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1. Úvod  

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Aktualizace komunitního střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku“, který je realizován v letech 2020 až 2022 

na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice (dále jen SO ORP Přeštice, 

Přešticko či řešené území).   

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) již řadu let představuje metodu k zajištění 

a rozvoji efektivní sítě sociálních služeb, prostřednictvím které je v řešeném území 

poskytována účinná pomoc a podpora občanům ocitajícím se v nepříznivé životní situaci. 

Zpracovatelem projektu na zahájení realizace další etapy komunitního plánování sociálních 

služeb pro SO ORP Přeštice je organizace Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

v partnerství s městem Přeštice. 

Dokument je vytvořen v úvodní analyticko-popisné fázi procesu KPSS a je součástí dalších 

analýz (základní sociodemografický popis území, analýza poskytovaných sociálních služeb), 

které dohromady tvoří celek a představují podstatnou oporu procesu KPSS. Analýza zdrojů 

systému sociálních služeb je podkladovým materiálem, který přináší přehled o zdrojích v 

oblasti poskytování sociálních služeb. 

2. Cíle popisu zdrojů systému sociálních služeb 

Cílem dokumentu je zmapování stávajících zdrojů pro poskytování sociálních služeb na 

Přešticku. Popis zdrojů se zaměřuje především na zmapování těchto 2 zdrojů:   

(1) finanční zdroje  

(2) materiální zdroje 

3. Sběr a zpracování dat 

Sběr dat pro analýzu zdrojů systému sociálních služeb byl proveden prostřednictvím 

dotazníkového šetření a polo-strukturovaných rozhovorů mezi obcemi a poskytovateli 

sociálních služeb působícími v řešeném území. Současně u jednoho poskytovatele sociálních 

služeb, který nevyplnil dotazník ani neposkytl rozhovor, byla data získána z veřejně 

dostupných ročních zpráv o činnosti a z Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR1.  

Výchozí informace o poskytovatelích sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.2 o sociálních 

službách byly získány z Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR3 (dále je Registr). 

Dotazníky byly obcím a poskytovatelům sociálních služeb rozeslány v elektronické podobě 

v průběhu července až srpna 2020. První část dotazníku pro poskytovatele sociálních služeb 

obsahovala předvyplněné informace dle Registru. Respondenti byli požádáni o kontrolu 

správnosti předvyplněných údajů a vyzváni k případné opravě. Údaje od poskytovatelů byly 

                                                             
1 Týká se poskytovatele Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o. (zřizovatel Plzeňský kraj). 
2 Zákon o sociálních službách: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108  
3 http://iregistr.mpsv.cz/  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
http://iregistr.mpsv.cz/
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dále doplňovány o chybějící nebo aktualizované údaje v průběhu rozhovorů či následně 

prostřednictvím e-mailové komunikace. Z dotazníků zaslaných 3 poskytovatelům 10 sociálních 

služeb se ke zpracování vrátily všechny a celkového počtu 30 dotazníků zaslaných zástupcům 

všech obcí na území SO ORP Přeštice se jich vrátilo zpět ke zpracování a/nebo bylo vyplněno 

při osobním setkání se zástupci obcí celkem 28.  

Polo-strukturované rozhovory proběhly, zejména díky ztížené situaci s pandemií Covid-19 

v poměrně širším časovém období, mezi měsíci září 2020 až červen 2021 s poskytovateli 

sociálních služeb, kteří v řešeném území působí, dále s pracovnicemi Odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví MěÚ Přeštice a s 28 obcemi. Data z dotazníků a rozhovorů, včetně doplnění dat 

z e-mailové komunikace, byla následně vyhodnocena a prezentována v analýzách.  

4. Finanční zdroje poskytovatelů sociálních služeb 

Financování sociálních služeb je dle zákona o sociálních službách vícezdrojové. Sociální služby 

jsou tak financovány jednak dotacemi ze státního rozpočtu, kraje, obcí a jednak úhradou za 

poskytnuté služby přímo od uživatelů služeb. Vedle toho mohou být služby dále financované 

například nadacemi, z fondů EU, sponzory atd. Finance na sociální služby jsou omezené, proto 

je třeba rozvoj sociálních služeb plánovat tak, aby byly pro občany zajištěny potřebné a kvalitní 

služby v dostatečném rozsahu. 

