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Monitorovací zpráva o udržitelnosti výsledků akce
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Období

IV.2009 – III.2010

Údaje o akci:
Priorita 3. Podpora sociální integrace

Opatření

3.2 Podpora sociální integrace v
regionech

Podopatření není
NUTS II Jihozápad

Kraj Plzeňský

Konečný příjemce Město Horšovský Týn
Číslo smlouvy 4155/2006
Číslo projektu CZ.04.1.05/3.2.36.3/4598
Název projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku“

Zdeněk Doktor,DiS.
Lidmila Kracíková
Vypracoval

Převzal ( pracovník OGS)
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Podpis
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26.4.2010

Počet stran

Datum

Datum

2. Údaje o smlouvě
Číslo smlouvy 4155/2006
Datum podpisu 20.10.2006

Datum ukončení

Smlouva byla změněna dodatkem
Dodatek č.

31.3.2008

Ano

Ne

Datum uzavření dodatku

Důvod dodatku
Dodatek č.

Datum uzavření dodatku

Důvod dodatku

3. Popis realizace akce za sledované období
•

Katalog sociálních a souvisejících služeb byl distribuován prostřednictvím obecních

•

úřadů, pečovatelských služeb, lékařů a dosud je ještě k dispozici na odborech sociálních
věcí MěÚ v Horšovském Týně, Staňkově, Holýšově, v Informačním centru v
Horšovském Týně a je přístupný na internetových stránkách města.
Sociální odbory Městských úřadů v Horšovském Týně, Staňkově a Holýšově poskytují

•

základní sociální poradenství a předávají kontakty na poskytovatele sociálních služeb,
kteří podají podrobnější informace o požadovaných službách. Informace jsou předávány i
na setkáních seniorů a invalidů, kam pracovníci odboru sociálních věcí dochází a
zodpovídají dotazy týkající se sociálních dávek i služeb. Dne 2.7.2009 se v Horšovském
Týně uskutečnilo setkání s rodiči zdravotně postižených dětí za účelem větší
informovanosti o sociálním zabezpečení. Přístupné jsou také internetové stránky, které
informují o sociálních službách. Na MěÚ v Horšovském Týně se uživatelé mohou
obracet na kontaktní osobu pro komunitní plánování.
Za sledované období vyšlo v horošvskotýnském Zpravodaji celkem 7 článků věnujících

•

se zvýšení informovanosti občanů regionu o sociálních službách. Články byly poskytnuty
k využití i pro informační zpravodaje města Holýšov a Staňkov.
Během roku byly provedeny pracovnicemi oboru sociálních věcí na Horšovskotýnsku,

•

Staňkovsku a Holýšovsku pohovory s příjemci příspěvku na péči týkající se využívání
sociálních služeb a jejich nabídky. Část uživatelů využívá pobytové služby (11 %
převážně domovy pro seniory), další část má terénní služby v kombinaci s péčí blízkých
(13 % hlavně pečovatelskou službu) a nejvíce zůstávají příjemci PnP v domácím
prostředí a péči jim poskytují rodinní příslušníci.
Pečovatelské služby v Horšovském Týně Staňkově i Holýšově v uplynulém období
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•

uspokojily všechny žadatele o tuto terénní službu, nejvíce je využívána dovážka obědů,
nákupy, úklid domácnosti, doprovod k lékaři. Jedná se o registrované poskytovatele
sociálních služeb, kteří každoročně žádají o neinvestiční dotaci. V roce 2009 byla dotace
poskytnuta na spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se
nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tato dotace však pokryje zhruba jen 17 %
celkových nákladů. 16 % činily příjmy od klientů a zbytek financovala města ze svých
rozpočtů.
V mimopracovní době a ve dnech volna (7 dní v týdnu, 24 hodin denně) je možno

•

využívat na celém území domažlického okresu pečovatelskou službu Domácí
ošetřovatelské péče, která především zajišťuje celkovou hygienu klientů, podávání stravy
u imobilních občanů a poskytuje osobní asistenci. Služba je plně hrazena klientem nebo
jeho rodinou.
Pobytové zařízení – Domov pro seniory Černovice má kapacitu 103 uživatelů, v
současné době je v zařízení 36% mužů a 64% žen s průměrným věkem 80,3 let. Každé

