
je nutné se jimi opětovně zabývat na nové úrovni vývoje. Komunitní plán je dokument
vyžadující pravidelnou aktualizaci a trvalou péči.
• Hledání nových lidských a finančních zdrojů
Na služby, které chceme, si musíme zajistit peníze. Získávání finančních prostředků není
možné bez konkrétního plánu. Při hledání zdrojů je nutné zohlednit již vytvořené
a osvědčené. Řešení, v něž komunitní plán vyústí, budou kompromisem přání a možností
místních lidských a finančních zdrojů. Hranice tohoto kompromisu však nejsou dány zvenčí.
• Řešit dosažitelné
Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální oblasti.
Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a
lidským i materiálním zdrojům.
• Přání lidí je víc než normativy
Komunitní plán je především dohodou mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě
sociálních služeb. Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s normativy
mohou být užitečnou pomůckou pro tuto dohodu, nemohou ji však nahradit.
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I.2
Organizační
struktura
Horšovskotýnsku a Holýšovsku

komunitního

plánování

na

Pracovní skupiny KPSS
Pracovní skupiny jsou základním prvkem organizační struktury komunitního plánování
sociálních služeb. Hlavním principem komunitního plánování je zapojování všech účastníků
systému sociálních služeb do procesu plánování. Tento princip je uplatňován zejména účastí
uživatelů, poskytovatelů a zástupců zadavatele služeb (představitelů měst a obcí) v pracovních
skupinách. Pracovní skupiny byly vytvořeny pro 2 cílové skupiny uživatelů služeb.
Tento dokument byl zpracován CpKP ZČ podle výstupů z jednání pracovních skupin.
Jejich členové se v interakci s řídící skupinou dohodli na znění zde uvedených SWOT analýz a
vize rozvoje služeb, na jejichž základě poté formulovali jednotlivé cíle, opatření a aktivity.
Účastníci jednání pracovní skupiny „Senioři a osoby se zdravotním postižením“
Jméno

Název organizace

1.

Bauerová Andrea

Obec Štichov

2.

Benešová Hana

Svaz tělesně postižených, MO Blížejov

3.

Buršíková Marie

Pečovatelská služba Horšovský Týn

4.

Glac Jan

soukromě

5.

Glacová Ludmila

soukromě

6.

Hánová Jaroslava

soukromě

7.

Havlíčková Ivana

Terénní sociální služba Domažlice, Diecézní charita Plzeň

8.

Lerochová Bohumila

soukromě

9.

Ludvíková Anna

Svaz tělesně postižených Horšovský Týn

10.

Lukášková Miroslava

Domácí ošetřovatelská péče Domažlice

11.

Macánová Jana

Chráněná dílna Horšovský Týn

12.

Marešová Alena

soukromě

13.

Mothejzík Václav

Městský úřad Horšovský Týn

14.

Nedvědová Jiřina

Svaz tělesně postižených Horšovský Týn

15.

Příbková Jiřina

soukromě

16.

Raunerová Dagmar

Městský úřad Staňkov

17.

Šímová Marie

Svaz tělesně postižených Horšovský Týn

18.

Šindelářová Jaroslava

soukromě

19.

Tomášková Jana

soukromě

20.

Toupal Josef

soukromě

21.

Vavříková Marie

Klub seniorů Holýšov

22.

Žáková Jana

Městský úřad Holýšov

23.

Žambůrková Šárka

Městský úřad Horšovský Týn – pečovatelská služba
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Jednání pracovní skupiny.

Účastníci jednání pracovní skupiny „Osoby v krizi“
Jméno
Název organizace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adámková Alena

ZŠ Holýšov – drogový preventista

Bauerová Andrea

Obec Štichov

Černá Lucie

o.s. Network East West – Centrum JANA

Drábková Jitka

soukromě

Fait Jan

Policie ČR, OO Horšovský Týn

Glac Štěpán

Terénní sociální služba Domažlice

Hanuš Milan

SOŠ a SOU Horšovský Týn

Havlíčková Iva

TSS Domažlice, Diecezní charita Plzeň

Hendrichová Jana

Pedagogicko-psychologická poradna

Heroldová Bohdana

soukromě

Kandler Michal

CPPT, o.p.s. Plzeň

Kastlová Lenka

CPPT, o.p.s.

Kovář Jakub

CPPT, o.p.s.

Lamač Karel

Občanské sdružení Otevřeno

Matulková Tereza

Městský úřad Horšovský Týn

Mothejzík Václav

město Horšovský Týn

Příbková Jiřina

soukromě

Tomášková Jana

soukromě

Valenta Zdeněk

Středisko Radost Merklín, Diakonie ČCE
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Řídící skupina KPSS
Řídící skupina pro realizaci komunitního plánování sociálních služeb byla stanovena
rozhodnutím Rady města Horšovský Týn a jejím úkolem je:
•
•
•
•

supervize průběhu projektu,
připomínkování výstupů z jednání pracovních skupin,
projednání a schválení jednotlivých částí projektu, tj. analytická část, strategická část a
implementační část,
zajištění komunikace s Radou a Zastupitelstvem města Horšovský Týn (případně dalšími
orgány).
Členové Řídící skupiny KPSS
Jméno

Název organizace

Baxa Antonín

Svaz tělesně postižených H. Týn

Bejvlová Jiřina

Městský úřad Horšovský Týn

Hájek Josef

město Holýšov

Kracíková Lidmila

Městský úřad Horšovský Týn

Lucáková Marie

Městský úřad, pečovatelská služba

Petlánová Blanka

Centrum sociálních služeb Domažlice, domov
pro seniory Černovice

Plášil Petr

město Horšovský Týn

Realizační tým KPSS
Realizační tým (dále jen RT) se skládá ze zpracovatele – koordinátora komunitního
plánování (o.s. CpKP západní Čechy), projektového manažera, finančního manažera,
kontaktního pracovníka (MěÚ Horšovský Týn). Realizační tým koordinuje aktivity projektu.
Realizační tým KPSS
Jméno

Název organizace

Bejvlová Jiřina

Městský úřad Horšovský Týn, finanční
manažerka
Městský úřad Horšovský Týn, kontaktní
pracovník
Městský úřad Horšovský Týn, projektová
manažerka

Doktor Zdeněk
Kracíková Lidmila
Vrtílková Kateřina, Kavalír Aleš
(od června 2007)

CpKP západní Čechy, koordinátor
komunitního plánování

Metodik KPSS
Metodikem komunitního plánování na Horšovskotýnsku je Daniel Rosecký (o.s. CpKP
jižní Čechy). Metodik projektu zajišťuje: metodické vedení projektu spočívající v poskytování
konzultací v oblasti řízení procesu komunitního plánování, informační kampaně k procesu
komunitního plánování, zapojování zadavatele, poskytovatelů, uživatelů a veřejnosti do procesu,
v oblasti realizace a zpracování částí komunitního plánu a v oblasti průběžného monitorování a
hodnocení výstupů a výsledků procesu komunitního plánování. Zpracovává porovnání
stávajících služeb s jejich uživatelskou potřebností.
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Smysl komunitního plánu
Dokument Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku
pro období 2009-2012 představuje:
• strategii rozvoje sociálních služeb a společnou dohodu zúčastněných subjektů (tj. Města
Horšovský Týn a dalších obcí, poskytovatelů a uživatelů služeb) na usilování všech o její
naplňování s možností spolupráce s dalšími regiony;
• definování optimální sítě (stávajících + nových) sociálních služeb na Horšovskotýnsku a
Holýšovsku;
• „živý“ dokument, který bude procházet pravidelnou aktualizací a reagovat na potřeby
obyvatel regionu, vstřebávat aktuální změny, nové informace, příležitosti a priority;
• přípravu a podpůrný nástroj pro získání finančních prostředků určených na zajištění
sociálních služeb ze státních, krajských, evropských i soukromých zdrojů.

I.3 Fáze a aktivity projektu „Komunitní plánování sociálních
služeb na Horšovskotýnsku“

Aktivity

Období

Přípravná fáze
•

První obce (Horšovský Týn a Holýšov) se usneseními svých
zastupitelstev přihlašují k účasti na komunitním plánování
sociálních služeb.

květen, červen
2006

•

Probíhá oslovování zástupců dalších obcí a měst spadajících do
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský
Týn a obce s pověřeným obecním úřadem Holýšov s nabídkou
spolupráce.

léto, podzim
2006

Uzavřeny dohody o partnerství k projektu s Chráněnou dílnou
Horšovský Týn a Svazem tělesně postižených ČR, místní
organizací Horšovský Týn.

červen 2006

•

Sestaven realizační tým zajišťující
Horšovskotýnsku a Holýšovsku.

podzim 2006

•

Vypracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení, ve
kterém bude z došlých nabídek vybrána organizace, která ve
spolupráci s realizačním týmem a pracovními skupinami
vypracuje komunitní plán.

listopad 2006

Podepsána Smlouva o financování akce „Komunitní plánování
sociálních služeb na Horšovskotýnsku“ mezi Plzeňským krajem a
městem Horšovský Týn. Celkové uznatelné finanční náklady akce
jsou 1.389.175,- Kč, z toho příspěvek ze strukturálního fondu činí
1.111.340,- Kč (80%), příspěvek ze státního rozpočtu činí
138.917,50,- Kč (10 %), příspěvek z krajského rozpočtu činí
27.783,- Kč (2%), příspěvek z rozpočtu města Horšovský Týn je
111.134,- Kč (8%). Financování akce bylo rozděleno do dvou etap:
1. etapa 1.12.2006 – 31.7.2007 s rozpočtem 812 120,- Kč, 2. etapa
1.8.2007 – 30.4.2008 s rozpočtem 577 075,- Kč.

listopad 2006

Město Horšovský Týn provedlo výběr dodavatele služeb
(koordinátora a zpracovatele komunitního plánování). Na základě
tohoto řízení a doporučení výběrové komise rada schválila
nejvhodnější nabídku a uzavření smlouvy o dílo s občanským
sdružením Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP),
Americká 29, 301 38 Plzeň.

listopad prosinec 2006

•

•

•

koordinaci

KPSS

na
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Úvodní a analytická část
•

Anketa mezi širokou veřejností o zjištění potřeb v sociální
oblasti a informační kampaň.

•

Zpracování analýz (socio-demografické,
uživatelů, zdrojů) pro účely KPSS.

•

Konání veřejných setkání v Horšovském Týně a v Holýšově,
kde byl projekt Komunitní plánování sociálních služeb na
Horšovskotýnsku prezentován.

•

Vzdělávání účastníků plánování, 1. setkání pracovních skupin

•

Vyhlášení výtvarné soutěže na základních školách s názvem
„Pomáháme druhým“.

•

Zpracování katalogu služeb.

•

Zpracování SWOT analýzy stávajícího systému sociálních
služeb na veřejných setkáních.

poskytovatelů,

leden - únor
2007
únor – červenec
2007
6. a 8. března
2007
29. března 2007
duben 2007
červen – listopad
2007
25. září, 2. října
2007

Strategická (plánovací) část
•

Formulování
vize
rozvoje
sociálních
služeb
Horšovskotýnsku a Holýšovsku pracovními skupinami.

•

Stanovení cílů, opatření a aktivit přispívajících k naplnění vize
v pracovních skupinách.

listopad 2007 –
únor 2008

•

Vzdělávací semináře pro poskytovatele sociálních služeb na
téma "Standardy kvality sociálních služeb".

23. října 2007 a
17. března 2008

•

Veřejná projednání plánu rozvoje sociálních služeb v Holýšově
a v Horšovském Týně.

12. a 19. února
2008

•

Veřejné připomínkování
zapracování připomínek.

12. únor - 12.
březen 2008

•

Sestavení realizačního plánu na rok 2008.

březen 2008

•

Vytvoření zásobníku projektů.

březen 2008

•

Ukončení projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na
Horšovskotýnsku 2009-2012“.

31. března 2008

•

Předložení návrhu komunitního plánu Radě a Zastupitelstvu
města Horšovský Týn a zastupitelstvům obcí řešeného území.

jaro 2008

návrhu

komunitního

plánu

na

a

říjen 2007

strana 12/68

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku 2009 - 2012

Popis aktuální sociální situace

Popis aktuální
sociální situace

strana 13/68

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku 2009 - 2012
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II. Popis aktuální sociální situace na Horšovskotýnsku a
Holýšovsku
II.1

Vymezení a charakteristika řešeného území

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku“ je
realizován pro 27 obcí Horšovskotýnska a Holýšovska. Osmnáct obcí spadá do správního
obvodu ORP Horšovský Týn, z nichž města Horšovský Týn a Staňkov jsou obcemi s pověřenými
obecními úřady. Obvod leží v jihozápadní části Plzeňského kraje. Sousedí s pěti správními
obvody kraje: Domažlickem, Tachovskem, Stříbrskem, Přeštickem a Stodskem. Analýza dále
zahrnuje 9 obcí Holýšovska ze stodského správního obvodu s rozšířenou působností, kde
Holýšov je obcí s pověřeným obecním úřadem. K 31. 12. 2005 čítalo území, pro které je
realizován proces komunitního plánování sociálních služeb, 19 580 obyvatel.1
Řešené území tvoří tyto obce a jejich části:
Název obce

Název části obce
Horšovskotýnsko

Blížejov

Blížejov, Františkov, Chotiměř, Lštění, Malonince, Nahošice, Přívozec, Výrov

Čermná

Čermná

Hlohová

Hlohová

Hlohovčice

Hlohovčice

Horšovský Týn

Borovice, Dolní Metelsko, Hašov, Horní Metelsko, Kocourov, Lazce, Malé Předměstí, Město,
Nová Ves, Oplotec, Plzeňské Předměstí, Podhájí, Podražnice, Semošice, Svatá Anna, Svinná,
Tasnovice, Valdorf, Velké Předměstí, Věvrov

Křenovy

Křenovy

Meclov

Bozdíš, Březí, Jeníkovice, Makovice, Meclov, Mravnice, Mrchojedy, Němčice, Třebnice

Mezholezy
(dříve okr. HT)

Buková, Mezholezy

Mířkov

Krakov, Mířkov

Močerady

Močerady, Nové Dvory
Dohalice, Mimov, Osvračín

Osvračín
Poděvousy

Poděvousy

Puclice

Doubrava, Malý Malakov, Puclice

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

1 Na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností a vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (POU) a
správních obvodů s obcí s rozšířenou působností (ORP) se od 1. 1. 2003 okres Domažlice, který dříve spravoval
okresní úřad v Domažlicích, administrativně rozdělil do dvou správních obvodů, které spravují dvě ORP - Domažlice a
Horšovský Týn. Do správního obvodu, který spravuje ORP Domažlice, patří tři POU: Domažlice, Kdyně a Poběžovice.
Do správního obvodu, který spravuje ORP Horšovský Týn, patří dva POU: Horšovský Týn a Staňkov. Obce (Bukovec,
Čečovice, Černovice, Holýšov, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov), které dříve spravoval okresní úřad v
Domažlicích, byly převedeny do správního obvodu ORP Stod. ORP Stod spravuje část obcí bývalého okresu Domažlice
a část obcí okresu Plzeň-jih. Do správního obvodu, který spravuje ORP Stod, patří tři POU: Holýšov (dříve spravovaný
okresním úřadem Domažlice), Stod a Dobřany (dříve spravované okresním úřadem Plzeň-jih).
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Holýšovsko
Bukovec

Bukovec

Čečovice

Čečovice

Černovice

Černovice, Nemněnice

Holýšov

Dolní Kamenice, Holýšov

Horní Kamenice

Horní Kamenice

Kvíčovice

Kvíčovice

Neuměř

Neuměř

Štichov

Štichov

Všekary

Všekary

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, Obce Plzeňského kraje v roce 2004.

