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1. Úvod 
Posláním komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS či komunitní plánování) je 

zajistit dostupnost sociálních služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních 

služeb na daném území a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou 

základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální 

služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb (dále jen komunitní plán), které jsou konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo 

označeno jako potřebné či prioritní.  

Komunitní plánování zajišťuje efektivní fungování sociálních služeb a umožňuje účelně 

využívat finančních prostředků. To konkrétně znamená, že služby jsou dostupné, jsou na 

kvalitativně vyšší úrovni, reagují na aktuální potřeby uživatelů, jsou transparentní a finanční 

prostředky jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřebné.  

Hlavním charakteristickým znakem komunitního plánování je důraz kladený na zapojování 

všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na partnerství, dialog a vyjednávání a na dosažení 

výsledku, který je přijat a podporován všemi účastníky. 

Partnery v komunitním plánování sociálních služeb jsou:  

Zadavatelé – představitelé státní správy a samosprávy a představitelé státních a vládních 

institucí působících v uvedeném regionu. Zadavateli sociálních služeb rozumíme zejména obce 

a kraje. Jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do procesu 

jako aktivní účastníci, zejména proto, že jsou garanty realizace výstupů komunitního 

plánování. Proto podpora komunitního plánování ze strany obcí a jejích politických 

reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování.  

Poskytovatelé – odborníci poskytující sociální služby v uvedeném regionu. Jsou to subjekty, 

které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní neziskové 

organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp. státem. Poskytovatelé vědí, jak služby 

fungují, a znají systémové i provozní záležitosti. Dokážou popsat stávající poptávku i 

předpokládané trendy a obecně se v celé problematice dobře orientují. Jejich přínos je proto 

v tomto ohledu nenahraditelný.  

Uživatelé – občané žijící v uvedeném regionu, pro které jsou sociální služby určeny. Uživateli 

rozumíme osoby v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, které služby využívají, kterým jsou 

určeny. Jejich pohled je v komunitním plánování sociálních služeb nepostradatelný, právě oni 

mohou vyjádřit svůj pohled, zviditelnit své zájmy, přímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako 

nejlepší a nejpotřebnější, a spolupodílet se tak na utváření podoby sociálních služeb.  

Veřejnost – Veřejností máme na mysli všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby 

a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu 

nebo jeho realizaci. 
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Proces komunitního plánování lze rozdělit do 3 částí: 

Analytická část – je fáze sběru informací a dat o sociální oblasti, jejich vyhodnocení, 

identifikace potřeb, pojmenování problémů, ale také příležitostí a silných stránek sociální 

oblasti.  

Strategická část – je fáze stanovení priorit a cílů, postupů vedoucích k jejich dosažení, na konci 

této fáze je zpravidla vydán komunitní plán.  

Implementační část – je fází realizace naplánovaných cílů, implementace změn a nových 

postupů či služeb. Vyhodnocení je fází hodnocení plnění plánu, výstupy jsou podkladem pro 

začátek nového cyklu plánování. 

Organizace a průběh projektu 

Další etapa komunitního plánování sociálních služeb na Přešticku probíhala od 1. 7. 2020 do 
30. 6. 2022 s následující organizační strukturou: 
 
Pracovní skupiny KPSS 
Pracovní skupiny jsou základním prvkem organizační struktury komunitního plánování 
sociálních služeb na Přešticku. 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. V procesu plánování probíhalo setkávání dvou pracovních 
skupiny, které byly otevřené pro kohokoliv, kdo se jich chtěl účastnit: 
 
 senioři a osoby se zdravotním postižením 
 děti, mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Pracovní skupiny se setkávaly průběžně po celou dobu realizace komunitního plánování. 
Projednávaly nedostatky v sociální oblasti zjištěné při analytické části, příp. zjištěné během 
procesu plánování a navrhovaly možnosti řešení a konkrétní aktivity vedoucí k rozvoji 
sociálních (a souvisejících) služeb na Přešticku. Kromě setkání pracovních skupin probíhala 
také užší setkání ke konkrétním tématům. Výstupy z pracovních setkání jsou podkladem pro 
strategickou část komunitního plánu. 
Konkrétně proběhla následující setkání: 

 setkání poskytovatelů sociálních služeb – 13. 4. 2021 

 setkání pracovní skupiny k tématu „senioři a osoby se zdravotním postižením“ – 25. 5., 15. 
6. 2021; 20. 4. 2022 

 setkání pracovní skupiny k tématu „děti, mládež a rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené 
sociálním vyloučením“ – 25. 5., 15. 6. 2021; 20. 4. 2022 

 setkání k rozvoji bydlení na Přešticku – 12. 7. 2021 

 setkání k rozvoji služeb pro osoby s duševním onemocněním – 4. 10. 2021 

 setkání k informovanosti – 25. 1. 2022 

 veřejné setkání – 6. 6. 2022 

 setkání k zajištění nízkoprahového klubu pro děti a mládež v Přešticích – 14. 6. 2022 
 
