
 

Projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku", který je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního 
rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015155. 

 

 

Vypořádání připomínek 

k výstupům z mapování sociální situace na Přešticku v rámci komunitního plánování sociálních služeb 
 

Připomínky 
 

 

Dokument a číslo 
strany 

 

PŘEDMĚT PŘIPOMÍNKY 

(Co všechno by mělo být v dokumentu upraveno/doplněno, návrh textu změny) 
Vypořádání 

Analýza 
sociodemografická 

Str. 44 

V Tabulce je uvedené, že v Přešticích není kino. V KKC kino pravidelně promítá. Opraveno 

Analýza 
sociodemografická 

popis - doplnit a 
opravit tabulku č. 

42 r. 2020 

 

Jednorázová intervence – počet klientů – 137 

Dlouhodobá sociální práce – 56 

Jednorázová intervence  kurátora pro dospělé – 12 

Dlouhodobá intervence kurátora pro dospělé - 11 

Doplněno 
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Analýza 
poskytovaných 

sociálních služeb  

str. 4 

tab. 2 

Ve službách sociální prevence – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi chybí 
organizace DOMUS, Plzeň Černická 887/9 Organizace Domus – Centrum pro 

rodinu, z.s. nebyla doplněna do 
celého dokumentu, ale pouze do 
návazných služeb v rámci terénního 
poskytování náhradní rodinné péče na 
území Přešticka. Sociální služby 
organizace (SAS pro rodiny s dětmi) 
jsou pro Přešticko dostupné pouze 
ambulantně v Klatovech a Plzni. Do 
analýzy jsou primárně zařazeny ty 
sociální služby, které na území 
Přešticka aktivně působí či zde mají 
sídlo, pobočku nebo detašované 
pracoviště. 

Analýza 
poskytovaných 

sociálních služeb  

str. 7 

tab. 3 

V terénní formě – SAS pro rodiny s dětmi chybí organizace DOMUS, Plzeň Černická 
887/9 

Analýza 
poskytovaných 

sociálních služeb 

V celém dokumentu chybí sociální služba poskytovaná organizací DOMUS, Plzeň 
Černická 887/9 

Základní 
sociodemografický 
popis – doplnit a 

opravit tabulku 38. 
- rok 2020 (1. 1.-31. 

8. 2020) 

Doplnit: 

Počet dětí v péči SPOD na vyžádání jiné instituce – 64 

Počet dětí v péči SPOD – 105 

Počet ostatních dětí v péči SPOD – 87 

Počet dětí v evidenci kurátora pro děti a mládež – 20 

Řešené případy trestné činnosti dětí a mladistvých – 3 

Řešené případ přestupků dětí a mladistvých – 13 

Řešené výchovné problémy dětí a mladistvých – 6 

Počet dětí umístěných v ústavní výchově – 3 

Doplněno 
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Šetření v jednotlivých rodinách – 195 

Počet osvojených dětí - 1 

Základní 
sociodemografický 
popis – doplnit a 
opravit tabulku č. 

42 

r. 2020 

Doplnit: 

Jednorázová intervence – počet klientů – 137 

Dlouhodobá sociální práce – 56 

Jednorázová intervence  kurátora pro dospělé – 12 

Dlouhodobá intervence kurátora pro dospělé - 11 

 

Doplněno 

 