Souhrnná charakteristika SO ORP Horšovský Týn – rok 2004
Počet obcí: 18
Počet částí obcí: 74
Počet katastrálních území:63
Celková výměra: 28 865 ha
Hustota osídlení: 47,1
Počet obyvatel 31. 12. 2005: 13 690
Průměrný věk: 39,5
Registrovaná míra nezaměstnanosti: 7,86 %
Souhrnná charakteristika POU Holýšov – rok 2004
Počet obcí: 9
Počet částí obcí:11
Celková výměra: 7160
Počet obyvatel k 31. 12. 2005: 5890
Průměrný věk: 42,7
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz.
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II.2

Počet obyvatel a jeho vývoj

Vývoj počtu obyvatel ve správních obvodech Plzeňského kraje v letech 1991 - 2003
Živě
narození*)

Kraj celkem
9,4
v tom správní obvody:

Zemřelí*)

Přirozený
přírůstek*)

Přírůstek
stěhováním*)

Celkový
přírůstek*)

Přírůstek obyvatel
období 1991 - 2003
přirozenou
měnou

migrací

11,5

-2,1

1

-1,1

-15 118

7 286

Blovice

9

12,4

-3,4

4,4

1

-472

613

Domažlice

10

11

-1

0,9

-0,1

-527

477

Horažďovice

9,2

12,2

-3

-0,3

-3,3

-488

-42

Horšovský Týn

9,3

11,2

-1,9

0,8

-1,1

-341

147

Klatovy

9,5

12,2

-2,6

1,5

-1,1

-1 716

974

Kralovice

9,6

12,1

-2,4

0,9

-1,5

-697

262

Nepomuk

8,9

15,5

-6,6

2,9

-3,7

-963

420

Nýřany

10

11,5

-1,5

4,8

3,2

-925

2 887

Plzeň

8,7

11,1

-2,3

-0,8

-3,2

-5 616

-1 960

Přeštice

9,7

12,4

-2,7

3

0,3

-706

784

Rokycany

9,3

12,9

-3,6

2,4

-1,2

-2 117

1 404

Stod

10,2

12,1

-1,9

3

1,1

-521

825

Stříbro

10,8

9,9

0,9

-1,2

-0,3

190

-263

Sušice

9,4

12,7

-3,3

0,3

-3

-1 101

96

Tachov

11

9

2

1,5

3,4

882

662

v

*)

průměrná roční hodnota ukazatele za sledované období připadající na 1 000 obyvatel středního stavu
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz.

Projekce obyvatelstva Plzeňského kraje do roku 2050
Následující tabulka umožňuje rámcovou představu o hypotetickém vývoji základní
trojiční věkové struktury populace v Plzeňském kraji. Ta by, dle uvedených údajů, měla zachovat
tendence vývoje let 1991 – 2004, ba ještě zaznamenat další snižování podílu osob ve věku do 14
let a to provázející zvyšování podílu obyvatel ve věku 65 a více let.
Skutečný stav

Projekce bez započtení migrace

2004

2005

2010

2020

2030

2050

549 618

545 385

538 606

519 166

490 646

421 550

. . . . . .0-14 let

80 199

77 962

72 607

69 430

60 388

51 435

. . . . . .15-64

389 337

387 161

377 965

337 060

310 892

230 210

. . . . . .65+

80 082

80 262

88 034

112 676

119 366

139 905

z toho ženy

280 463

278 109

274 506

264 773

250 817

215 519

39 075

37 959

35 421

33 795

29 392

25 035

Celkem
. . . v tom ve věku:

. . .v tom ve věku:
. . . . . .0-14 let
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. . . . . .15-64

193 413

192 353

187 610

167 067

153 946

113 500

. . . . . .65+

47 975

47 797

51 475

63 911

67 479

76 984

Dle projekce by se měl postupně měnit poměr osob do 14 a nad 65 a více let v podstatný
neprospěch prvých jmenovaných.
Jestliže byl tento poměr k roku 2004 prakticky vyrovnaný, pak lze na základě projekce do
roku 2050 očekávat nenápadné ale trvalé snižování podílu osob do 14 let (na 12,2 %), který by
měl být roku 2050 takřka třikrát nižší než podíl osob ve věku 65 let a více (33,2 %).
Znatelný bude zřejmě rovněž postupný přesun osob ze skupiny 15 – 64 let do skupiny
seniorů, který jsme mohli již zaznamenat na vývoji za časovou řadu 1991 – 2004. Tento vývoj
(bez zmiňovaného zahrnutí migrace) by mohl roku 2050 znamenat snížení podílu obyvatelstva v
produktivním věku takřka na 50% z úhrnu a nárůst osob důchodového věku na třetinu celkového
počtu populace.
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz.

II.3

Obyvatelstvo podle věku a pohlaví

Domažlický okres se počtem 58 844 obyvatel (stav k 1. 3. 2001) řadí na třetí místo s
nejnižším počtem obyvatel (po okresech Rokycany a Tachov) v Plzeňském kraji. V porovnání s
minulým sčítáním se zvýšil počet obyvatel o 115, klesala úmrtnost i porodnost, snížil se počet
přistěhovalých a vystěhovalých.
V průběhu uplynulých deseti let klesala porodnost (počet živě narozených dětí
na 1 000 obyvatel středního stavu) z 12,7 v roce 1991 na 8,7 v roce 2001. Snížená porodnost se
projevila nepříznivě v růstu stárnoucí populace. Počet dětí ve věkové skupině 0-14 let se v
absolutní míře snížil o 22,0 %. Důkazem růstu stárnoucí populace se stal rostoucí index stáří a
průměrný věk obyvatel. Index staří vzrostl z 83,6 v roce 1991 na 108,4 v roce 2001. (Index stáří
vyjadřuje podíl osob III. generace prarodičovské (60 a více let) a I. generace dětské (0-14 let)).
Průměrný věk se zvýšil z 36,1 v roce 1991 na 38,4 v roce 2001. Z hlediska dlouhodobého vývoje
přispívá ke snižování počtu zemřelých mj. lepší lékařská péče a zlepšování podmínek životního
prostředí.
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz.

Následující tabulky zachycují strukturu obyvatelstva podle věku v Plzeňském kraji, jeho
správních obvodech i jednotlivých obcích řešeného území. Index stáří oproti roku 1991
markantně vzrostl, lze to ale považovat za obecný trend vývoje společnosti. V porovnání
s ostatními správními obvody kraje je Horšovskotýnsko na šestém místě s nejnižším indexem
stáří v kraji.
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Struktura obyvatelstva a index stáří v Plzeňském kraji podle věku (v %)
0 - 14
1991
Kraj celkem
v tom správní obvody:

15 - 64

Index stáří 1)

65 +

2003 1991 2003 1991 2003 1991

2003

20,4 14,9 66,6 70,7 13,0 14,4 63,4 96,9

Počet obyvatel

Průměrný
věk 2003

550 113

40,0

Blovice

19,6

15,2

64,9

68,9

15,5

15,9

79,4

104,2 11 022

40,3

Domažlice

21,3

15,8

66,2

70,9

12,5

13,2

58,4

83,8

39,0

Horažďovice

19,8

15,3

65,2

68,8

15,0 15,9

75,7

103,6 12 240

Horšovský

Týn

40,4

20,7 15,2

66,3 71,6

Klatovy

20,8 15,2

65,6

71,0

13,6

13,9

65,2

91,6

50 268

39,5

Kralovice

21,2

15,7

65,6

70,5

13,2

13,9

62,4

88,5

21 896

39,4

Nepomuk

18,9

14,7

63,3

68,5

17,8

16,7

94,4

113,5

11 229

41,0

Nýřany

20,7

16,0

66,5

70,6

12,8 13,4

61,9

83,3

48 014

39,0

Plzeň

19,7

13,4

67,7

71,0

12,6 15,6

64,0

116,2

179 330

41,1

Přeštice

19,2

15,8

66,0 69,7

14,8 14,5

77,4

92,3

20 032

39,8

Rokycany

20,0 14,8

65,7

69,5

14,2

71,1

105,8 45 576

40,4

Stod

20,1

67,0

71,1

12,8 13,1

63,8

82,5

39,2

15,9

13,1 13,3 63,3 87,5

39 228

15,7

13 495

39,4

21 241

Stříbro

23,7

16,8

66,4

71,9

9,9

11,3

41,9

66,9

16 631

37,6

Sušice

19,9

14,6

65,2

69,2

14,9 16,2

74,8

110,8

24 969

40,7

Tachov

23,3

16,8

68,3 72,7

8,4

35,9

62,3

34 942

37,3

10,5

1)

počet obyvatel ve věku 65 a více let připadajících na 100 dětí ve věku 0 - 14 let
Pozn.: data se vztahují k 3. 3. 1991 (SLDB) a k 31. 12. 2003
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz

Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v obcích řešeného území (k 31. 12. 2004)
Obyvatelstvo

Věková skupina

Průměrný
věk

celkem

z toho
ženy

obyvatelstvo celkem

z toho ženy

0 - 14

15 - 59

60 a
více
vč.
nezj.

0 - 14

15 - 59

60
a
více vč.
nezj.

Okres celkem

58 844

29 770

9 704

38 622

10 518

4 742

18 805

6 223

38,4

Obce řešeného území

19 268

9 700

3 106

12 716

3 446

1 503

6 146

2 051

40,6

Blížejov

1 036

505

144

680

212

64

313

128

40,3

Bukovec

84

44

5

52

27

3

26

15

47,7

Čečovice

68

37

12

44

12

7

26

4

38,1

Čermná

220

114

34

129

57

14

64

36

42,1

Černovice

205

102

23

102

80

10

43

49

50,1

Hlohová

244

122

42

144

58

20

69

33

40,8

Hlohovčice

192

97

21

131

40

7

66

24

41,4

Holýšov

4 581

2 338

848

3 041

692

423

1 491

424

36,7

Horní Kamenice

203

101

23

120

60

8

59

34

44,3

Horšovský Týn

4 938

2 498

799

3 363

776

389

1 656

453

37,7

Křenovy

150

75

24

92

34

7

45

23

40,2

Kvíčovice

335

169

47

238

50

28

109

32

37,3
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Meclov

1 009

498

169

697

143

88

323

87

37,0

Mezohlezy (okr. HT)

161

83

31

102

28

17

51

15

36,7

Mířkov

316

154

64

200

52

28

95

31

36,0

Močerady

80

46

6

53

21

3

28

15

46,6

Neuměř

131

64

20

74

37

9

34

21

43,7

Osvračím

530

253

90

342

98

42

155

56

38,2

Poděvousy

258

127

50

154

54

22

71

34

38,9

Puclice

302

153

37

188

77

20

88

45

42,7

Semněvice

153

75

23

97

33

11

46

18

38,8

Srby

390

208

63

254

73

37

127

44

39,1

Staňkov

3 066

1 533

420

2 029

617

192

976

365

40,3

Štichov

87

43

10

54

23

5

26

12

44,5

Velký Mahalov

265

126

60

167

38

30

76

20

34,7

Vidice

182

93

30

124

28

13

62

18

37,3

Všekary

82

42

11

45

26

6

21

15

44,0

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz.