Řídící skupina 
Úkolem řídící skupiny v rámci KPSS bylo: 
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 supervize průběhu projektu, 
 připomínkování výstupů z jednání pracovních skupin, 
 projednání a schválení komunitního plánu, 
 zajištění komunikace s orgány města Přeštice. 
 
Setkání řídící skupiny se uskutečnilo 22. 9. 2020; 7. 9. 2021; 1. 3., 2. 6. 2022. Řídící skupina 
projednávala zpracované SWOT analýzy a vize za jednotlivé cílové skupiny uživatelů služeb, 
zaměření průzkumů potřeb občanů/uživatelů služeb, průběžné výstupy z pracovních skupin, a 
dále schvalovala jednací řád řídící skupiny, základní listinu komunitního plánování sociálních 
služeb a návrh komunitního plánu. V neposlední řadě proběhlo jednání k vypořádání 
připomínek k návrhu plánu získaných v rámci veřejného připomínkování.  
 
V úvodní části komunitního plánování byla shromažďována data o aktuální sociální situaci 

v regionu. Mapování aktuální situace bylo dovršeno zpracováním dokumentů popisujících 

základní socio-demografická data týkající se přeštického regionu, poskytované sociální služby 

v území a zdroje systému sociálních služeb. Završením úvodní fáze mapování bylo také 

zpracování SWOT analýz stávajícího systému sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny 

uživatelů služeb. Tím byl získán komplexní obraz o aktuální situaci v sociální oblasti v regionu. 

Zároveň pracovní skupiny zpracovaly vize rozvoje sociální oblasti v regionu pro jednotlivé 

cílové skupiny. Tyto vize představují ideální podobu života cílových skupin v kontextu sociální 

oblasti v budoucnu a ukazují, jaké služby a komu budou v budoucnu v ideálním případě 

poskytovány. 

Na tyto aktivity navázaly diskuze nad jednotlivými nedostatky, které vzešly z mapování sociální 

oblasti a zároveň bylo na základně těchto nedostatků v pracovních skupinách a řídící skupině 

navrženo a schváleno zaměření průzkumů potřeb občanů/uživatelů služeb. Byly realizovány 

dva průzkumy potřeb (průzkum potřebnosti pečujících osob na Přešticku a průzkum 

potřebnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přešticích). V průběhu projektu byl 

také vyhodnocen poslední komunitní plán pro roky 2016–2018. 

Průběžné výstupy z plánování byly předkládány orgánům města Přeštice k projednání (SWOT 

analýzy, vize). Z výstupů z pracovních skupin byl poté zpracován návrh střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Přeštice pro roky 2023–2025, který byl projednán řídící 

skupinou, prošel veřejným připomínkováním a byl předložen orgánům města Přeštice. 

Nedílnou součástí plánování sociálních služeb byla informační kampaň, která probíhala po 

celou dobu plánování. V rámci kampaně byly distribuovány pozvánky na pořádané akce a 

setkání a byly šířeny informace o sociálních službách a komunitním plánování sociálních služeb 

– osobně v rámci individuálních či skupinových setkání a jednání, prostřednictvím obecních 

zpravodajů, webového portálu k sociální oblasti na Přešticku, také prostřednictvím katalogu 

sociálních a návazných služeb na Přešticku a informačních letáků, které byly zpracovány před 

koncem plánování.  

Při realizaci komunitního plánování byly zaznamenány následující bariéry ovlivňující jeho 

průběh, případně následný rozvoj sociálních služeb a potřebné spolupráce v území: 
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 Vládní nařízení a omezení v souvislosti s probíhající epidemií onemocnění COVID-19, která 

znemožňovala či omezovala setkávání pracovních skupin a řídící skupiny a realizaci dalších 

souvisejících aktivit, jako byly průzkumy potřeb apod. Z toho důvodu musela být velká část 

setkání realizována on-line formou, která není příliš v hodná vzhledem k diskuznímu 

charakteru pracovních skupin a ostatních jednání. 
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2. Analytická část 
Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice, který leží v centrální části Plzeňského 

kraje, hraničí se sedmi správními obvody (Plzeň, Blovice, Nepomuk, Klatovy, Domažlice, 

Horšovský Týn a Stod) a spolu s SO ORP Nepomuk, Blovice a Stod tvoří okres Plzeň-jih. 