•

volné místo je rychle obsazováno a to převážně žadateli těžce nebo úplně závislými
(během roku zemřelo 45 a bylo nově přijato 45 osob). V hodnoceném období bylo v
domově přibližně 26 % příjemců IV. stupně PnP (úplně závislých), 21 % III. stupně PnP
(těžce závislých), 26 % II. stupně PnP (středně těžce závislých), 16 % I. stupně PnP
(lehce závislých) a 11 % uživatelů bez přiznaného příspěvku na péči. Zařízení eviduje
celkem 59 žádostí (44 žen a 15 mužů). Z uvedeného počtu je 6 žádostí z
Horšovskotýnska, 6 žádostí ze Staňkovska a 5 žádostí z Holýšovska.
Občané využívají sociální služby i v sousedních regionech např. Diakonie ČCE –

•

středisko Radost v Merklíně, Ústav sociální péče pro postiženou mládež ve Zbůchu,
sociální služby v Domažlické nemocnici, a.s., Domov pro seniory ve Kdyni a Longevita
senio s.r.o. v Plzni.
V rámci stanoveného cíle o dostupnosti sociálních a dalších služeb, které podporují

•

integraci osob se zdravotním postižením do společnosti se podařilo rozšířit kapacitu
Chráněné dílny v Horšovském Týně o 5 osob se zdravotním postižením. Zavedením
dvousměnného provozu po 4 hodinách byla vyřešena nedostatečná prostorová kapacita.
Hospodářský výsledek za rok 2009 zajišťuje optimistický výhled do budoucnosti. Zájem
o práci v chráněné dílně stále stoupá.
V roce 2009 byly poskytnuty z rozpočtů měst a obcí v souladu s komunitním plánem na
provoz poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících tyto částky:
Město Horšovský Týn:
▪ Středisko Radost Diakonie Českobratrské církve evangelické
3.000,-- Kč,
▪ SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
2.000,-- Kč,
▪ místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR
10.000,-- Kč,
▪ Domov sv. Zdislavy v Havlovicích – Diecézní charita Plzeň
3.000,-- Kč,
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▪ Svaz neslyšících a nedoslýchavých
2.000,-- Kč,
▪ Chráněná dílna Horšovský Týn
200.000,-- Kč.
Město Holýšov:
▪ Středisko Radost Diakonie Českobratrské církve evangelické
12.000,-- Kč,
▪ Domov sv. Zdislavy v Havlovicích – Diecézní charita Plzeň
8.000,-- Kč,
▪ Svaz postižených civilizačními chorobami Domažlice
9.000,-- Kč,
▪ Svaz neslyšících Domažlice
2.000,-- Kč.
Obec Blížejov:
▪ Centrum pro zdravotně postižené Domažlice
1.000,-- Kč,
▪ Chráněná dílna Horšovský Týn
10.000,-- Kč,
▪ Občanské sdružení Beránek Blížejov
20.000,-- Kč.
Obec Semněvice:
▪ Chráněná dílna Horšovský Týn
2.000,-- Kč.
• Město Horšovský Týn má k dispozici seznam a mapku bezbarierových přístupných míst.

•

Mapku lze získat zdarma v Informačním centru v Horšovském Týně a od 16.6.2009 je
zveřejněna na web. stránkách města.
V roce 2009 Obec Močerady vybudovala bezbarierový vstup a bezbarierové WC do

•

budovy Obecního úřadu. Město Holýšov v rámci odstraňování barier na počátku roku
2010 otevřelo bezbarierovou radnici.
V oblasti Horšovskotýnska, Staňkovska a Holýšovska působí Středisko rané péče SPRP