II.4

Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti a její vývoj
Vývoj nezaměstnanosti v domažlickém okrese je charakteristický velmi nízkou mírou
nezaměstnanosti v období 1990 – 1996. Počínaje rokem 1997 docházelo ke značnému nárůstu, i
když míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2005 dosahovala pouze hodnoty 72,47 % míry v rámci ČR.
V roce 2006 došlo v průměru ve vývoji nezaměstnanosti ve srovnání s rokem 2005 k poklesu
počtu uchazečů, kteří připadají na jedno volné pracovní místo. Došlo ke zvýšení průměrného
počtu evidovaných volných míst.
Vycházíme-li z vývoje obyvatelstva, můžeme předpokládat, že v následujících letech bude
nabídka práce v okrese mírně stoupat.
Vývoj míry nezaměstnanosti
Koncová míra

Celkový počet uchazečů v jednotlivých
měsících v letech 2004 a 2005
2004

2005

2275

2221

Únor

2288

2254

Březen

2210

2137

Duben

2072

1978

Květen

2092

1921

Rok

nezaměstnanosti

1999

5,77

2000

4,23

2001

4,60

2002

6,12

2003

6,76

Červen

2111

1946

Červenec

2149

1992

Srpen

2176

2002

2004

6,51

2005

6,45

Leden

Září

2136

2018

Říjen

2055

2029

Listopad

2063

2017

Prosinec

2143

2080
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Shrnutí problémových oblastí
Z jednotlivých skupin uchazečů se ukazují jako nejvíce problémové vzhledem k uplatnění
na trhu práce v okrese následující skupiny uchazečů:
- uchazeči OZP a uchazeči se zdravotním omezením (31,00 %)
- uchazeči věkové skupiny nad 50 let (31,00 %)
- osoby pečující o dítě do 15 let (6,96 %)
- absolventi škol a mladiství (6,78 %).
Kromě těchto skupin uchazečů je možno uvést další skupinu, která se podílí nemalou
měrou na nezaměstnanosti, a to z důvodu nedostatečné dopravní obslužnosti. Dá se říci, že
i přímo souvisí s problematikou regionální nezaměstnanosti (Horšovskotýnsko, Staňkovsko a
Poběžovicko). Jsou to oblasti, které zůstávají mimo zájem investorů a to především z důvodu
malé dopravní obslužnosti, nízkou úrovní infrastruktury a počtem uchazečů převážně s nízkou
kvalifikací.
U osob pečujících o děti je situace komplikovaná tím, že pracovní doba stanovená
zaměstnavateli není v souladu s předškolními a školními institucemi. Situace v umisťování je
rovněž komplikovaná dopravou a požadovanou směnností.
U kategorie absolventů škol je hlavním důvodem nezaměstnanosti nechuť absolventů
se zapojovat do projektů ESF a nízká motivace k práci.
Věková skupina uchazečů nad 50 let většinou s sebou nese kombinaci věku
a zdravotního omezení, dále pak problematiku dopravní obslužnosti (uchazeči nevlastní ŘP a
vlastní prostředek k dopravě nebo vůz používá jiný člen rodiny).
Nejpočetnější problémovou skupinu zaujímají uchazeči se zdravotním postižením
a s jiným zdravotním omezením. Z celkového počtu uchazečů se ZP tvoří cca 85 % uchazečů
ve věkové kategorii od 40 let výše. Většině z nich je odebrán plný invalidní důchod, jsou méně
mobilní, s nízkou kvalifikací, nebo svoji kvalifikaci nemohou ze zdravotního hlediska vykonávat.
Ze strany zaměstnavatelů není poptávka je zaměstnat. Mnohdy ÚP neuspěje ani s nabídkou
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Uchazeči jsou velmi pasivní v reakcích na nabídky
projektů v rámci ESF.
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2006, ÚP Domažlice 2007.
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II.5
Výsledky anketního
v sociální oblasti

šetření

s veřejností

o

potřebách

Z výsledků ankety o potřebách veřejnosti v sociální oblasti realizované v rámci projektu
KPSS na Horšovskotýnsku a Holýšovsku (300 respondentů) vyplynulo, že oblastmi sociálních
služeb, kterým by se měla podle veřejnosti věnovat v rámci sociální politiky na Horšovskotýnsku a
Holýšovsku největší pozornost, jsou:
- poradenství a odborná pomoc rodinám s dětmi, které se z nějakého důvodu
ocitly v krizové situaci;
- služby v domácím prostředí zajišťující lidem individuální potřeby
zdravotní a osobní péče včetně péče o vlastní děti (osobní asistence,
pečovatelská služba apod.);
- dočasná pomoc osobám, které se starají o nemohoucího člena rodiny
(přechodné umístění nemohoucího člena rodiny v pobytovém zařízení nebo zařízení s
denním provozem, zajištění pečovatelské služby apod.)
- poradenství a odborná pomoc pro osobu neschopnou vyřešit vlastními silami
akutní krizi v osobních vztazích, bydlení, zaměstnání apod.
Je třeba uvést, že pouze 5 % respondentů ankety byli uživatelé sociálních služeb. Uživatelé se
většinou v sociálních službách orientují, přinejmenším v těch, které sami využívají a nebo vědí,
kde najít informace o sociálních službách. Jinak se ale celkem čtvrtina dotázaných (27 %) o oblast
sociálních služeb nezajímá. Další čtvrtina o sociálních službách skoro nic neví (25 %) a další pětina
neví, co přesně si pod pojmem „sociální služby“ představit (20 %).

Orientace v sociálních službách
V sociálních
službách se
dobře orientuji
40 (13%)
O sociální služby
se nezajímám
80 (27%)

O sociálních
službách téměř
nic nevím
76 (25%)

II.6

Orientuji se
pouze v
sociálních
službách, které
využívám
45 (15%)

Nevím přesně,
co si pod pojmem
sociální služby
představit
59 (20%)

Výsledky dotazníkového šetření se starosty obcí

V dotazníkovém šetření, provedeném v únoru 2007 ve 27 obcích řešeného území (údaje
získány ve 23 obcích), uváděli starostové obcí nejčastěji jako hlavní problém
nedostatek péče o seniory, a to ve smyslu nedostatečné kapacity domovů pro
seniory, domů s pečovatelskou službou, terénní pečovatelské služby, rozvozu
obědů či dopravy k lékaři (uvedlo 5 zástupců obcí), ale např. i ve smyslu absence
prodejny se základními potravinami (uvedli 2 zástupci obcí). Dalšími problémy jsou podle
starostů nedořešená bezbariérovost a chybějící chráněná dílna, což poukazuje na potíže
zdravotně postižených občanů (2 zástupci) a dále chybějící „sociální bydlení“ (1 zástupce) či
obecně nedostatek financí na sociální služby (1 zástupce).
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Z dalších údajů, které nám starostové 23 obcí řešeného území poskytli, jsou významné
údaje o výskytu konkrétních kategorií obyvatel ohrožených sociálním vyloučením.
Nejvíce se v obcích účastnících se dotazníkového šetření vyskytují senioři (ve všech 23 obcích),
dále osoby s tělesným postižením (v 17 obcích) a sociálně slabé rodiny s dětmi (ve 13 obcích),
nezanedbatelný je i výskyt pachatelů trestné činnosti (v 11 obcích) - dále viz tabulka. Přestože
všechny tyto údaje vyplývají z názorů zástupců obcí a nelze je tedy považovat za absolutní, je
možné z nich částečně odvodit žádoucí zaměření sociálních služeb v regionu.
Cílová skupina

Počet obcí, kde se cílové skupiny vyskytují

Senioři

23

Osoby s tělesným postižením

17

Sociálně slabé rodiny s dětmi

13

Pachatelé trestné činnosti

11

Osoby s mentálním postižením

8

Osoby s duševním onemocněním

8

Osoby s kombinovaným postižením

5

Děti a mládež ohrožené delikvencí

5

Lidé ohrožení závislostí

5

Lidé v přechodné psychické nebo sociální krizi

4

Osoby propuštěné ze zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy po dosažení zletilosti

3

Oběti násilí, včetně domácího násilí

3

Osoby bez přístřeší

3

Lidé ze sociálně vyloučených lokalit

2

Mladí lidé po návratu z dětského domova

2

Jiné skupiny lidí ohrožených sociálním vyloučením

1

Zdroj: dotazníkové šetření v obcích provedené v rámci projektu KPSS na Horšovskotýnsku a Holýšovsku v únoru
2007.
Pozn.: Formulář je přílohou Analýzy zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku.
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II.7

Základní údaje o službách a jejich poskytovatelích

V následujícím přehledu figurují nejen poskytovatelé sociálních služeb
v řešeném území, ale i poskytovatelé ze sousedního a spádového Domažlicka a
části okresu Plzeň – jih, protože na řešeném území rovněž působí nebo se s jejich
působností v tomto plánu počítá.
Po oficiální registraci poskytovatelů sociálních služeb na Krajském úřadě Plzeňského
kraje získala síť sociálních služeb zcela odlišnou, podstatně skromnější podobu, než se jevilo na
začátku komunitního plánování. Jako sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách lze označit pouze registrované služby.
Následuje přehled jednotlivých sociálních i dalších služeb podle okruhů osob, kterým
jsou poskytovány.

Prezentace poskytovatelů služeb.
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Přehled poskytovatelů a jejich služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V následujících tabulkách jsou uvedeni poskytovatelé sociálních služeb, kteří žádali o
registraci uvedených služeb k 31.7. 2007. Základní sociální poradenství je povinnou součástí
každé sociální služby, a proto zde nefiguruje samostatně.
Horšovskotýnsko a Holýšovsko

Služby poskytované seniorům a osobám se zdravotním postižením
Druh poskytované
sociální služby

Název organizace

Místo
poskytová
ní služby

Cílová skupina2

Kapacita

Sociální služby registrované v červnu 2007
Pečovatelská
služba
Pečovatelská
služba
Pečovatelská
služba
Domovy pro
seniory

Město Holýšov

Holýšov

13, 24, 25

100 klientů

Město Horšovský Týn

Horšovský
Týn

16, 17, 18, 19, 24, 25

100 klientů

Město Staňkov

Staňkov

12, 13, 16, 17, 18, 19,
24, 25

100 klientů

Centrum sociálních služeb
Domažlice

Černovice

25

103 lůžek

Domažlicko (služby dostupné obyvatelům řešeného území)

Služby poskytované seniorům a osobám se zdravotním postižením
Druh poskytované
sociální služby

Název organizace

Místo
poskytová
ní služby

Cílová skupina2

Kapacita

Sociální služby registrované v červnu 2007
Denní stacionáře
Domovy pro
seniory

3
4

Domažlice

14, 16, 17, 18, 19, 25

Domažlice

25

2 klienti
179 lůžek
Domažlice
cca 2400
kontaktů
(820
klientů)

Odborné sociální
poradenství3

Centrum pro zdravotně
postižené Plzeňského kraje,
pracoviště Domažlice

Domažlice

11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 25

Odborné sociální
poradenství

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR,
Poradenské centrum

Domažlice

17

150
intervencí

Centrum pro zdravotně
postižené Plzeňského kraje,
pracoviště Domažlice

Domažlice

12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 25

110 klientů
za celý kraj

Diecézní charita Plzeň

Domažlice

11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19

30 klientů

Sociálně
aktivizační služby
pro seniory a osoby
se ZP4
Sociálně
aktivizační služby
pro seniory a osoby
se ZP

2

Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb domov pro seniory
Centrum sociálních služeb
Domažlice

Legenda viz dále - Seznam cílových skupin.
Registrováno za krajskou organizaci.
Registrováno za krajskou organizaci.
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Sociální
rehabilitace

Diecézní charita Plzeň

Sociální služby ve
zdrav. zařízení

Domažlická nemocnice, a.s.

Domažlice

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25

200 klientů

Domažlice

18, 25

5 lůžek

Okres Plzeň –jih (služby dostupné obyvatelům řešeného území)

Služby poskytované seniorům a osobám se zdravotním postižením
Druh poskytované
sociální služby

Název organizace

Místo
poskytová
ní služby

Cílová
skupina5

Kapacita

Sociální služby registrované v červnu 2007
Centrum denních
služeb
Denní stacionář
Denní stacionář
Domovy pro osoby
se zdrav.
postižením
Domovy pro osoby
se zdrav.
postižením
Domovy pro osoby
se zdrav.
postižením
Odlehčovací služby
Sociální služby ve
zdrav. zařízení
Týdenní stacionář
Týdenní stacionář
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení

5

Diakonie ČCE - středisko
Radost v Merklíně
Diakonie ČCE - středisko
Radost v Merklíně
Ústav sociální péče pro
tělesně postiženou mládež
ve Zbůchu

Merklín

14, 15, 18

22 klientů

Soběkury

15, 18

18 klientů

Zbůch

14, 15, 16, 18

30 klientů

Merklín

13, 14, 15, 18

23 lůžek

Stod

15

190
lůžek/klientů

Zbůch

14, 15, 16, 18

135 lůžek

Merklín

14, 15, 18

20 klinetů, 3
lůžka

Stodská nemocnice, a.s.

Stod

14, 25

10 lůžek

Stodská nemocnice, a.s.
Ústav sociální péče pro
tělesně postiženou mládež
ve Zbůchu
Diakonie ČCE - středisko
Radost v Merklíně
Ústav sociální péče pro
tělesně postiženou mládež
ve Zbůchu

Stod

25

10 lůžek

Zbůch

14, 15, 16, 18

33 lůžek

Soběkury

15, 18

5 lůžek

Zbůch,
Chotěšov

14, 15, 16, 18

32 lůžek

Diakonie ČCE - středisko
Radost v Merklíně
Domov pro osoby se zdrav.
postižením Stod,
příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro
tělesně postiženou mládež
ve Zbůchu
Diakonie ČCE - středisko
Radost v Merklíně

Legenda viz dále - Seznam cílových skupin.
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Plzeň (služby s celokrajskou působností poskytované v regionu )

Služby poskytované seniorům a osobám se zdravotním postižením
Druh poskytované
sociální služby

Název organizace

Místo
poskytová
ní služby

Cílová
skupina6

Kapacita

Sociální služby registrované v červnu 2007
Raná péče

Středisko rané péče SPRP
Plzeň

Plzeň

14, 19, 24

Sociální
rehabilitace

Tyfloservis, o.p.s.

Plzeňský
kraj

14, 19

60 klientů z
Domažlicka

Přehled poskytovatelů a jejich služeb pro „osoby v krizi“
V následující tabulce jsou uvedeni poskytovatelé sociálních služeb, kteří žádali o
registraci uvedených služeb k 31.7. 2007. Jedná se pouze o poskytovatele z blízkých Domažlic.
Jiní poskytovatelé služeb pro tyto cílové skupiny nebyli na území zaznamenáni. Základní sociální
poradenství je povinnou součástí každé sociální služby, a proto zde nefiguruje samostatně.

Služby poskytované dětem, mládeži a dalším osobám ohroženým
sociálním vyloučením
Druh poskytované
sociální služby

Název organizace

Místo
poskytová
ní služby

Cílová
skupina6

Kapacita

Sociální služby registrované v červnu 2007
Azylové domy

Odborné sociální
poradenství

6

Diecézní charita Plzeň:
Domov pro matky s dětmi
v tísni Domažlice
Centrum sociálních služeb
Domažlice:
Rodinná poradna

Domažlice

4, 20, 24

21 lůžek

Domažlice

4, 6, 20, 24, 25

7000
intervencí

200 klientů
520 klientů,
4700
kontaktů

Sociální
rehabilitace

Diecézní charita Plzeň

Domažlice

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 24, 25

Terénní programy

Network East - West

Domažlice

1, 2, 5, 9, 22

Legenda viz dále - Seznam cílových skupin.
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Popis aktuální sociální situace na Horšovskotýnsku a Holýšovsku
Seznam cílových skupin
1.