Jednotlivé SO ORP Plzeňského kraje jsou zobrazeny na obrázku 1. 

Obrázek 1. Správní obvody ORP v Plzeňském kraji 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Území správního obvodu zahrnuje 30 obcí, což představuje dohromady 58 částí a 73 sídelních 

jednotek, ale pouze 12 obcí je tvořeno více částmi. Přehled obcí včetně jejich části je uveden 

v tabulce 1. Statut města mají jen Přeštice a jsou také jedinou obcí s pověřeným obecním 

úřadem (POÚ) v regionu (viz obrázek 2). Ostatní jednotky mají statut obce. 
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Tabulka 1. Přehled obcí a jejich částí v SO ORP Přeštice 

Počet částí Části obce 

1 Bolkov 

1 Borovy 

1 Buková 

1 Čižice 

1 Dolce 

4 Dolní Lukavice, Krasavce, Lišice Snopoušovy 

1 Horní Lukavice 

2 Horšice, Újezd 

2 Chlumčany, Hradčany 

5 Kbel, Babice, Kbel, Malinec, Mečkov, Nová Ves 

4 Lužany, Dlouhá Louka, Zelená Hora, Zelené 

3 Merklín, Kloušov, Lhota 

1 Nebílovy 

1 Netunice 

1 Nezdice 

1 Oplot 

1 Otěšice 

1 Předenice 

4 Přeštice, Skočice, Zastávka, Žerovice 

3 Příchovice, Kucíny, Zálesí 

2 Ptenín, Újezdec 

1 Radkovice 

1 Roupov 

7 Řenče, Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Vodokrty 

1 Skašov 

2 Soběkury, Horušany 

1 Štěnovice 

1 Týniště 

2 Útušice, Robčice 

1 Vlčí 

Zdroj: Územně identifikační registr – 2021 
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Obrázek 2. Mapa SO ORP Přeštice s vyznačenou pověřenou působností 

Zdroj: Český statistický úřad 

3. Obyvatelstvo 
Z hlediska počtu obyvatel patří SO ORP Přeštice k průměrně velkým správním obvodům 
Plzeňského kraje. K 31. 12. 2020 zde žilo 22 905 obyvatel, což tvoří téměř 4 % z celkového 
počtu obyvatel kraje. Co se týče hustoty zalidnění, jedná se naopak o 4. nejvíce zalidněný 
region kraje. Přehled počtu obyvatel a hustoty zalidnění jednotlivých obcí je znázorněn na 
obrázku 3 a 4. 
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Obrázek 3. Počet obyvatel v obcích SO ORP Přeštice k 31. 12. 2020 

Zdroj: data Český statistický úřad, mapa CpKP ZČ 

Obrázek 4. Hustota obyvatel v obcích SO ORP Přeštice k 31. 12. 2020 

Zdroj: data Český statistický úřad, mapa CpKP ZČ 
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Celkový přírůstek obyvatel v SO ORP Přeštice má od roku 2014 do roku 2020 velmi kolísavý 

charakter, ale zůstává v celém období v kladných hodnotách. Z nejnižšího kladného přírůstku 

6 obyvatel v roce 2015 došlo k nevyššímu přírůstku 299 obyvatel v roce 2019 a k následnému 

silnému poklesu v roce 2020 na přírůstek 20 obyvatel. Vývoj je znázorněn v grafu 1 a na 

obrázku 5. 

Graf 1. Přírůstek obyvatel v řešeném území v letech 2014–2020 

Zdroj: data Český statistický úřad, graf CpKP ZČ 
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Obrázek 5. Celkový přírůstek obyvatel v obcích SO ORP Přeštice za roky 2014–2020 

Zdroj: data Český statistický úřad, mapa CpKP ZČ 

Z hlediska věkové struktury je SO ORP Přeštice poměrně „mladý“ region. K 31. 12. 2020 byl 

procentuálně nižší podíl obyvatel ve věku 65+ než je v Plzeňském kraji a naopak vyšší podíl 

obyvatel ve věku 0–14 i 15–64 let. Tomu odpovídá i celkově menší index stáří v řešeném území 

než je průměr Plzeňského kraje. Index stáří představuje počet osob ve věku nad 64 let na 100 

osob ve věku do 15 let.  