•

Plzeň – je centrem pro podporu a provázení rodin s dětmi se zrakovým postižením od
narození do 4 let nebo zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let.
Stěžejní formou práce jsou terénní služby rané péče, tedy konzultace přímo v rodinách. V
období 4/2009 – 3/2010 byla na uvedeném území poskytována služba 2 klientským
rodinám. Středisko rané péče neeviduje žádného neuspokojeného žadatele. V roce 2010
zahájilo v našem regionu také terénní služby Středisko rané péče Tamtam Praha,
Diakonie Stodůlky pro rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením ve
věku 0 – 7 let.
Občané mohou využívat služeb Tyfolservisu o.p.s. Plzeň. V ORP Horšovský Týn a

•

Holýšovsku bylo uskutečněno 11 jednorázových intervencí sociální rehabilitace.
Skupinového kurzu na téma "Sebeobsluha" se zúčastnila 1 klientka. Tyfloservis
pravidelně vydává informační letáčky a informuje o své činnosti oční lékaře. V Holýšově
bylo zprostředkováno umístění pokladničky „Vodící pes“ – hlavním organizátorem
sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Výtěžek sbírky je
určen na podporu integrace nevidomých a slabozrakých.
Již druhým rokem v Horšovském Týně působí terénní program CPPT Plzeň. Z výsledků
monitorovacích šetření se potvrdila potřebnost služeb protidrogové prevence
v Horšovském Týně. Profil uživatelů: 15-20 let experimentátoři převážně na tanečních
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akcích, problémoví uživatelé drog – nitrožilní uživatelé pervitinu 16 – 30 let s odlišnými
uživatelskými návyky. Poptávka po vybraných lécích i stříkačkách je prokazatelná
z dotazníkového šetření v lékárnách. Do lékárny, která je nejvíce kontaktována uživateli
drog, byly distribuovány kontaktní balíčky obsahující zdravotní materiál pro injekční
aplikaci, kondom a leták s informacemi o zdravotních rizikách, která uživatelům drog
hrozí a kontaktech na terénní program. Jako potřebná se v 1. pololetí 2009 ukázala také
cílová skupina rodičů a osob blízkých uživatelům drog. Těmto klientům byla nejčastěji
poskytována krizová intervence a rodinné poradenství po telefonu nebo i přímo v bytech.
Uskutečnila se 2 setkání se zástupci Terénního programu CPPT Plzeň (8.7.2009 a
15.10.2009) za přítomnosti starosty a zástupců místní samosprávy, odboru SV, škol,
dětského domova, zámku, policie a Plzeňského kraje. Zúčastnění se dohodli o další
možné spolupráci, kterou si budou sami dojednávat podle potřeb a časových možností.
Na provozování terénního programu CPPT Město Horšovský Týn přispělo v roce 2009
částkou 25.000,- Kč. Terénní práce byla poskytována 2 pracovnicemi ve čtvrtek od 13.00
•

do 15.00 hodin (rok 2009 sudé týdny, rok 2010 liché týdny do 31.3.2010).
V rámci zvyšování kvality prevence na školách bylo uskutečněno:

ZŠ Horšovský Týn – probíhá minimální preventivní program v rámci školní výuky, byla
navázána spolupráce s Policií ČR, uvažují o navázání spolupráce s organizací Člověk
v tísni o.p.s. pracoviště Horšovský Týn, která provádí informační setkání zaměřené i na
školní mládež.
SOŠ a SOU Horšovský Týn – snaží se prostřednictvím sportovních akcí vytvářet svoji
primární prevenci na škole, plánují akce se zaměřením na finanční gramotnost mladé
populace a akci s Policií ČR.
ZŠ a OŠ Horšovský Týn – během listopadu 2009 proběhly besedy s terénními
pracovnicemi CPPT Plzeň, kterých se zúčastnilo cca 40 žáků, rovněž v listopadu 2009 se
uskutečnily besedy s Policií ČR na téma přestupky, trestné činy, postihy, tresty.
• Pro Horšovský Týn a okolí zřídila společnost Člověk v tísni, o.p.s. Pobočka Plzeň
kancelář, která poskytuje pracovní, finanční a karierní poradenství. Organizace poskytuje
vzdělávací a poradenskou službu pro osoby, které se dostaly do nepříznivé životní či
sociální situace spojené s finančními problémy, nezaměstnaností nebo s volbou povolání.
Činnost Člověka v tísni, o.p.s. se představila prostřednictvím panelové diskuze
„Možnosti začleňování sociálně znevýhodněných lidí na trh práce“, která se uskutečnila
19.1.2010 v Horšovském Týně. Diskuze se účastnili představitelé obcí, úřadu práce,
sociální pracovnice, učitelé, policisté a zástupci ostatních neziskových organizací v okolí.
ČvT navazuje také spolupráci se školami, pro které jsou připraveny praktické vzdělávací
aktivity pro žáky vyšších ročníků, kteří se rozhodují, kam nasměrovat svůj život po
ukončení základního nebo středního vzdělání.
Služba je primárně založena na přímé práci s klienty ať už ve formě terénní práce, kdy
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poradkyně dochází do domácnosti nebo ve formě konzultací v kanceláři v Horšovském
Týně.
Člověk v tísni příspívá k cílům komunitního plánování: zvýšit informovanost veřejnosti o
sociálních službách a vyhodnocovat poptávku po sociálních službách a přizpůsobovat
jejich nabídku potřebám.
• Azylové ubytování pro matky s dětmi je zajišťováno po dohodě s Domovem sv. Zdislavy

•

v Havlovicích. Za sledované období využila ubytování 1 matka se 2 dětmi z ORP
Horšovský Týn.
Město Horšovský Týn je partnerem projektu Krajského úřadu plzeňského kraje „Krok do

•

života“, jehož cílem je pomáhat dětem a mladým lidem z dětských domovů při
začleňování do běžného života.
Projekt Diecézní charity Plzeň – Centrum sociální rehabilitace spojené se sociálně
terapeutickými dílnami v Meclově byl po schválení řídící skupinou v srpnu 2009 zahrnut
do Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Diecézní charita plánuje

službu „Pobytové sociální rehabilitace“, která je v Meclově provozována s kapacitou 7
míst, rozšířit na kapacitu 14 až 15 míst a současně rozšířit o chráněnou dílnu sv. Josefa
pro 20 uživatelů, přičemž cca polovinu budou tvořit uživatelé Centra a druhou polovinu
uživatelé, kteří mají rodinné zázemí a do dílen budou dojíždět.
Pracovníci odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn se v červnu 2009 zúčastnili v
meclovské charitě „Dne otevřených dveří“.
• Přehled pracovních setkání:
Pracovní skupina senioři a osoby se zdravotním postižením – 8.10.2009
Pracovní skupina osoby v krizi – 3.11.2009
Řídící skupina - 24.11.2009
Setkání poskytovatelů sociálních služeb – 9.3.2010

4. Pokrok v realizaci akce vzhledem ke stanoveným cílům
Ukazatel

Jednotka

Plán

Skutečnost

Vytvoření komunitních plánů sociálních
služeb

počet

1

1

Vytvoření místních partnerství

počet

1

1

Zdůvodnění v případě nesplnění plánu
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5. Problémy vzniklé v průběhu období, za které je zpráva
předkládána a přijatá nápravná opatření
Popis
problému/změny
v akci
Datum oznámení
na OGS

OGS odsouhlasilo a vzalo na vědomí
OGS odsouhlasilo a vypracovalo dodatek
OGS změnu nepovolilo





OGS odsouhlasilo a vzalo na vědomí
OGS odsouhlasilo a vypracovalo dodatek
OGS změnu nepovolilo





Nápravné opatření

Popis
problému/změny
v akci
Datum oznámení
na OGS
Nápravné opatření

6.

SEZNAM PŘÍLOH:

 Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu - 7 článků
 Prezenční listiny, pozvánky, fotodokumentace apod., je-li to z hlediska udržitelnosti
výsledků relevantní (za sledované časové období) – 10 listů

Jméno statutárního zástupce:
Ing. Josef Holeček

Datum:
26.04.2010

Podpis a razítko:
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