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

2.

etnické menšiny

3.

imigranti a azylanti

4.

oběti domácího násilí

5.

oběti obchodu s lidmi

6.

oběti trestné činnosti

7.

osoby bez přístřeší

8.

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

9.

osoby komerčně zneužívané

10. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
11. osoby s chronickým duševním onemocněním
12. osoby s chronickým onemocněním
13. osoby s jiným zdravotním postižením
14. osoby s kombinovaným postižením
15. osoby s mentálním postižením
16. osoby s tělesným postižením
17. osoby se sluchovým postižením
18. osoby se zdravotním postižením
19. osoby se zrakovým postižením
20. osoby v krizi
21. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
22. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
23. pachatelé trestné činnosti
24. rodiny s dítětem/dětmi
25. senioři
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Výstupy plánování
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III. Výstupy plánování
III.1 SWOT
analýza
systému
Horšovskotýnsku a Holýšovsku

sociálních

služeb

na

SWOT analýza vyhodnocuje současnou situaci v oblasti sociálních služeb v regionu
z pohledu účastníků komunitního plánování. Definuje slabé a silné stránky systému sociálních
služeb, příležitosti k rozvoji a posílení systému a možná ohrožení jeho fungování. Smyslem
SWOT analýzy je shrnutí vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících systém sociálních služeb.
SWOT analýza je základní oporou strategické části při formulaci priorit a opatření komunitního
plánu.
Přípravou pro SWOT analýzu je kromě zpracovaných analýz poskytovatelů, potřeb
uživatelů a zdrojů tzv. „Porovnání stávajících sociálních služeb s jejich uživatelskou potřebností“.
Porovnání připravil metodik projektu.
Zpracovaná SWOT analýza byla schválena Radou a Zastupitelstvem města Horšovský
Týn.

Tvorba SWOT analýzy.
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SWOT analýza sociálních služeb na Horšovskotýnsku a
Holýšovsku
SILNÉ STRÁNKY
Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
•

Pečovatelská služba a DPS v Horšovském Týně, Holýšově a ve Staňkově

•

Chráněná dílna Horšovský Týn

•

Spokojenost uživatelů pečovatelské služby

•

Rozvoz obědů pro seniory v Holýšově (není součástí pečovatelské služby)

•

Svaz tělesně postižených Horšovský Týn

•

„Ubytovací zařízení se zvláštním režimem Meclov“ (v přípravě, Diecézní charita Plzeň,
chronicky závislé, osoby s duševním onemocněním, v roce 2008 možnost registrace)

•

Sanitka města v Holýšově (např. odvoz k lékaři pro obyvatele DPS zdarma)

•

Studie přístavby domova pro seniory (DPS) v Holýšově + vlastní pozemek

•

Domov pro seniory Černovice

•

Nevyužité prostory v DPS v Holýšově (vhodné např. pro denní stacionář)

•

Odlehčovací služby Diakonie ČCE - střediska Radost v Merklíně

•

Pečovatelská služba poskytovaná Diakonií ČCE - střediskem Radost v Merklíně

pro

•

Domov pro osoby se zdravotním postižením Diakonie ČCE - střediska Radost v Merklíně

•

Centrum denních služeb Diakonie ČCE - střediska Radost v Merklíně

•

Denní stacionář Diakonie ČCE - střediska Radost v Merklíně

•

Chráněné bydlení Diakonie ČCE - střediska Radost v Merklíně

•

Spolupráce pečovatelské služby s domácí ošetřovatelskou službou Domažlice

•

Předávání informací mezi pečovatelskou službou, lékaři a nemocnicí

•

Bezbariérový přístup do DPS a Chráněné dílny v Horšovském Týně, ovládání výtahu i pro
nevidomé

•

V roce 2006 poprvé v Horšovském Týně organizovaná Tříkrálová sbírka s dobrým ohlasem

•

Domácí ošetřovatelská péče z Domažlic pro celý okres

•

Speciální třída při ZŠ v Holýšově

•

Základní škola a odborná škola Horšovský Týn (speciální škola)

•

Speciální škola v Merklíně

•

Doprava do speciální školy do Merklína a do H. Týna

•

Klub seniorů (v Holýšově) a další volnočasové aktivity pro seniory

Služby pro „ osoby v krizi“
•

„Ubytovací zařízení se zvláštním režimem Meclov“ (v přípravě, Diecézní charita Plzeň, pro
chronicky závislé, propuštěné z výkonu trestu, příští rok možnost registrace)

•

Projekt JANA zabývající se prevencí AIDS – terénní sociální práce z Domažlicka

strana 31/68

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku 2009 - 2012

Výstupy plánování

SLABÉ STRÁNKY
Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
• Chybí denní (týdenní) stacionář pro seniory
• Chybí návazné zařízení - domov pro seniory pro nesamostatné obyvatele DPS v Holýšově i
v Horšovském Týně
• Chybí osobní asistence pro seniory, terénní služba poskytující pomoc v domácnosti
• Omezená doba pečovatelské služby (večer, o víkendech)
• Chybí denní stacionář pro osoby se zdravotním omezením v produktivním věku
• Chybí peníze na kofinancování projektů
• Nedostupnost pečovatelské služby v malých obcích
• Nedostatek financí na výstavbu a provoz domova pro seniory
• 76 čekatelů v domově pro seniory Černovice z celého kraje
• Chybí rehabilitační pracovníci
• Některé aspekty pobytu v Černovicích (izolace, chybějící skříně a lampičky, časté stěhování –
obtížné soužití, kapacita WC)
• Nedostatek informací o poskytovaných sociálních službách v domácnostech
• DPS ve Staňkově není bezbariérový a má nízkou kapacitu (dlouhá čekací doba)
• Nedostatečná kapacita chráněné dílny v Horšovském Týně
• Zájem o bydlení v DPS převyšuje kapacitu
• Neexistuje projekt rozvoje sociálních služeb v regionu
• Chybí služba tísňové péče
• Na Horšovskotýnsku nejsou lidé schopní psát projekty pro sociální oblast a chybí informace o psaní
projektů
• Chybí bezbariérové vstupy do veřejných budov, WC (v Horšovském Týně i v Holýšově, včetně
nástupu do vlaku)
• Dlouhá čekací doba u lékařů v Holýšově
• Chybí lékařská pohotovost v Horšovském Týně
• Nedostatek pracovních příležitostí pro částečně invalidní obyvatele
• Zdravotní středisko v Holýšově není bezbariérové
• Bezbariérové nájezdy na chodníky v Holýšově

• Nedostatek prostor a učitelů v MŠ pro integrované děti
Služby pro „ osoby v krizi“
• Přibývá lidí ohrožených závislostí, ztrátou přístřeší (v Domažlicích asi 20 osob, v Horšovském Týně
5-10), sociálním vyloučením – pro tyto osoby v rámci celého okresu chybí azyl, noclehárna, šatstvo
• Chybí prevence závislosti (všech druhů) i programy pro uživatele drog a následná péče
• Chybí bydlení pro matky s dětmi, rodiny i jednotlivce v krizi (jde však o ojedinělé případy)
• Neexistuje projekt rozvoje sociálních služeb v regionu
• Na Horšovskotýnsku nejsou lidé schopní psát projekty pro sociální oblast a chybí informace o psaní
projektů
• Chybí zázemí pro malé děti (mateřské centrum, dětský koutek)
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PŘÍLEŽITOSTI
Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
•

Dotace z Evropské unie a z ministerstev

•

Nevyužitá budova bývalé školy v Horšovském Týně

•

Rozšíření dopravy k lékaři a zpět i do okolních obcí (na Holýšovsku)

•

Katalog služeb ze Stoda

•

Lékařští specialisté v Plzni

•

Zájem a informovanost o dobrovolnictví

•

Sponzoring

•

Přesné zmapování sociálních služeb v regionu (nabídka – poptávka)

•

Podpora terénních služeb (např. Krajem)

•

Rekvalifikační kurzy pořádané úřadem práce pro pracovní činnost „Pečovatelka“ a využití těchto
pracovníků v sociálních službách

•

Využití kapacit (personálních, materiálních) svazku obcí Domažlicko

•

Zájem Diecézní charity Plzeň zřídit zařízení v ulici B. Němcové 35

•

Dvousměnný provoz chráněné dílny

Služby pro „ osoby v krizi“
•

Krizové bydlení v okolí regionu

•

Terénní programy s možností dalšího odpovídajícího zázemí

OHROŽENÍ
Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, „osoby v krizi“
• Nedostatek financí pro poskytování služeb
• Nezájem obyvatel pomáhat si
• Nejistá existence chráněné dílny v Horšovském Týně
• Platby u lékařů
• Špatné pochopení smyslu příspěvků na péči
• Zhoršení finanční situace uživatelů služeb
• Legislativa ČR, rozpočtové určení daní
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III.2 Vize rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku a
Holýšovsku do roku 2012
Vize vyjadřuje představu všech účastníků komunitního plánování o optimální podobě a
vlastnostech systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Souhlas s jejím
zněním vyjádřily rovněž Rada a Zastupitelstvo města Horšovský Týn (5., respektive 17. 12.
2007). Vize popisuje žádoucí stav vzhledem ke 4 perspektivám, kterými lze na systém a zajištění
sociálních služeb hledět. Tato vize se stala východiskem pro formulování konkrétních cílů a
opatření, jež mají přispět k jejímu naplnění, definovat postup, jak žádoucího stavu do roku 2012
dosáhnout.

Příprava vize rozvoje.
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VIZE rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku a
Holýšovsku
POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
•

V roce 2012 nabídka kvalifikovaných sociálních služeb na Horšovskotýnsku
převyšuje poptávku. Služby jsou dostupné co nejširšímu okruhu obyvatel a navazují
na sebe. Mají politickou podporu.

•

Informovanost obyvatel o službách zvyšuje distribuce katalogu, dostupná média i
bezplatná telefonní linka. Informace jsou poskytovány kvalitně.
KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

•

Služby splňují standardy kvality sociálních služeb. Jsou respektovány osobnostní
vlastnosti, názory a potřeby uživatelů a chráněna jejich práva.

•

Přístupy do veřejných budov jsou bezbariérové.
PERSONÁLNÍ KAPACITY

•

Služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem. Sociální pracovníci se
vzdělávají celoživotně a jejich vzdělání je srovnatelné (podle jednotných kurzů v celé
ČR). Pracují ve standardních podmínkách.

•

Do poskytování služeb jsou více zapojeni dobrovolníci, kteří jsou podporováni a jsou
pro ně pořádány bezplatné kurzy. Uplatnění nacházejí především jako asistenti a
společníci.
FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ ZDROJE

•

Pro financování služeb jsou plně využívány dotace z Evropské unie, z krajů a
ministerstev a jejich získávání je jednodušší. Existuje stálý (jistý) finanční zdroj ze
státního rozpočtu a všichni k němu mají rovný přístup. Na financování sociálních
služeb se podílejí i sponzoři. Finanční prostředky jsou využívány efektivně. Příspěvek
na péči je využíván na úhradu služeb.
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III.3 Struktura výstupů plánování, navržené cíle
Plán rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku a
Holýšovsku

4.

5.

6.

↓

↓

PRIORITNÍ OBLAST:
Oblast služeb pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
Cíle

PRIORITNÍ OBLAST:
Oblast služeb pro „osoby
v krizi“
Cíle

Zajistit dostupnost sociálních 7. Zajistit primární prevenci a
služeb,
které
umožňují
snižovat
rizika
spojená
seniorům
důstojný
život
s drogovou
závislostí
na
v přirozeném prostředí
Horšovskotýnsku
Zajistit dostupnost sociálních a
dalších služeb, které podporují 8. Zajistit azylové ubytování pro
„osoby v krizi“
integraci osob se zdravotním
postižením do společnosti
Udržet
stávající
kapacitu
pobytových služeb a podle
potřeby
připravovat
její
rozšíření

Cíle společné oběma prioritním oblastem:
1. Zvýšit informovanost veřejnosti o sociálních službách
2. Rozšířit zdroje využitelné pro poskytování sociálních služeb
3. Vyhodnocovat poptávku po sociálních službách a přizpůsobovat jejich
nabídku potřebám
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III.4 Cíle a opatření společné více oblastem
Následuje výčet všech navržených společných cílů a opatření.

Cíle a opatření společné více oblastem
CÍL 1:
Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3

CÍL 2:
Opatření 2.1
Opatření 2.2

CÍL 3:
Opatření 3.1
Opatření 3.2

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

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

Vyhodnocovat poptávku po sociálních
přizpůsobovat jejich nabídku potřebám

službách

a

Zjišťování potřeb uživatelů příspěvku na péči a klientů sociálního odboru
Pravidelná setkání poskytovatelů služeb, výměna a shromažďování
informací o (neuspokojených) potřebách
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III.5 Cíl 1 - Zvýšit informovanost veřejnosti o sociálních službách
Po podrobnějším popisu cíle jsou rozpracována jednotlivá opatření, kterými má být cíle
dosaženo.