Co se týče prognózy obyvatel, zpracovanou ji má Český statistický úřad pro jednotlivé kraje. 

Z těchto údajů, uvedených v tabulce 2, je zřejmé celkové stárnutí populace způsobené 

úbytkem dětí i obyvatel v produktivním věku a zvyšování procentního podílu osob starších 65 

let. Ačkoliv se údaje týkají Plzeňského kraje jako celku, na základě procentuální podobnosti 

dosavadního vývoje věkového složení obyvatel SO ORP Přeštice s Plzeňským krajem je možné 

usuzovat podobnou prognózu. 

Tabulka 2. Prognóza Plzeňského kraje: Ukazatele věkového složení k 1. 1. daného roku 

Ukazatel / rok 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Počet obyvatel celkem 595 500 599 927 602 723 605 809 609 764 614 184 618 155 620 358 

v tom ve 
věku 

0–14 89 524 87 056 83 476 83 486 86 763 90 137 91 187 90 120 

15–64 376 397 377 051 377 998 369 517 355 712 349 302 346 265 347 235 

65 + 129 579 135 821 141 249 152 806 167 289 174 745 180 703 183 003 

Podíl obyvatel (%)  

v tom ve 
věku 

0–14 15,0 14,5 13,8 13,8 14,2 14,7 14,8 14,5 

15–64 63,2 62,8 62,7 61,0 58,3 56,9 56,0 56,0 
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Ukazatel / rok 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

65 + 21,8 22,6 23,4 25,2 27,4 28,5 29,2 29,5 

Průměrný věk 43,7 44,6 45,4 45,8 46,0 46,2 46,5 46,7 

v tom 
muži 42,6 43,5 44,2 44,7 45,0 45,3 45,6 45,8 

ženy 44,9 45,8 46,5 46,9 47,0 47,2 47,4 47,6 

Zdroj: Český statistický úřad 

4. Bydlení 
Stav bytového fondu v obcích SO ORP Přeštice byl dále zjišťován prostřednictvím dotazníků, 

které byly zaslány starostům všech 30 obcí. Z 28 vyplněných dotazníků vyplývá, že alespoň 15 

obcí Přešticka disponuje obecním bytovým fondem. Celkem je ve vlastnictví těchto obcí 403 

bytů a z naprosté většiny se jedná o běžné byty (374). Byty v domech s pečovatelskou službou 

(či byty zvláštního určení) vlastní 3 obce (Chlumčany, Merklín a Soběkury). Co se týče žádostí 

o byty, naprostou většinu (63 ze 65 žádostí) představují žádosti o běžné byty ve městě Přeštice. 

Podrobný přehled bytů ve vlastnictví obcí a počtu žadatelů o tyto byty je prezentován 

v tabulce 3.  

Tabulka 3. Počty bytů a žadatelů o byty v obcích SO ORP Přeštice ke konci roku 2020 

Obec 

Byty Žádosti o byty 

běžné v DPS 
sociálního 
charakteru 

z toho 
bezbariérové 

celkem běžné v DPS 
sociálního 
charakteru 

Bolkov - - - - - - - - 

Borovy - - - - - - - - 

Buková 1 - - - 1 - - - 

Čižice - - - - - - - - 

Dolce - - - - - - - - 

Dolní Lukavice 4 - - - 4 - - - 

Horní Lukavice -  -  - - - - - - 

Horšice 1  -  - - 1 - - - 

Chlumčany 259 6  - - 265 - - - 

Kbel 2  -  - - 2 - - - 

Lužany -  -  - - - - - - 

Merklín 6 10 8 - 24 - - - 

Nebílovy 2  -  - - 2 1 - - 

Netunice -  -  - - - - - - 

Nezdice 1  -  - - 1 - - - 

Oplot 1  -  - - 1 - - - 

Otěšice 2  -  - - 2 - - - 

Předenice -  -  - - - - - - 

Přeštice 65  -  16 21 65 63 - - 

Příchovice 27  -  - - 27 - - - 

Ptenín -  -  - - - - - - 

Radkovice -  -  - - - - - - 

Roupov 1  -  - - 1 - - - 

Řenče -  -  - - - - - - 

                                                           
1 Jedná se o běžné byty 



Komunitní plánování sociálních služeb na Přešticku (2022) 

 