V tabulce 1 jsou uvedeny zdroje příjmů v letech 2018 a 2019 u poskytovatelů sociálních služeb, 

kteří mají nebo měli na území SO ORP Přeštice své sídlo či pobočku. V grafu 1 je uveden 

přehled zdrojů financování v letech 2018 a 2019 v celkovém součtu za všechny zde uváděné 

sociální služby. 

Zdroje příjmů jsou rozlišeny na příjmy: 

 dotace z ministerstev, konkrétně z ministerstva práce a sociálních věci ČR (MPSV ČR) 

prostřednictvím: 

o MPSV ČR – dotace pro poskytovatele s celostátní či nadregionální působností nebo 

dotace přímo z MPSV jako zřizovatele služeb, 

o úřadů práce (ÚP) - dotace na podporu vzniku/udržení pracovních míst, 

 dotace z Plzeňského kraje, a to konkrétně v členění na dotace: 

o v rámci programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních 

službách, Plzeňský kraj“ (finanční prostředky, přidělené kraji ze státního rozpočtu 

prostřednictvím MPSV ČR), 

o v rámci programů „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018“ a 

„Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019“ (finanční prostředky 

z rozpočtu PK), 

o v rámci programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu 

Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“, 

o v rámci jiných programů např. Program podpory projektů protidrogové prevence 

v Plzeňském kraji; Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu 

s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské 

služby na území Plzeňského kraje, příspěvky příspěvkovým organizacím kraje aj., 
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 příspěvky od zřizovatele (město Přeštice) 

 příspěvky od obcí (jednorázové nebo opakující se příspěvky / dotace od měst a obcí na 

poskytování sociálních služeb), 

 fondy EU (dotace z fondů Evropské Unie) – zde nejsou uvedeny,  

 úhrady uživatelů (úhrady od klientů za poskytování sociálních služeb v souladu s 

Vyhláškou č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách, 

 další / jiné zdroje příjmů (dary, nadace, odpisy majetku apod.).  

Vzhledem k tomu, že někteří poskytovatelé poskytují své služby v několika ORP zároveň, 

neevidují zdroje příjmů samostatně za danou službu poskytovanou pouze na území SO ORP 

Přeštice nebo pouze za obyvatele řešeného území, ale data vykazují za celé své území 

působnosti. Z těchto důvodů není možné stanovit zcela přesně celkové zdroje financování 

sociálních služeb striktně pro řešené území.  

Největším zdrojem příjmů poskytovatelů sociálních služeb na Přešticku byl v letech 2018 a 

2019 Plzeňský kraj (PK), který v samostatné působnosti přerozděluje dotaci poskytovanou ze 

státního rozpočtu prostřednictvím MPSV ČR v souladu s §101 písm. a) zákona o sociálních 

službách. V roce 2018 byl podíl součtu dotací přidělených poskytovatelům roven 30 % 

z celkového součtu zdrojů financování a v roce 2019 činil tento podíl již 42 %. Financování 

sociálních služeb na území Plzeňského kraje, tedy i v SO ORP Přeštice, souvisí se zákonnou 

povinností PK stanovit tzv. krajskou síť sociálních služeb, která v sobě zahrnuje jednotlivé 

sociální služby řešící nepříznivou sociální situaci osob, které na území žijí. Tato síť se člení na 

základní a rozvojovou. V základní síti jsou uvedeny sociální služby a jejich kapacity, které 

mohou získat nárok na finanční podporu od Plzeňského kraje právě v rámci dotačního titulu 

dle § 101a zákona o sociálních službách. U služeb zařazených do rozvojové sítě se finanční 

podpora v rámci tohoto dotačního programu, s ohledem na výši stávajících finančních zdrojů 

PK, nepředpokládá. Dotace z Plzeňského kraje jsou významným a mnohdy nejdůležitějším 

zdrojem příjmů pro poskytovatele služeb, a v případě, že poskytovatel není do základní sítě 

zařazen, je vystaven obtížím se zajištěním financování provozu své sociální služby. Na území 

SO ORP Přeštice se tato situace, tedy nezařazení celé kapacity služby do základní sítě, v letech 

2018 a 2019 týkala 1 poskytovatele (Cimická Michaela, Denní stacionář „KRISTIÁN“).  