CÍL 1:
Popis cíle

Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3

CÍL 1:
Opatření 1.1:
Charakteristika
opatření

Odůvodnění
opatření

Aktivity
naplňující
opatření

Výstupy
jednotlivých
aktivit

Realizátor

Zvýšit informovanost veřejnosti o sociálních službách
Cíl bude průběžně naplňován poskytováním a zveřejňováním aktuálních
informací z oblasti sociálních služeb a distribucí informačních materiálů,
zejména katalogu služeb.
Indikátorem plnění cíle budou počty zveřejněných zpráv, distribuovaných
katalogů, poskytnutých informací apod.
Cíl bude naplňován následujícími opatřeními:
Distribuce a aktualizace katalogu služeb
Informování o službách v regionálním zpravodajství a na
internetu
Využívání
základního
poradenství
sociálního
odboru
a
poskytovatelů služeb

Zvýšit informovanost veřejnosti o sociálních službách
Distribuce a aktualizace katalogu služeb
Opatření spočívá zejména v distribuci a propagaci katalogu poskytovatelů
sociálních služeb, který vznikl v rámci komunitního plánování v počtu cca
2500 výtisků. Cílem je, aby byl katalog dostupný všem okruhům osob
v nepříznivé sociální situaci v Horšovskotýnském a Holýšovském regionu.
V roce 2011 bude katalog aktualizován.
V regionu dosud neexistoval souhrnný informační materiál o nabídce všech
sociálních a souvisejících služeb v regionu. Po vytištění katalogu poskytovatelů
sociálních služeb je nutné zajistit jeho efektivní distribuci tak, aby byl
dostupný všem osobám v nepříznivé sociální situaci.
Opatření povede ke zvýšení informovanosti obyvatel o nabídce a možnostech
sociálních služeb a k růstu poptávky po těchto službách mezi lidmi, kteří jsou
v nepříznivé sociální situaci.
Aktivity
Termín
1.1.1 Distribuce katalogu služeb
1.1.2 Průběžná informační kampaň o katalogu
1.1.3 Aktualizace katalogu

Distribuce
katalogu
v roce
2008, aktualizace
v roce 2011.

1.1.1 Katalog služeb na webu Města, ve všech obcích na OÚ a sociálním
odboru, u všech poskytovatelů služeb na Policii ČR, městské policii, u
profesionálních a dobrovolných hasičů, na úřadu práce, na OSSZ, ve
zdravotnických zařízeních a u soukromých lékařů, ve zdravotních
pojišťovnách, základních a středních školách, v zájmových organizacích.
1.1.2 Letáky a novinové články
1.1.3 Aktualizované údaje o sociálních službách na webu Města a v místních
zpravodajích.
1.1.1 Městský úřad Horšovský Týn a obce a města na Horšovskotýnsku a
Holýšovsku.
1.1.2 Městský úřad Horšovský Týn
1.1.3 Městský úřad Horšovský Týn
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Předpokládané
náklady a
finanční zdroje

CÍL 1:
Opatření 1.2:

Charakteristika
opatření

Odůvodnění
opatření

Aktivity
naplňující
opatření
Výstupy
jednotlivých
aktivit

Náklady nebyly vyčísleny.
Zdroje: do února 2008 v rámci projektu komunitního plánování, poté městské
a obecní úřady.

Zvýšit informovanost veřejnosti o sociálních službách
Informování o službách v regionálním zpravodajství a na
internetu
Opatření spočívá v průběžném zveřejňování aktuálních informací z oblasti
sociálních služeb v regionálním tisku, na internetových stránkách měst a obcí i
v regionálním
televizním
a
rozhlasovém
zpravodajství,
případně
prostřednictvím jiných tištěných či elektronických materiálů. Na tvorbě zpráv
se budou podílet Městský úřad Horšovský Týn, jednotliví poskytovatelé služeb
a obce.
Obyvatelé regionu nemají dostatek aktuálních informací z oblasti poskytování
sociálních služeb a řešení nepříznivé sociální situace.
Opatření povede ke zvýšení informovanosti obyvatel o nabídce a možnostech
sociálních služeb a k růstu poptávky po těchto službách mezi lidmi, kteří jsou
v nepříznivé sociální situaci. Přispěje ke včasnému a odbornému řešení
nepříznivé sociální situace obyvatel.
Aktivity
Termín
1.2.1 Příprava letáků, novinových a internetových Čtvrtletně
článků, tiskových zpráv
roku 2008.

od

Realizátor

1.2.1 Minimálně 1x za čtvrt roku vyjde novinový článek přinášející aktuální
informace o sociálních službách, na webu Města Horšovský Týn jsou aktuální
informace z oblasti poskytování sociálních služeb apod.
Městský úřad Horšovský Týn ve spolupráci s obcemi a s poskytovateli služeb.

Předpokládané
náklady a
finanční zdroje

Náklady nebyly vyčísleny.
Zdroje: do února 2008 v rámci projektu komunitního plánování, poté MěÚ
Horšovský Týn, obce a poskytovatelé služeb, sdružení uživatelů.
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CÍL 1:
Opatření 1.3:

Charakteristika
opatření

Odůvodnění
opatření

Aktivity
naplňující
opatření
Výstupy
jednotlivých
aktivit
Realizátor
Předpokládané
náklady a
finanční zdroje

Zvýšit informovanost veřejnosti o sociálních službách
Využívání základního poradenství sociálního odboru a
poskytovatelů služeb
Smyslem opatření je zdůraznit a posílit informativní a poradenskou (tzv.
základní sociální poradenství) funkci všech poskytovatelů sociálních služeb a
sociálních odborů městských úřadů. Ve spojení s adekvátní informační
kampaní (viz výše) je cílem učinit ze sociálních odborů a existujících
poskytovatelů služeb hlavní a hojně využívaná centra informování a
poradenství.
Obyvatelé regionu nemají dostatek aktuálních informací z oblasti poskytování
sociálních služeb a řešení nepříznivé sociální situace.
Opatření povede ke zvýšení informovanosti obyvatel o nabídce a možnostech
sociálních služeb a k růstu poptávky po těchto službách mezi lidmi, kteří jsou
v nepříznivé sociální situaci. Přispěje ke včasnému a odbornému řešení
nepříznivé sociální situace obyvatel.
Aktivity
Termín
1.3.1 Informování o službách (viz opatření 1.2)
od 2008
1.3.2
Poskytování
základního
sociálního
poradenství
1.3.1 Informační materiály
1.3.2 Konzultace
Městské úřady, poskytovatelé služeb
Nestanoveny.
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III.6 Cíl 2 - Rozšířit zdroje využitelné pro poskytování sociálních
služeb
Po podrobnějším popisu cíle jsou rozpracována jednotlivá opatření, kterými má být cíle
dosaženo.

CÍL 2:

Popis cíle

Rozšířit zdroje využitelné pro poskytování sociálních
služeb
Cílem je využít stávající finanční, materiální i lidské zdroje měst a obcí pro
zvýšení počtu a kapacity sociálních služeb v regionu. Záměr bude
naplňován poskytováním nefinanční i finanční podpory, především ze
strany měst Horšovský Týn a Holýšov, ale i dalších obcí, poskytovatelům
sociálních služeb.
Indikátorem plnění cíle budou počty konzultací, smlouvy s poskytovateli
služeb o partnerství, poskytnutí prostor, získané dotace apod.
Cíl bude naplňován následujícími opatřeními:

Opatření 2.2

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

CÍL 2:

Rozšířit zdroje využitelné pro poskytování sociálních služeb

Opatření 2.1

Opatření 2.1:

Charakteristika
opatření

Odůvodnění
opatření

Aktivity
naplňující
opatření

Výstupy
jednotlivých
aktivit
Realizátor

Příprava a nabídka prostor staré školy v Horšovském Týně a
DPS v Holýšově a bývalé MŠ v Srbech pro poskytování služeb
Opatření nabízí prostorové zázemí pro poskytování sociálních nebo
souvisejících služeb. Těmito prostory jsou zejména budova bývalé školy
v Horšovském Týně, místnosti domu s pečovatelskou službou v Holýšově a
budova bývalé mateřské školy v Srbech. Konkrétní využití objektů zatím není
stanoveno a bude se odvíjet od dohody s provozovateli služeb. Předpokladem
provozování služeb v odpovídající kvalitě je rekonstrukce a úprava prostor.
Existující prostory jsou vhodné pro poskytování sociálních nebo
souvisejících služeb. Jejich využití pro tyto účely je v souladu se záměry
samospráv. V průběhu plánování sociálních služeb vznikla poptávka
především po službách denního stacionáře pro seniory i osoby se zdravotním
postižením, po službě domov pro seniory, zázemí pro provoz nebo sklad
chráněné dílny, azylový dům apod.
Aktivity
Termín
2.2.1 Vypracování alternativ využití budovy 2.2.1 2008
školy v ulici Vrchlického v Horšovském Týně
2.2.2, 2.2.3 2008
2.2.2 Nabídka prostor v DPS v Holýšově
poskytovatelům služeb
2.2.2 Nabídka prostor bývalé MŠ v Srbech
poskytovatelům služeb
2.2.1 Dokument popisující a zvažující možnosti využití budovy
2.2.2, 2.2.3 Oslovení poskytovatelů služeb
2.2.1 Město Horšovský Týn
2.2.2 Město Holýšov
2.2.3 Obec Srby
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Předpokládané
náklady a
finanční zdroje

Nestanoveno.

CÍL 2:

Rozšířit zdroje využitelné pro poskytování sociálních služeb

Opatření 2.2:

Podpora měst a obcí žadatelům o dotace na sociální služby
Opatření bude naplňováno finanční i nefinanční podporou měst v podobě
poskytování poradenství o přípravě projektů a žádostech o dotace,
předfinancování nebo kofinancování vybraných projektů naplňujících plán
rozvoje sociálních služeb, případně další strategické cíle. Konkrétní forma
podpory se bude odvíjet od konkrétního obsahu projektu a dohody
s realizátorem.
Rozvoj sociálních služeb v regionu je závislý na schopnosti získávat dotace
z veřejných rozpočtů. Na Horšovskotýnsku nejsou lidé schopní psát projekty
pro sociální oblast a chybí informace o psaní projektů (viz SWOT analýza).
Aktivity
Termín

Charakteristika
opatření

Odůvodnění
opatření

Aktivity
naplňující
opatření

Výstupy
jednotlivých
aktivit
Realizátor
Předpokládané
náklady a
finanční zdroje

2.2.1 Předfinancování nebo kofinancování od 2008
projektů obcemi
2.2.2
Poskytování
poradenství
experty
městských úřadů
2.2.1 Smlouva o předfinancování nebo kofinancování
2.2.2 Konzultace
Město Horšovský Týn a Město Holýšov, další obce.
Město Horšovský Týn a Město Holýšov, další obce, v závislosti na
konkrétních projektech.
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III.7 Cíl 3 - Vyhodnocovat poptávku po sociálních službách a
přizpůsobovat jejich nabídku potřebám
Po podrobnějším popisu cíle jsou rozpracována jednotlivá opatření, kterými má být cíle
dosaženo.

CÍL 3:

Popis cíle

Opatření 3.1
Opatření 3.2

CÍL 3:

Vyhodnocovat
poptávku
po
sociálních
přizpůsobovat jejich nabídku potřebám

službách

a

Cílem je zajistit a sdílet aktuální informace o (měnící se) potřebnosti sociálních
služeb a potřebách obyvatel regionu. Znalost aktuálních potřeb je nezbytná
pro další rozhodování o zajištění služeb a aktualizaci plánu jejich rozvoje.
Indikátorem plnění cíle budou průběžné analýzy potřeb a návrhy jejich
uspokojení, nabídka služeb.
Cíl bude naplňován následujícími opatřeními:
Zjišťování potřeb uživatelů příspěvku na péči a klientů sociálního
odboru
Pravidelná
setkání
poskytovatelů
služeb,
výměna
a
shromažďování informací o (neuspokojených) potřebách

Vyhodnocovat
poptávku
po
sociálních
přizpůsobovat jejich nabídku potřebám

službách

a

Zjišťování potřeb uživatelů příspěvku na péči a klientů sociálního
odboru
Opatření využívá možností sociálních odborů komunikovat s uživateli
příspěvku na péči i dalších služeb. Především sociální odbory městských úřadů
Charakteristika
jsou v kontaktu s lidmi v nepříznivé sociální situaci a měly by být hlavním
opatření
centrem a zdrojem informací užitečných pro diskusi o podobě sociálních
služeb.
Městské úřady nemají dostatečný přehled o potřebách obyvatel a jejich
poptávce po službách. Informovanost obyvatel o nabídce a možnostech
Odůvodnění
sociálních služeb musí být doprovázena průběžným zjišťováním a
opatření
vyhodnocováním potřeb a poptávky. Jedině tak je možné uvažovat o budoucí
a optimální podobě služeb v regionu.
Aktivity
Termín
Opatření 3.1:

Aktivity
naplňující
opatření

Výstupy
jednotlivých
aktivit
Realizátor

3.1.1 Rozhovory nebo dotazníková šetření každoročně
s uživateli příspěvků na péči a s dalšími
klienty sociálních odborů
3.1.2 Pravidelná setkání pracovních skupin a
aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb
3.1.1 Zápisy z rozhovorů, vyhodnocení šetření (každoročně)
3.1.2 Každoroční aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb
Městský úřad Horšovský Týn, Městský úřad Holýšov, Městský úřad Staňkov

Předpokládané Město Horšovský Týn, Město Holýšov, Město Staňkov
náklady a
finanční zdroje
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CÍL 3:
Opatření 3.2:

Charakteristika
opatření

Odůvodnění
opatření

Aktivity
naplňující
opatření
Výstupy
jednotlivých
aktivit
Realizátor
Předpokládané
náklady a
finanční zdroje

Vyhodnocovat poptávku po sociálních
přizpůsobovat jejich nabídku potřebám

službách

a

Pravidelná
setkání
poskytovatelů
služeb,
výměna
a
shromažďování informací o (neuspokojených) potřebách
Opatření využívá možností poskytovatelů sociálních služeb (včetně
organizací z Domažlicka a Stodska) komunikovat s uživateli služeb a se
zájemci o službu. Poskytovatelé mají povinnost vést evidenci odmítnutých
žadatelů o službu z důvodu nedostatečné kapacity nebo požadavku služby,
která není poskytována. Opatření zajišťuje zveřejnění a sdílení těchto
informací o neuspokojených potřebách.
Městské úřady i sami poskytovatelé služeb nemají dostatečný přehled o
potřebách obyvatel a jejich poptávce po službách. Informovanost obyvatel o
nabídce a možnostech sociálních služeb musí být doprovázena průběžným
zjišťováním a vyhodnocováním potřeb a poptávky. Jedině tak je možné
uvažovat o budoucí a optimální podobě služeb v regionu.
Aktivity
Termín
3.2.1
Pravidelná
setkání
zástupců každoročně
poskytovatelů sociálních služeb a výměna
informací o potřebách obyvatel
3.2.1 Popis a kvantifikace potřeb uživatelů sociálních služeb nebo
(odmítnutých) zájemců o službu
Organizátorem setkání poskytovatelů bude Městský úřad Horšovský Týn
(Odbor sociálních věcí)
Nestanoveno.
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III.8 Cíle a opatření v oblasti služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Následuje výčet všech navržených cílů a opatření v oblasti služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením.