Dalším, druhým největším zdrojem příjmů byly v letech 2018 a 2018 úhrady od uživatelů 

sociálních služeb, tedy platby za poskytnuté sociální služby od osob, které je v tomto období 

využívaly. V součtu tvořily úhrady od uživatelů za všechny zde uvedené sociální služby v roce 

2018 rovných 30 % a roce 2019 celkem 27 % z celkového součtu zdrojů financování těchto 

sociálních služeb. Do úhrad od uživatelů poskytovatelé zejm. pobytových sociálních služeb 

zahrnuli také příspěvky na péči (PnP), které jsou uživatelům služeb na základě rozhodnutí v 

měsíčních intervalech přidělovány prostřednictvím příslušných úřadů práce. Příspěvky 

zdravotních pojišťoven, kterými jsou hrazeny ošetřovatelské a jiné zdravotní výkony 

realizované zejména pro uživatele pobytových sociálních služeb, nejsou do zdrojů financování 

sociálních služeb zahrnuty. Nejvyšší úhrady od uživatelů sociálních služeb jsou vykazovány 

v pobytových službách sociální péče (domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov 

Radost Diakonie ČCE – středisko západní Čechy), ale také v terénních službách sociální péče, 

konkrétně v pečovatelské službě Jubilata pro osoby potřebující péči Diakonie ČCE – středisko 
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Západní Čechy, která působí ve více ORP a do celkových příjmů tak započítává i příjmy obcí 

z jiných částí Plzeňského kraje.  

Třetím významným zdrojem příjmů na zajištění běžného provozu sociálních služeb bylo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), jeho finanční prostředky 2018 a 2019 

čerpala na provoz nezisková organizace Diakonie ČCE ve dvou pobytových sociálních službách 

– odlehčovací služby Pírko pro osoby s postižením a domovy pro osoby se zdravotním 

postižením Domov Radost pro osoby se zdravotním postižením. V souhrnu se tak MPSV ČR na 

celkovém financování sociálních služeb podílelo stejným procentem v letech 2018 a 2018, 

konkrétně ve výši 18 %.  

Samotná města a obce, která přispívala poskytovatelům sociálních služeb na jejich provoz, se 

takto v součtu podílela na celkovém objemu finančních prostředků 5 % v roce 2018 a 6 % 

v roce 2019. Jak bylo zmíněno výše,  mezi obcemi nejsou jenom ty, které leží na území SO ORP 

Přeštice, ale také jiná města a obce, ve kterých poskytovatelé působí. Z obcí SO ORP Přeštice 

se na financování sociálních služeb podílely tyto obce: Přeštice, Bolkov, Buková, Čižice, Horní 

Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nezdice, Příchovice, Ptenín, Roupov, 

Soběkury aj.  

Na celkovém financování sociálních služeb se dále v letech 2018 a 2019 podílely tyto další 

zdroje: dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci dotačního programu Program podpory 

sociálních služeb v Plzeňském kraji (4 % v roce 2018 a 3 % v roce 2019), příspěvek zřizovatele, 

konkrétně pouze města Přeštice jako zřizovatele pečovatelské služby (1 % v roce 2018 a 2% 

v roce 2019),  ostatní zdroje jako např. odpis majetku hrazeného z dotace (2 % v roce 2018 a 

1 % v roce 2019), dary a sbírky od firemních i soukromých dárců či nadačních fondů (0,04 % 

v roce 2018 a 0,19 % v roce 2019) a úřady práce v rámci programu podpory zaměstnanosti 

(0,22 % v roce 2018 a 0,05 % v roce 2019). Přehled celkových zdrojů financování sociálních 

služeb poskytovatelů na Přešticku je uveden v grafu 1 a v tabulce 1.  

Graf 1. Zdroje financování sociálních služeb v SO ORP Přeštice v letech 2018 a 2019 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, rozhovory s poskytovateli, e-mailová komunikace s poskytovateli (2020, 2021) 

Tabulka 1. Zdroje financování sociálních služeb v letech 2018 a 2019 
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Zdroj: Dotazníkové šetření (2020-2021) 

5. Podpora sociálních služeb ze strany obcí 

V rámci dotazníkového šetření se k podpoře sociálních služeb také  vyjadřovali zástupci obcí 

na Přešticku a mapována byla jejich zejména finanční podpora sociálních a návazných služeb. 

Finančně byla ze strany více obcí v řešeném území v letech 2018 a 2019 v nejvyšší míře 

podpořena pečovatelská služba, kterou zřizuje samo město Přeštice a pečovatelská služba 

poskytovatele Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb město Touškov z rozpočtu 

obce Chlumčany. Další významně podporovaným poskytovatelem je Diakonie ČCE – středisko 

západní Čechy, který kromě podpory pečovatelské služby získal od obcí finanční příspěvky či 

dotace i na své další sociální služby. Z 28 obcí zmínilo v dotaznících celkem 18 obcí (64 %), že 

minimálně jednou v roce 2018 a / nebo v roce 2019 nějaké sociální službě příspěvek či dotaci 

na zajištění provozu poskytly. Některé obce však neuvádí název poskytovatele, jiní zase 

sociální službu, na který byl finanční příspěvek poskytnut. Údaje o podpoře sociálních a 

návazných služeb ze strany obcí na Přešticku jsou shrnuty do tabulky 2.  

 

2018 6 574 564 76 733 13 647 860 1 571 833 420 532 1 729 324 10 811 044 14 000 774 087 35 619 977

2019 8 199 591 22 500 18 624 412 1 502 918 713 835 2 495 290 12 017 402 85 464 661 605 44 323 017
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Pírko pro 

osoby s 

postižením

Diakonie ČCE- 

středisko 

západní Čechy

Denní 

stacionáře

Rok 

Diakonie ČCE- 

středisko 

západní Čechy

Domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením

7283138

Domov 

Radost pro 

osoby s 

postižením

Diakonie ČCE- 

středisko 

západní Čechy

Domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením

7023022

Domov 

Radost pro 

osoby s 

postižením

6347455

Stacionář 

Korálek pro 

osoby s 

postižením

Diakonie ČCE- 

středisko 

západní Čechy

Pečovatelská 

služba
9036909

Jubilata pro 

osoby 

potřebující 

péči

Město Přeštice

Celkem zdroje na sociální služby 2018, 2019

Název 

poskytovatele
Druh služby ID

Název 

zařízení
Obce

Úhrady od 

klientů
Dary 

Ostatní 

zdroje
CELKEM
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Tabulka 2. Finanční podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb ze strany obcí 

Obec  
Poskytnuté finanční příspěvky ze strany obcí poskytovatelům sociálních a návazných služeb  

Poskytovatel (sociální služba) 2018 (v Kč) 2019 (v Kč) 

Celkem poskytnuté příspěvky od obcí na Přešticku (v Kč) 621 565 666 599 

Bolkov 
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (pečovatelská služba) 2 000 3 000 

Město Přeštice (pečovatelská služba)   0 2 500 

Borovy 
Oblastní charita Klatovy (pečovatelská služba) 0 5 000 

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Merklín 0 20 000 

Buková Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Merklín  2 000 2 000 

Čižice neuveden poskytovatel (pečovatelská služba) 22 199 13 418 

Dolce Město Přeštice (pečovatelská služba) 0 787 

Dolní Lukavice  - 0 0 

Horní Lukavice Město Přeštice (pečovatelská služba) 4 500 4 800 

Horšice Město Přeštice (pečovatelská služba) 0 15 000 

Chlumčany CPOS Město Touškov (pečovatelská služba) 433 205 433 205 

Kbel (pečovatelská služba) 16 000 0 

Lužany (pečovatelská služba) 6 261 17 083 

Merklín Diakonie ČCE  10 000 10 000 

Nebílovy  - 0 0 

Netunice  - 0 0 

Nezdice 
Oblastní charita Klatovy 1 500 1 500 

Město Přeštice (pečovatelská služba) 10 844 0 

Oplot neuvedeno 471  5 220 

Otěšice  - 0 0 

Předenice  - 0 0 

Přeštice 

Pečovatelská služba Město Přeštice 430 532 713 835 

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 10 000 0 

Cimická Michaela (denní stacionáře) 40 250 66 700 

KUK, z.ú. (raná péče)  5 000 0 

Hospic svatého Lazara 20 000 30 000 

Linka bezpečí, z.s. 3 000 5 000 

Stodská nemocnice, a.s. 10 000 10 424 

Příchovice  - 0 0 

Ptenín 
Diakonice ČCE – středisko Západní Čechy (pečovatelská služba) 2 000 2 000 

Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, ZO Koloveč 0 2 000 

Radkovice  - 0 0 

Roupov Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Merklín 10 000 10 000 
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Řenče  - 0 0 

Skašov  - 0 0 

Soběkury Poskytovatel neuveden (pečovatelská služba) 12 335 1 863 

Štěnovice  - 0 0 

Týniště Město Přeštice (pečovatelská služba) 0 5 099 

Útušice   - 0 0 

Vlčí  - 0 0 

Zdroj: Dotazníkové šetření – obce a poskytovatelé služeb (2020, 2021) 

Obce mají možnost také prostřednictvím Plzeňského kraje, odboru sociálních věcí, žádat o 

dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje na financování pečovatelské služby, a to v případě, že buď 

pečovatelskou službu sami poskytují, nebo mají uzavřenu smlouvu s registrovaným 

poskytovatelem pečovatelské služby. Na Přešticku tuto možnost v letech 2018 a 2019 využila 

pouze obec Čižice, která takto získala v roce 2018 dotaci z Plzeňského kraje ve výši 1.689,-Kč, 

tj. pouze 7,6 % výše příspěvku, který obec sama poskytla pečovatelské službě (22.199,-Kč). 

Ostatní obce výši finanční podpory ze strany Plzeňského kraje neuvádí.   

6. Materiální zdroje obcí - bytový fond 

Stav bytového fondu v obcích řešeného území byl dále zjišťován prostřednictvím dotazníků, 

které byly zaslány starostům všech 30 obcí. Z těchto obcí byl dotazník vyplněn 28 obcemi, a to 

buď přímo zástupci obcí v rámci dotazníkového šetření a/nebo při následných rozhovorech 

v obcích tazatelem (CpKP ZČ). Uvedené údaje lze tedy považovat za 93 % celého obecního 

bytového fondu řešeného území. Z uvedených 28 obcí, které dotazník vyplnily, jich 13 

nedisponuje obecním bytovým fondem (Bolkov, Borovy, Čižice, Dolce, Horní Lukavice, Lužany, 

Netunice, Předenice, Ptenín, Radkovice, Týniště, Útušice, Vlčí). Ve vlastnictví všech ostatních 

15 obcí, které nějaký bytový fond mají, je celkem 403 bytů, z toho jsou pouze 2 bezbariérové 

v běžné zástavbě (0,4 %). Většinu bytového fondu představují běžné byty (374; 93 %), další 

jsou byty v Domech s pečovatelskou službou tzv. byty zvláštního určení (21; 5 %) a poslední 

sledovanou skupinou jsou byty pro nízko-příjmové obyvatele typu sociálního bydlení (8; 2 %).  

Do kategorie „Jiné byty“ (0; 0 %) nebyly žádné byty na Přešticku zahrnuty. Krizové bydlení není 

na Přešticku běžně dostupné. Přehled všech z dotazníků zjištěných bytů ve vlastnictví obcí je 

prezentován v tabulce 3. 

Byty sociálního charakteru resp. byty pro tzv. nízkopříjmové obyvatele, kterých je dohromady na 

Přešticku pouze 8, jsou všechny v obci Merklín.  Byty určené výhradně pro sociální bydlení 

(bydlení s povinnou intervencí sociální služby) neuvedla žádná obec. 

Byty v domech s pečovatelskou službou (DPS), které jsou určeny zejména seniorům a osobám 

se zdravotním postižením, jsou k dispozici celkem ve 3 obcích (Chlumčany, Merklín, Soběkury). 