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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III.9 Cíl 4 - Zajistit dostupnost sociálních služeb, které umožňují
seniorům důstojný život v přirozeném prostředí
Po podrobnějším popisu cíle jsou rozpracována jednotlivá opatření, kterými má být cíle
dosaženo.

CÍL 4:

Popis cíle

Opatření 4.1
Opatření 4.2
Opatření 4.3

CÍL 4:

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

umožňují

Cílem je do roku 2012 zajistit seniorům s omezenou soběstačností dostupnost
takových služeb, které jim umožní co nejdéle setrvat ve svém přirozeném
prostředí. Pokud o tyto osoby pečují osoby blízké, je zapotřebí, aby i jim
nabídka sociálních služeb umožňovala uplatnění na trhu práce, nezbytný
odpočinek a kontakt se společenským prostředím.
Indikátorem úspěšného plnění cíle je registrace sociálních služeb, které mají
kapacitu tuto péči na území Horšovskotýnska a Holýšovska poskytovat, nebo
využívání služeb v sousedních regionech.
Cíl bude naplňován následujícími opatřeními:
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 služeb, které
seniorům důstojný život v přirozeném prostředí

umožňují

Zajištění pečovatelské služby a rozšíření její územní a časové
dostupnosti
Celková kapacita pečovatelské služby v regionu je co do počtu uživatelů – 300
osob dostatečná. Opatření počítá s rozšířením kapacity poskytovat
pečovatelskou službu na celém území regionu a případně i ve večerních
hodinách a o víkendech, pokud ze strany starostů nebo obyvatel obcí vznikne
tato potřeba. Rozšíření územní (v prvé řadě) a časové dostupnosti lze provést
několika způsoby:
1) V rámci městských pečovatelských služeb obnáší rozšíření personálu a
vozového parku + zajištění dofinancování ze strany obcí, případně MPSV
nebo Kraje.
2) Může být (ihned) zajištěno komerční neregistrovanou službou Domácí
Charakteristika ošetřovatelská péče – Miroslava Lukášková. Ceny výkonů však přesahují
opatření
maximální limity nekomerčních sociálních služeb. Tyto ceny by případně
upravila registrace služby jakožto sociální (pečovatelská služba).
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v
domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Obyvatelstvo regionu i celé ČR stárne. V několika příštích letech je
Odůvodnění
pravděpodobné zhoršení soběstačnosti obyvatel DPS i dalších seniorů žijících
Opatření 4.1:
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opatření

ve svém přirozeném prostředí. Tito lidé zpravidla upřednostňují setrvání ve
svých domovech, pokud je to jen trochu možné. Ne vždy je jim však dostupná
péče osoby blízké, nehledě na to, že kapacita domovů pro seniory v regionu je
zatím obsazena. Registrovaná pečovatelská služba (Holýšov, Horšovský Týn,
Staňkov) je v regionu poskytována pouze do cca 16:00 ve všední dny.
V regionu Horšovskotýnsko a Holýšovsko má přiznaný příspěvek na péči
přibližně 330 osob nad 65 let. Mezi uživateli pečovatelské služby bylo ke konci
roku 2007 přibližně 20 % příjemců příspěvku na péči, tj. 60 uživatelů. Službu
využívá kolem 200 uživatelů, kteří příspěvek na péči nemají.
Podle výsledků dotazníkového šetření s příjemci příspěvku na péči minimálně
13 z nich není spokojeno s provozní dobou služby. Alespoň 11 osob zvažuje, že
službu začne využívat. Důvody, proč službu nevyužívají další uživatelé: služba
není dostupná – 14 osob, služba je příliš drahá – 21 osob, nevědí o službě – 3
osoby.
Aktivity
Termín

4.1.1 Poskytování služby ve stávajícím území
4.1.1 – 4.1.3
4.1.2 Využívání (komerčních) služeb „domácí od 2008
Aktivity
péče“
naplňující
4.1.4
v letech
opatření
4.1.3 Zjišťování reálné poptávky a dohoda o 2009 - 2012
poskytování pečovatelské služby dalším obcím
4.1.4 Zvýšení rozpočtu pečovatelských služeb a
rozšíření jejich kapacity odpovídající poptávce
4.1.1 Registrované pečovatelské služby s kapacitou 300 klientů (100 Holýšov,
100 Horšovský Týn, 100 Staňkov)
4.1.2 (Ne)registrovaná služba „domácí péče“ uspokojující potřeby obyvatel na
Výstupy
základě smluvních cen
jednotlivých
4.1.3 Osobní jednání s obecními úřady, návštěvy klubů seniorů a tělesně
aktivit
postižených, případně veřejná setkání s občany, distribuce katalogu
4.1.4 Navýšení rozpočtu a personálu, rozšíření územní a časové působnosti
registrované pečovatelské služby podle potřeb obyvatel
4.1.1 Město Horšovský Týn, Město Staňkov, Město Holýšov
4.1.2 Domácí ošetřovatelská péče – Miroslava Lukášková, případně jiný
subjekt
Realizátor
4.1.3 Městské úřady Horšovský Týn, Staňkov, Holýšov
4.1.4 Městské úřady Horšovský Týn, Staňkov, Holýšov
Předpokládané 1 061 000,- (Horšovský Týn), 1 200 000,- (Holýšov), 871 000,- (Staňkov)
náklady a
Zdroje: MPSV, uživatelé, zřizovatelé, obce
finanční zdroje
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CÍL 4:
Opatření 4.2:

Charakteristika
opatření

Odůvodnění
opatření

Aktivity
naplňující
opatření
Výstupy
jednotlivých
aktivit
Realizátor
Předpokládané
náklady a
finanční zdroje

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

umožňují

Zajištění terénních a pobytových odlehčovacích služeb pro seniory
Opatření reaguje na potřebu zajistit odlehčovací službu. Do roku 2011 bude
tato potřeba uspokojována v případě pobytové formy služby mimo region,
především v Plzni, případně v Merklíně (zatím registrováno jen pro osoby do
65 let). Obě tyto lokality jsou vzhledem k typu služby (obvyklé využití na 1-2
týdny v roce) dostupné.
Od roku 2009 bude v regionu zajištěna terénní odlehčovací služba (registraci
připravuje Domácí ošetřovatelská péče – Miroslava Lukášková).
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě
nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí
ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Obyvatelstvo regionu i celé ČR stárne. V několika příštích letech je
pravděpodobné zhoršení soběstačnosti obyvatel DPS i dalších seniorů žijících
ve svém přirozeném prostředí. Tito lidé zpravidla upřednostňují setrvání ve
svých domovech a pečuje o ně osoba blízká nebo jiná (ke konci roku 2007 přes
téměř 300 osob na 65 let). Tato pečující osoba však čas od času potřebuje
nezbytný odpočinek, nehledě na jiné důvody dočasného přerušení péče.
V regionu Horšovskotýnsko a Holýšovsko má přiznaný příspěvek na péči
přibližně 330 osob nad 65 let. Podle výsledků dotazníkového šetření s příjemci
příspěvku na péči alespoň 21 osob zvažuje, že službu začne využívat. 31
dotazovaných uvedlo, že by službu v případě jejího vzniku využili.
Aktivity
Termín
4.2.1 Využívání pobytové odlehčovací služby pro 4.2.1 od 2008
seniory v Plzni
4.2.2 od 2009
4.2.2 Příprava a poskytování terénní odlehčovací
služby pro seniory
4.2.1 Využití služby
4.2.2 Nově registrovaná terénní odlehčovací služba pro seniory s kapacitou
do cca 10 osob, uživatelé služby
4.2.1 Zprostředkovávají sociální odbory MěÚ dle dohody s Hospicem sv.
Lazara nebo jiným poskytovatelem
4.2.2 Domácí ošetřovatelská péče – Miroslava Lukášková nebo jiný
poskytovatel
4.2.1 Nestanoveno.
4.2.2 50 000,- až 500 000,- Kč ročně v závislosti na kapacitě (1-10 klientů)
Služba je hrazena uživateli z příspěvků na péči.
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CÍL 4:
Opatření 4.3:

Charakteristika
opatření

Odůvodnění
opatření

Aktivity
naplňující
opatření

Výstupy
jednotlivých
aktivit

Realizátor

Předpokládané
náklady a

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

umožňují

Zajištění osobní asistence, případně denního stacionáře pro
seniory jako alternativy
Cílem opatření je uspokojit poptávku po službě denního stacionáře a osobní
asistenci. Denní stacionář je provozován v Domažlicích (10-30 km, pro 2
osoby – kapacita nevyužita), týdenní ve Stodě (5-25 km, kapacita naplněna min. 20 čekatelů). Protože služba v Domažlicích není zcela vytížena, prvním
krokem k uspokojení poptávky bude informování potenciálních uživatelů o
této možnosti. Funkční alternativou denního stacionáře může být rovněž
služba osobní asistence s celookresní působností. Její zajištění a využívání
bude předcházet případnému budování kapacit služby stacionáře.
Obyvatelstvo regionu i celé ČR stárne. V několika příštích letech je
pravděpodobné zhoršení soběstačnosti obyvatel DPS i dalších seniorů žijících
ve svém přirozeném prostředí. Tito lidé zpravidla upřednostňují setrvání ve
svých domovech a pečuje o ně osoba blízká nebo jiná (ke konci roku 2007 přes
téměř 300 osob na 65 let). Tato pečující osoba je však mnohdy vyloučena
z trhu práce. Zajištění odpovídající péče formou terénní nebo ambulantní
služby v pracovní době umožní skloubit výkon profesní i pečující role, čímž je
předcházeno sociálnímu vyloučení jak osoby se sníženou soběstačností tak i
osoby pečující.
V regionu Horšovskotýnsko a Holýšovsko má přiznaný příspěvek na péči
přibližně 330 osob nad 65 let. Podle výsledků dotazníkového šetření s příjemci
příspěvku na péči by podle svých vyjádření 8 osob nad 65 let využívalo službu
denního stacionáře a 10 osob nad 65 let službu týdenního stacionáře (55
dotazovaných uvedlo, že neví) v případě, že by na Horšovskotýnsku a
Holýšovsku tyto služby vznikly. Osobní asistence v celém okrese poskytována
není. 14 osob deklarovalo, že by tuto službu v případě jejího vzniku využilo
(dalších 91 uvedlo, že neví).
Se vznikem služby osobní asistence a případným rozšířením kapacity denního
stacionáře počítá domažlický plán rozvoje sociálních služeb. Podporu vzniku či
rozšiřování kapacity těchto služeb deklaruje rovněž Plzeňský kraj.
Aktivity
Termín
4.3.1 Informování potenciálních uživatelů o 4.3.1 od 2008
existujících stacionářích, využití služeb mimo 4.3.2 2008
region
4.3.3 od 2009
4.3.2 Zjištění konkrétních potřeb zájemců o
službu, zacílené šetření
4.3.3 Příprava a využití služby osobní asistence se
sídlem v Domažlicích
4.3.1 Dopis s informacemi, katalog služeb, smlouvy o poskytování služby
4.3.2 Rozhovory s uživateli
4.3.3 Uživatelé služby
4.3.1 MěÚ Horšovský Týn a Holýšov, dle dohody s Městským centrem sociálně
rehabilitačních služeb nebo s jiným poskytovatelem
4.3.2 Městský úřad Horšovský Týn, Městský úřad Holýšov
4.3.3 Službu připravují Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje,
Domácí ošetřovatelská péče – Miroslava Lukášková
4.3.1, 4.3.2 Nestanoveno.
4.3.3 1-2 mil Kč (v závislosti na počtu asistentů)
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finanční zdroje

III.10 Cíl 5 - Zajistit dostupnost sociálních a dalších služeb, které
podporují integraci osob se zdravotním postižením do společnosti
Po podrobnějším popisu cíle jsou rozpracována jednotlivá opatření, kterými má být cíle
dosaženo.