Z celkového počtu 21 bytů v DPS není žádný bez bariér. Přehled DPS na Přešticku včetně 

poskytovatelů, kteří v DPS pečovatelskou službu poskytují, a vlastníků bytů tedy i objektů, je 

uveden v tabulce 4. Uvedeny jsou rovněž celkové počty bytů, byty bez bariér a počet žádostí 

v roce 2020 (k datu vyplnění dotazníku).  
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Tabulka 3. Bytový fond v SO ORP Přeštice – počty bytů v obcích a počet žádostí 
Bytový fond 
měst/obcí SO 
ORP Přeštice 

Běžné byty Byty v DPS 
Sociální 

byty 
Jiné byty 

Celkem 
bytový fond 

Z toho 
bytů bez 

bariér 

Počet 
žádostí o 

byty 
Celkem  374 37 8 0 419 2 64 

Buková 1  - - - 1 - - 

Dolní Lukavice 4  - - - 4 - - 

Horšice 1  - - - 1 - - 

Chlumčany 259 6 - - 265 - - 

Kbel 2  - - - 2 - - 

Merklín 6 10 8 - 24 - - 

Nebílovy 2  - - - 2 - 1 

Nezdice 1  -  -  - 1  -  - 

Oplot 1 - - - 1 - - 

Otěšice 2 - - - 2 - - 

Přeštice 65 16  -  - 81 18 63 

Příchovice 27 - - - 27 - - 

Roupov 1  - - - 1 - - 

Skašov 2  -  -  - 2  -  - 

Soběkury  - 5 - - 5 - - 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), Rozhovory (2020, 2021) 

 
Tabulka 4. Domy s pečovatelskou službou v SO ORP Přeštice 
Obec  Vlastník objektu Poskytovatel  pečovatelské služby Počet bytů 

Chlumčany 
Obec Chlumčany 

377 973 491 
urad@obec-chlumcany.cz  

Centrum pečovatelských a 
ošetřovatelských služeb Město Touškov 

774 483 730 
ps@pecovatelskasluzba.cz  

6 

Merklín 
Obec Merklín 
353 618 237 

obecmerklin@volny.cz  

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 
733 614 571 

jubilata.merklin@diakoniezapad.cz  
10 

Soběkury 
Obec Soběkury 

377 912 252 
sobekury@obecni-urad.net  

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 
733 614 571 

jubilata.merklin@diakoniezapad.cz  
5 

Štěnovice 
Obec Štěnovice 

377 916 404 
podatelna@stenovice.cz 

Domovinka – sociální služby, o.p.s. 
731 142 252 

hartlova@domovinka.cz   
Data neposkytnuta 

Přeštice 
Město Přeštice 

podatelna@prestice-mesto.cz 

Pečovatelská služba Přeštice 
377 982 210, 777 357 244 

pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz  
16 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), Rozhovory (2020, 2021), weby obcí 

Záměry obcí v oblasti rozvoje bydlení a souvisejících služeb pro své obyvatele uvedly 

v dotaznících zejména tyto obce:  

 Dlouhodobý projekt přestavby objektu zemědělského družstva na malometrážní byty 

pro seniory 

 Přestavba domu s pečovatelskou službou – rekonstrukce (Chlumčany)  

 Výstavba 16 malometrážních bytů v Palackého ulici 458, Přeštice 

mailto:urad@obec-chlumcany.cz
mailto:ps@pecovatelskasluzba.cz
mailto:obecmerklin@volny.cz
mailto:jubilata.merklin@diakoniezapad.cz
mailto:sobekury@obecni-urad.net
mailto:jubilata.merklin@diakoniezapad.cz
mailto:podatelna@stenovice.cz
mailto:hartlova@domovinka.cz
mailto:podatelna@prestice-mesto.cz
mailto:pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz
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7. Seznam zkratek 

CpKP ZČ – Centrum pro komunitní práci západní Čechy  

CPOS MT – Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov 

DPS – Dům s pečovatelskou službou 

KPSS – Komunitní plánování sociálních služeb 

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

OSP – odborné sociální poradenství  

PnP – příspěvek na péči 

SO ORP – Správní obvod obce s rozšířenou působností (obec III. typu) 

EU – Evropská unie 

ÚP – Úřad práce 

8. Seznam zdrojů 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Registr poskytovatelů sociálních služeb 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

Dotazníkové šetření a rozhovory se zástupci obcí a poskytovatelů sociálních služeb 

Plzeňský kraj – webové stránky 

Portál Plzeňského kraje – eDotace  

Webové stránky obcí 

Webové stránky poskytovatelů sociálních služeb  

 