CÍL 5:

Popis cíle

Opatření 5.1
Opatření 5.2
Opatření 5.3
Opatření 5.4

Zajistit dostupnost sociálních a dalších služeb, které
podporují integraci osob se zdravotním postižením do
společnosti
Cílem je do roku 2012 zajistit osobám se zdravotním postižením do 65 let
možnost uplatnění na (chráněném) trhu práce a dostupnost takových služeb,
které jim umožní kontakt se společenským prostředím a přirozený způsob
života. Pokud o tyto osoby pečují osoby blízké, je zapotřebí, aby i jim nabídka
sociálních služeb umožňovala uplatnění na trhu práce, nezbytný odpočinek a
kontakt se společenským prostředím.
Indikátorem úspěšného plnění cíle je počet (chráněných) pracovních míst a
registrace sociálních služeb na území Horšovskotýnska a Holýšovska nebo
využívání služeb v sousedních regionech.
Cíl bude naplňován následujícími opatřeními:
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
Doplňujcí opatření k sociálním službám
Rozšíření kapacity chráněné dílny
Odstraňování bariér v přístupu k veřejným službám
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CÍL 5:

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
Cílem opatření je uspokojit poptávku po službě denního stacionáře pro osoby
se zdravotním postižením v produktivním věku. Tato služba je zatím
poskytována ve vzdálenějším Zbůchu (15 – 35 km, denní i týdenní stacionář
s možností zvýšení kapacity) a v Soběkurech (15-35 km, kapacita 18 osob
nenaplněna). V Domažlicích se s jejím zajištěním počítá v plánu rozvoje
Charakteristika sociálních služeb. Protože existující služby v Soběkurech a ve Zbůchu nejsou
zcela vytíženy, stane se prvním krokem k uspokojení poptávky informování
opatření
potenciálních uživatelů o existujících stacionářích. V té době již také
pravděpodobně bude služba zajištěna v Domažlicích (viz domažlický plán
rozvoje sociálních služeb). Funkční alternativou denního stacionáře může být
rovněž služba osobní asistence s celookresní působností. Její zajištění a využití
bude předcházet případnému budování kapacit stacionáře.
V regionu Horšovskotýnsko a Holýšovsko má přiznaný příspěvek na péči
přibližně 80 osob do 65 let. Většinou o ně pečuje osoba blízká nebo jiná. Tato
pečující osoba je však mnohdy vyloučena z trhu práce. Zajištění odpovídající
péče formou terénní nebo ambulantní služby v pracovní době umožní skloubit
výkon profesní i pečující role, čímž je předcházeno sociálnímu vyloučení jak
osoby se sníženou soběstačností tak i osoby pečující.
Podle výsledků dotazníkového šetření s příjemci příspěvku na péči by podle
svých vyjádření službu denního stacionáře využily 3 osoby do 65 let (týdenní 1
Odůvodnění
uživatel).
opatření
Funkci denního stacionáře pro osoby do cca 25 let v Horšovském Týně plní ZŠ
praktická. Pro její absolventy v invalidním důchodu však přímo na
Horšovskotýnsku a Holýšovsku žádné návazné zařízení neexistuje. Soběkury a
Zbůch jsou mnohým uživatelům pro denní dojíždění nedostupné. Osobní
aistenci by využili 3 dotazovaní.
Se vznikem služby osobní asistence a denního stacionáře pro osoby se
zdravotním postižením počítá domažlický plán rozvoje sociálních služeb.
Podporu vzniku či rozšiřování kapacity těchto služeb deklaruje rovněž Plzeňský
kraj.
Aktivity
Termín
Opatření 5.1:

5.1.1 Informování potenciálních uživatelů o 5.1.1 od 2008
existujících stacionářích, využití služeb mimo 5.1.2 2009
region
5.1.2 Příprava a využití služby osobní asistence se
sídlem v Domažlicích
Výstupy
5.1.1 Dopis s informacemi, katalog služeb, smlouvy o poskytování služby
jednotlivých
5.1.2 Registrovaná služba osobní asistence s kapacitou cca 5 osob pro
aktivit
Horšovskotýnsko a Holýšovsko
5.1.1 MěÚ Horšovský Týn a Holýšov, dle dohody s Diakonií ČCE – střediskem
Radost v Merklíně, s Ústavem sociální péče pro postiženou mládež ve Zbůchu
nebo s jiným poskytovatelem
Realizátor
5.1.2 Službu připravují Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje,
Domácí ošetřovatelská péče – Miroslava Lukášková
Předpokládané 5.1.1 Nestanoveno.
náklady a
5.1.2 1-2 mil Kč (v závislosti na počtu asistentů).
finanční zdroje
Aktivity
naplňující
opatření
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CÍL 5:

Zajistit dostupnost sociálních a dalších služeb, které podporují
integraci osob se zdravotním postižením do společnosti

Zajištění terénních a pobytových odlehčovacích služeb pro osoby se
zdravotním postižením do 65 let
V sousedním regionu (v Merklíně) působí pobytová forma odlehčovací služby
pro osoby do 65 let. Její kapacita (20 osob, z toho 3 lůžka) je zatím s výjimkou
letního období dostatečná. Tuto službu je žádoucí zachovat a využívat a nově se
připravit na poskytování odlehčovací služby terénní formou, pokud o tuto
službu bude zájem. Registraci terénní odlehčovací služby připravuje Domácí
ošetřovatelská péče – Miroslava Lukášková.
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskyCharakteristika tované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
opatření
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
V regionu Horšovskotýnsko a Holýšovsko má přiznaný příspěvek na péči
přibližně 80 osob do 65 let. Většinou o ně pečuje osoba blízká nebo jiná. Tato
pečující osoba však čas od času potřebuje nezbytný odpočinek, nehledě na jiné
důvody dočasného přerušení péče.
Odůvodnění
opatření
Podle výsledků dotazníkového šetření s příjemci příspěvku na péči by službu
využilo 9 dotazovaných do 65 let.
Podporu vzniku či rozšiřování kapacity odlehčovacích služeb deklaruje Plzeňský
kraj.
Aktivity
Termín
Aktivity
5.2.1 Využívání pobytové odlehčovací služby v od 2008
naplňující
Merklíně
opatření
5.2.2 Příprava a poskytování terénní odlehčovací
služby (v případě poptávky)
Výstupy
5.2.1 Využití služby v Merklíně
jednotlivých
5.2.2 Nově registrovaná terénní odlehčovací služba s kapacitou cca 5 osob,
aktivit
uživatelé služby
5.2.1 Zprostředkovávají sociální odbory MěÚ dle dohody s Diakonií ČCE –
Realizátor
střediskem Radost v Merklíně
5.2.2 Domácí ošetřovatelská péče – Miroslava Lukášková nebo jiný poskytovatel
Předpokládané 5.2.1 Nestanoveno.
náklady a
5.2.2 50 000,- až 250 000,- Kč ročně v závislosti na kapacitě (1-5 klientů)
finanční zdroje Služba je hrazena uživateli z příspěvků na péči.
Opatření 5.2:
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CÍL 5:
Opatření 5.3:

Charakteristika
opatření

Odůvodnění
opatření

Aktivity
naplňující
opatření

Výstupy
jednotlivých
aktivit
Realizátor
Předpokládané
náklady a
finanční zdroje

Zajistit dostupnost sociálních a dalších služeb, které
podporují integraci osob se zdravotním postižením do
společnosti
Rozšíření kapacity chráněně dílny (doplňující opatření
k sociálním službám)
V roce 2006 bylo zaměstnáváno v Chráněné dílně v Horšovském Týně
celkem 16 OZP (z toho 2 TZP). Rozšíření kapacity je závislé na zvýšení dotací
určených na mzdy, protože zakázky firem na plné pokrytí provozu dílen a
mezd nestačí. V případě Chráněné dílny v Horšovském Týně se nabízejí 2
možnosti – zavést dvojsměnný provoz ve stávajícím zázemí, zajistit další,
zejména skladovací prostory.
Úřad práce v Domažlicích eviduje 322 (tj. 20 %) uchazečů se zdravotním
postižením z celkového počtu 1589 uchazečů. Dalších více než 10 % uchazečů
má zdravotní omezení. Podíl uchazečů se zdravotním postižením v okrese
Domažlice je přibližně o 1 % vyšší než krajský průměr, o 2 % vyšší než
průměr ČR.
Chráněná dílna v Horšovském Týně eviduje cca 30 zájemců o práci z řad
osob se zdravotním postižením. Zároveň má dostatek zakázek, některé
zakázky s nárokem na skladovací plochu musí dokonce odmítat z důvodu
chybějících prostor.
Aktivity
Termín
5.3.1 Zavedení dvojsměnného provozu 5.3.1 2008
v Chráněné dílně v Horšovském Týně
5.3.2 2008
5.3.2
Zajištění
odpovídajících
(skladovacích prostor) pro Chráněnou
dílnu v Horšovském Týně
5.3.1 Navýšení počtu zaměstnaných o cca 10 osob
5.3.2 Vyšší kapacita skladovacích prostor
Chráněná dílna Horšovský Týn
Rozšíření kapacity je závislé na zvýšení finanční podpory úřadu práce. Celý
provoz dílny nelze hradit pouze ze zakázek.
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CÍL 5:
Opatření 5.4:

Charakteristika
opatření

Odůvodnění
opatření

Aktivity
naplňující
opatření

Zajistit dostupnost sociálních a dalších služeb, které
podporují integraci osob se zdravotním postižením do
společnosti
Odstraňování bariér v přístupu k veřejným službám (doplňující
opatření k sociálním službám)
Opatření
spočívá
v pravidelné
aktualizaci
seznamu
stávajících
architektonických i jiných bariér (v celém regionu) vylučujících osoby se
zdravotním postižením z přístupu k veřejným službám, sportovním a
kulturním aktivitám, které také částečně plní funkci sociální prevence. Vznikne
plán odstraňování nejzávažnějších bariér, podle něhož budou s využitím
dotací, především v rámci projektu „Mobility pro všechny“ tyto překážky
odstraněny. V rámci kolaudace při změnách by měl být vyžadován
bezbariérový přístup.
Přestože již bylo několik architektonických bariér odstraněno a vznikl plán
bezbariérových míst v Horšovském Týně, stále lidé se zdravotním postižením
poukazují na existující bariéry – chybí například sociální zařízení pro vozíčkáře
a parkovací místa u veřejných služeb, bariérová je většina pohostinství.
Vozíčkáři nemohu vybírat z bankomatů. Bezbariérová nejsou ani některá
zařízení, která poskytují služby pro osoby se sníženou pohyblivostí, například
DPS ve Staňkově.
Aktivity
Termín
5.4.1
Aktualizace
seznamu
architektonických bariér

stávajících 5.4.1 2008
5.4.2 2009
5.4.2 Příprava plánu odstraňování bariér ve 5.4.3 2009
spolupráci s příslušnými úřady a majiteli
5.4.4 2009-2010
5.4.3 Zpracování a podání žádosti(í) o dotace
5.4.4 Postupné odstraňování bariér

Výstupy
jednotlivých
aktivit

Realizátor
Předpokládané
náklady a
finanční zdroje

5.4.1 Popis bariér ve městech i v dalších obcích
5.4.2 Plán odstraňování bariér obsahující časový harmonogram, rozpočet a
odpovědné osoby
5.4.3 Dotace
5.4.4 Bezbariérové přístupy
Pracovní skupina ve spolupráci s Městem Horšovský Týn, Staňkov, Holýšov a
další obce ve spolupráci se sdruženími seniorů a zdravotně postižených
Náklady: nestanoveny.
Zdroje: Projekt „Mobility pro všechny“.
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III.11 Cíl 6 - Udržet stávající kapacitu pobytových služeb a podle
potřeby připravovat její rozšíření
CÍL 6:

Popis cíle

Opatření 6.1

CÍL 6:
Opatření 6.1:

Charakteristika
opatření

Odůvodnění
opatření

Aktivity

Udržet stávající kapacitu pobytových služeb a podle potřeby
připravovat její rozšíření
Během procesu plánování mezi účastníky těsně převládl názor, že rozšiřování
kapacity domovů pro seniory do roku 2010 není potřeba, protože doposud
neproběhla transformace stávajících zařízení. Bude rozumné cca 2 roky vyčkat,
jak se situace vyvine, jak se změní složení obyvatel domovů a jaká bude
poptávka po službě, až si lidé „zažijí“ příspěvky na péči. Stávající kapacitu
pobytových zařízení je však především vzhledem k množství podaných žádostí
nutné zachovat a zvažovat možnosti jejího rozšíření v případě vysoké poptávky.
Krajský plán rozvoje sociálních služeb podporu rozšiřování kapacit pobytových
zařízení zatím odmítá.
Indikátorem úspěšného plnění cíle je počet míst v domovech pro seniory
obsazených obyvateli Horšovskotýnska a Holýšovska a počet žádostí o službu.
Cíl bude naplňován následujícími opatřeními:
Zajištění péče v domovech pro seniory v Černovicích,
v Domažlicích a ve Kdyni a příprava dalších kapacit

Udržet stávající kapacitu pobytových služeb a podle potřeby
připravovat její rozšíření
Zajištění péče v domovech pro seniory v Černovicích,
v Domažlicích a ve Kdyni a příprava dalších kapacit
Opatření spočívá zejména v zachování dosavadní praxe, kdy obyvatelé regionu
využívají domovů pro seniory v Černovicích, v Domažlicích a ve Kdyni.
Poptávka po tomto typu služby bude průběžně vyhodnocována. I nadále bude
řešeno efektivní využití vhodných objektů (například bývalá ZŠ v Horšovském
Týně nebo prostory v DPS v Holýšově), pozemků nebo zpracovaných studií
(Holýšov) pro ambulantní nebo pobytové sociální a související služby.
Záměrem Města Holýšov je do roku 2011 požádat o dotaci na výstavbu domova
pro seniory na vlastním pozemku (studie již zpracována). Otevřenou možností
rovněž zůstává transformace nebo přístavba některého domu s pečovatelskou
službou.
Vzhledem ke stárnutí obyvatelstva je zřejmé, že se bude zvyšovat potřebnost
sociálních služeb poskytovaných osobám, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku. V okrese Domažlice existují 3 domovy pro seniory, všechny
evidují desítky čekatelů na službu (Černovice 61, Domažlice 143, Kdyně 201).
Z Horšovskotýnska a Holýšovska má žádost o pobyt v domově podánu
minimálně 12 osob s příspěvkem na péči a nezjištěný počet dalších zájemců. Ze
zkušenosti však vyplývá, že zdaleka ne všichni tito čekatelé chtějí začít se svým
pobytem v domově ihned po uvolnění kapacity. Je běžným jevem, že v případě
výzvy někteří čekatelé svůj nástup do zařízení z různých důvodů odmítají a
odkládají. Pořadí se tím posouvá. Mezi čekateli jsou také osoby, jejichž
zdravotní stav tento typ péče ještě nevyžaduje. V celém okrese Domažlice
pobírá příspěvek na péči cca 900 - 1000 osob nad 65 let.
Plzeňský kraj ve svém plánu rozvoje služeb deklaruje podporu udržení stávající
kapacity služby domov pro seniory a podporu modernizace stávajících zařízení.
I přesto Domažlice ve svém plánu rozvoje počítají s rozšiřováním kapacity
pobytových služeb.
Aktivity
Termín

strana 55/68

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku 2009 - 2012

Výstupy plánování
naplňující
opatření

6.1.1 Využívání stávajících pobytových služeb

6.1.1 od 2008
6.1.2 Průběžné vyhodnocování poptávky po 6.1.2 od 2008
pobytových službách
6.1.3
podle
poptávky
6.1.3 Využití vhodných stávajících prostor,
pozemků a studií pro účely sociálních služeb 6.1.4 2011
v případě poptávky ze strany uživatelů a
poskytovatelů
6.1.4 Žádost o dotaci na výstavbu domova pro
seniory

Výstupy
jednotlivých
aktivit

Realizátor
Předpokládané
náklady a
finanční zdroje

6.1.1 Využití služeb
6.1.2 Počty zájemců o službu
6.1.3 Registrace nových služeb, uživatelé služeb
6.1.4 Finanční prostředky a výstavba objektu
6.1.1 Zprostředkovávají sociální odbory MěÚ dle dohody s poskytovatelem
6.1.2 MěÚ Horšovský Týn a MěÚ Stod
6.1.3 Město Horšovský Týn a Město Holýšov
6.1.4 Město Holýšov
Nestanoveno.
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III.12 Cíle a opatření v oblasti služeb pro „osoby v krizi“
Následuje výčet všech navržených cílů a opatření v oblasti služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením.

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
Doplňujcí 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“

III.13 Cíl 7 - Zajistit primární prevenci a snižovat rizika spojená
s drogovou závislostí na Horšovskotýnsku
Po podrobnějším popisu cíle jsou rozpracována jednotlivá opatření, kterými má být cíle
dosaženo.

CÍL 7:

Popis cíle

Opatření 7.1
Opatření 7.2

Zajistit primární prevenci a snižovat rizika spojená s drogovou
závislostí na Horšovskotýnsku
Cílem je 1) prohloubit primární prevenci závislostí mladistvých v rozsahu a
kvalitě odpovídajícím standardům primárně preventivních programů, tj. zaměřit
se především na dlouhodobou práci (nikoli jednorázové akce) a 2) snižovat
sociální a zdravotní rizika související se způsobem života drogově závislých
obyvatel regionu prostřednictvím profesionálních sociálních služeb (sekundární
prevence) v rozsahu odpovídajícím velikosti regionu a současným trendům (tj.
zejména terénní formou).
Indikátorem úspěšného plnění cíle je počet uživatelů (nebo úkonů – např.
výměn) sociální služby, počet účastníků preventivních akcí. Cíl bude naplňován
průběžně od roku 2008.
Cíl bude naplňován následujícími opatřeními:
Zajištění terénního programu a krizové linky pro uživatele drog a
jejich blízké
Doplňujcí opatření k sociálním službám
Zvyšování kvality prevence na školách
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CÍL 7:
Opatření 7.1:

Charakteristika
opatření

Odůvodnění
opatření

Aktivity
naplňující
opatření

Výstupy
jednotlivých
aktivit

Zajistit primární prevenci a snižovat
s drogovou závislostí na Horšovskotýnsku

rizika

spojená

Zajištění terénního programu a krizové linky pro uživatele drog a
jejich blízké
Opatření spočívá v poskytování služby terénního programu pro ohrožené
drogovou závislostí, nejprve v rozsahu cca 4 hodiny v týdnu v Horšovském
Týně. Doprovodnou službou bude telefonická krizová linka 724 969 028
provozovaná celý týden (od 10-20 h). Po min. 6 měsících provozu služby bude
vyhodnoceno, je-li její obsah i rozsah vyhovující. Poté dojde k případnému
rozšíření terénních programů.
Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou
ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro uživatele drog.
Cílem služby je tyto osoby vyhledávat, minimalizovat rizika jejich způsobu
života a poskytovat účinné nástroje k řešení jejich obtížné životní situace
vzniklé v souvislosti s užíváním omamných a psychotropních látek (OPL).
Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje anonymně a
bezplatně.
Podle všech dostupných zdrojů, od policie přes média a zkušenosti Centra
protidrogové prevence a terapie až po vlastní šetření na školách, patří
Horšovskotýnsko z hlediska problému závislosti mezi nejrizikovější regiony v
kraji.
Průzkum realizovaný v rámci KPSS na školách v regionu naznačuje, že vysoký
počet – více než polovina všch dotazovaných zná někoho ve svém okolí, kdo
užívá drogy (kromě alkoholu a cigaret), Vysoký počet – 56 % (366)
dotazovaných také uvedl, že ví, kde sehnat drogu. Pohozené injekční stříkačky
vidělo 40 % dotazovaných. Dotazovaní se staví k užívání drog většinou
liberálně. 61 % žáků užilo opakpvaně alkohol, 45 % tabák a 17 % marihuanu.
Bylo zaznamenáno užití i dalších, rizikovějších látek.
Uživatelé drog jsou v nepříznivé sociální situaci, postiženi nebo ohroženi
sociálním vyloučením (kriminalita, neukončené vzdělání, nezaměstnanost,
narušení vztahů, ztráta bydlení). V důsledku nitrožilního užívání a neexistence
programu snižování rizik (Harm Reduction) hrozí například šíření nákazy
žloutenky typu B a C i HIV/AIDS nejen mezi samotnými uživateli, ale i mezi
veřejnost.
Aktivity
Termín
7.1.1 Terénní program zaměřený na Od 2008.
uživatele drog a jejich blízké
7.1.3 podzim 2008
7.1.2 Zajištění krizové linky pro uživatele 7.1.4 2009
drog a jejich blízké
7.1.3 Vyhodnocení situace a efektivity
služby
7.1.4 Případné zajištění rozsáhlejšího
terénního programu
7.1.1, 7.1.2 Uživatelé služby.
7.1.3 Vyhodnocení: počet kontaktů, uživatelů, vyměněný materiál, počet
trestných činů, řešených případů souvisejících s drogami apod.
7.1.4 Rozšíření stávajícího programu nebo registrace nové sociální služby na
Horšovskotýnsku.
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Realizátor

Předpokládané
náklady a
finanční zdroje

7.1.1, 7.1.2 Centrum protidrogové prevence a terapie (CPPT)
7.1.3 Pracovní skupina
7.1.4 Město Horšovský Týn dle dohody s CPPT nebo Diecézní charitou,
případně s jiným poskytovatelem
Roční provozní náklady: projekt Regionální terénní program (Domažlice,
Klatovy, Sušice, Nýřany) celkem: 987 575,- Kč.
Zdroje: RVKPP, Plzeňský kraj, jednotlivé obce.
Město Horšovský Týn: 25 000,- Kč ročně.
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CÍL 7:
Opatření 7.2:

Charakteristika
opatření

Odůvodnění
opatření

Aktivity
naplňující
opatření

Výstupy
jednotlivých
aktivit
Realizátor
Předpokládané
náklady a
finanční zdroje

Zajistit primární prevenci a snižovat
s drogovou závislostí na Horšovskotýnsku

rizika

spojená

Zvyšování kvality prevence na školách (doplňující opatření
k sociálním službám)
Opatření směřuje k dosažení optimální podoby primární prevence na školách,
kdy jsou preventivní programy realizovány na všech školách, přičemž nejde
pouze o jednorázové akce. Místo toho je kladen důraz na souvislejší práci,
zejména s problémovými žáky. Každá škola by měla mít vlastní strategii
prevence a pracovní tým prevence.
Opatření bude naplňováno tím, že vedení škol bude motivováno, aby jejich
zařízení využívala metodického vedení a poradenství preventivních specialistů
(například Pedagogicko psychologické poradny) i dotací Plzeňského kraje.
Školy by měly samy prevenci prohlubovat a profesionalizovat. Využít lze
nabídku programů nejen D-kontaktu, Pedagogicko psychologické poradny,
Policie, Střediska výchovné péče, ale i dalších profesionálních organizací,
například P-centra.
Průzkum realizovaný v rámci KPSS na školách v regionu naznačuje, že vysoký
počet – více než polovina všch dotazovaných zná někoho ve svém okolí, kdo
užívá drogy (kromě alkoholu a cigaret), Vysoký počet – 56 % (366)
dotazovaných také uvedl, že ví, kde sehnat drogu. Pohozené injekční stříkačky
vidělo 40 % dotazovaných. Dotazovaní se staví k užívání drog většinou
liberálně. 61 % žáků užilo opakpvaně alkohol, 45 % tabák a 17 % marihuanu.
Bylo zaznamenáno užití i dalších, rizikovějších látek.
Poradenství a metodického vedení Pedagogicko psychologické poradny
využívá v regionu jen Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Horšovský Týn, přestože všechny školy, které své projekty s poradnou
konzultovaly, byly při posledním dotačním řízení úspěšné. Odbornými
konzultacemi a přípravou projektů se zvýší finanční zdroje dostupné na
preventivní aktivity a vzroste kvalita i účinnost těchto aktivit.
Aktivity
Termín
7.2.1 Motivace škol a nabídka preventivních Od roku 2008.
programů
7.2.2 Realizace primární prevence na
školách
7.2.3 Poradenství pro učitele a metodická
podpora preventivních aktivit
7.2.1 Jednání s vedením škol v celém regionu
7.2.2 Aktivity primární prevence na školách v rozsahu a kvalitě podle
standardů primárně preventivních programů
7.2.3 Konzultace
Všechny aktivity protidrogová koordinátorka MěÚ Horšovský Týn ve
spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou, se školami a s dalšími
organizacemi.
Náklady nebyly vyčísleny.
Zdroje: například dotace Kraje na primární prevenci.

strana 60/68

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku 2009 - 2012

Výstupy plánování

III.14 Cíl 8 Zajistit azylové ubytování pro „osoby v krizi“
CÍL 8:

Popis cíle

Opatření 8.1

CÍL 8:
Opatření 8.1:
Charakteristika
opatření
Odůvodnění
opatření
Aktivity
naplňující
opatření
Výstupy
jednotlivých
aktivit
Realizátor
Předpokládané
náklady a
finanční zdroje

Zajistit azylové ubytování pro „osoby v krizi“
Cílem je, aby městské a obecní úřady byly připraveny na řešení nenadálé
nepříznivé sociální situace obyvatel související se ztrátou bydlení.
Indikátorem úspěšného plnění cíle je počet uživatelů z regionu v azylových
domech, zejména v Havlovicích, v Klatovech a v Plzni, a krizového lůžka v
Meclově.
Cíl bude naplňován následujícími opatřeními:
Zajištění azylového a krizového ubytování pro „osoby v krizi“

Zajistit primární prevenci a snižovat
s drogovou závislostí na Horšovskotýnsku

rizika

spojená

Zajištění azylového a krizového ubytování pro „osoby v krizi“
Opatření spočívá v uzavření dohod s poskytovateli azylového ubytování
z Plzně, Klatov a Domažlic a krizových lůžek o přijímání obyvatel (mužů, žen i
rodičů s dětmi) regionu v nepříznivé sociální situaci související se ztrátou
bydlení.
Městské a obecní úřady musejí být připraveny na řešení nenadálé nepříznivé
sociální situace obyvatel související se ztrátou bydlení.
Aktivity
Termín
8.1.1 Dohoda s azylovými domy pro muže, Od roku 2008.
ženy a matky s dětmi v krizi
8.1.2 Zajištění krizového lůžka v zařízení
Diecézní charity v Meclově
8.1.1, 8.1.2 Smlouvy o poskytování služby.

8.1.1, 8.1.2 MěÚ Horšovský Týn a Holýšov po dohodě s poskytovateli služeb
Nestanoveno.
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IV. Naplňování plánu a jeho kontrola
•

Realizace komunitního plánu sociálních služeb bude
probíhat naplňováním realizačních plánů na jednotlivé
kalendářní roky. Za uskutečnění jednotlivých aktivit jsou
zodpovědné v textu uvedené osoby, organizace a obce.

•

Každoročně vždy v září a říjnu, v době tvorby návrhu
rozpočtů obcí na následující rok, se budou setkávat pracovní skupiny za účelem
hodnocení naplňování jednotlivých realizačních plánů 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 realizačních plánů a připomínkování návrhu realizačních plánů.
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.

•

V době implementace komunitního plánu bude Město Horšovský Týn nejméně do roku
2012 spravovat a aktualizovat informační portál o komunitním plánování.

•

V roce 2011 zajistí Odbor sociálních věcí Městského úřadu Horšovský Týn aktualizaci
katalogu místních poskytovatelů služeb. Aktualizace bude zveřejněna na informačním
portálu a v regionálním tisku.

•

V roce 2012 bude zahájena aktualizace komunitního plánu analýzou dopadů a účinků
zpracovaného komunitního plánu.
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V. Přílohy
V.1

Typy sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb.)

Sociální poradenství
Základní sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností
všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost
zajistit.
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách,
poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti
trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života
může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování
kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i
při obstarávání osobních záležitostí.
Služby sociální péče
Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu,pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve
vymezeném čase v domácnostech osoba a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím.
Tísňová péče
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická
komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života
v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba obsahuje
poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství,
sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
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Průvodcovské a předčitatelské služby
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám,
jejich schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo
komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány
též jako součást jiných služeb. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních
záležitostí.
Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při
zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je
umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě
pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Centra denních služeb
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i
při obstarávání osobních záležitostí.
Denní stacionáře
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které
mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Týdenní stacionáře
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které
mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při
obstarávání osobních záležitostí.
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Domovy pro seniory
V domovech pro seniory zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
osobních záležitostí.
Domovy se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových
látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy těchto onemocnění,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při
poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba
obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních
záležitostí.
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového,
popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
osobních záležitostí.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Ve zdravotnických zařízení ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již
nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se
obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení
ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou
nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových
sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Služby sociální prevence
Raná péče
Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku
do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální
situace. Služba je zaměřena na podporu rodina podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho
specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Telefonická krizová pomoc
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Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám,
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou
přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba obsahuje telefonickou krizovou pomoc,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Tlumočnické služby
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám
s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné
komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
osobních záležitostí.
Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
osobních záležitostí.
Domy na půl cesty
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou
propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních
služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje
poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
osobních záležitostí.
Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby
osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a
zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
osobních záležitostí a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Krizová pomoc
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit
svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného
obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu, je osobě
ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu
tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány
veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Služba
obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
osobních záležitostí.
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez
přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem
ve věku od 6 do 26 let a ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu
jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se
způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet
podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám
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anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití
hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí přenocování.
Služby následné péče
Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním
onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve
zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které
abstinují. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání
osobních záležitostí.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují
další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a
zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
Terapeutické komunity
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na
návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem
o začlenění do běžného života. Služba obsahuje poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Terénní programy
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob,
uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby
žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto
osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám
poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností,
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posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou
pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba poskytovaná
formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje nácvik dovedností pro zvládání péče o
vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.
Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb
obsahuje navíc poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
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