12 
 

Obec 

Byty Žádosti o byty 

běžné v DPS 
sociálního 
charakteru 

z toho 
bezbariérové 

celkem běžné v DPS 
sociálního 
charakteru 

Skašov 2  -  - - 2 - - - 

Soběkury - 5  - - 5 - - - 

Štěnovice -  -  - - - - - - 

Týniště -  -  - - - - - - 

Útušice - - - - - - - - 

Vlčí -  -  - - - - - - 

SO ORP Přeštice 374 21 8 2 403 64 - - 

Zdroj: Dotazníkové šetření, 2020  
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5. Nezaměstnanost 
Pro míru nezaměstnanosti používá MPSV ČR od roku 2013 nový ukazatel, kterým je podíl 

nezaměstnaných osob a vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 

let ze všech obyvatel ve stejném věku. Dosažitelným uchazečem jsou pak uchazeči 

o zaměstnání ve věku 15–64, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce 

vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní 

překážku pro přijetí zaměstnání. Počty obyvatel daného území se pro potřeby statistik 

aktualizují jednou ročně.  

Vývoj počtu volných pracovních míst, dosažitelných uchazečů a podílu nezaměstnaných je 

v delším časovém období zobrazen v tabulce 4, a to vždy k 31. 12. daného roku. Během 

sledovaného období se pravidelně až do roku 2019 snižuje podíl nezaměstnaných osob, 

a naopak roste počet pracovních míst. V roce 2020 podíl nezaměstnanosti vzrůstá a počet 

volných pracovních míst klesá. Tento vývoj je dále znázorněn také v grafu 2. 

Tabulka 4. Vývoj celkového počtu nezaměstnaných v SO ORP Přeštice k 31. 12. daného roku 

Zdroj: Český statistický úřad 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Evidovaní uchazeči o zaměstnání 820 748 573 472 325 255 259 378 

z toho  

dosažitelní (%) 97,4 95,6 92,6 89,2 87,1 91,1 91,1 94,9 

občané se zdravotním postižením (%) 10,1 14,0 20,1 19,7 22,7 18,1 18,1 - 

z toho absolventi (%) 4,4 5,8 4,4 3,7 3,5 4,2 4,2 - 

osoby s délkou evidence nad 12 měsíců (%) 33,2 35,4 33,5 24,9 18,8 12,0 12,0 - 

Volná pracovní místa 72 114 149 226 480 655 625 515 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 11,4 6,6 3,8 2,1 0,7 0,4 0,4 0,7 

Podíl nezaměstnaných osob (%) 5,25 4,77 3,67 2,95 1,96 1,50 1,61 2,4 
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Graf 2. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v SO ORP Přeštice 

Zdroj: data Český statistický úřad, graf CpKP ZČ 

5.1 Senioři a osoby se zdravotním postižením 

Osoby, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné 

osoby, mají dle zákona o sociálních službách nárok na příspěvek na péči (PnP), jehož výše je 

odvozována od stupně závislosti na pomoci. PnP je tedy vyplácen především osobám se 

zdravotním postižením a seniorům s omezenou soběstačností a je určen výhradně k zajištění 

sociální péče příjemci příspěvku.  

V následující tabulce 5 je uveden počet a výše příspěvků na péči vyplacených žadatelům 

s trvalou adresou v SO ORP Přeštice v letech 2017–2019. Z tabulky je patrné, že všechny 

sledované ukazatele meziročně mírně stoupají. Roste celkový počet vyplacených dávek i 

průměrná výše dávky – s tím souvisí i nárůst celkové vyplacené sumy a dalších ukazatelů. 

Tabulka 5. Příspěvky na péči vyplacené v řešeném území v letech 2017–2019 

Území Rok 

Celkový počet 

vyplacených 

dávek ve 

sledovaném 

roce 

Průměrný 

měsíční počet 

vyplacených 

dávek 

Celková suma 

vyplacená ve 

sledovaném roce 

v tis. Kč 

Průměrná 

měsíční 

vyplacená 

suma v tis. Kč 

Průměrná výše 

dávky v Kč 

ORP 

Přeštice 

2017 7 195 599,6 40 089 3 341 5 572 

2018 7 352 612,7 41 173 3 431 5 600 

2019 7 439 619,9 49 696 4 141 6 681 

Zdroj: MPSV (OK Stat), 2020 

Vývoj počtu vyplacených příspěvků na péči je možné sledovat také v jednotlivých stupních 

závislosti podle struktury jejich příjemců (dle věku a pohlaví). V tabulce 6 jsou zobrazeny tyto 

ukazatele v letech 2017–2019, zároveň tabulka obsahuje pro srovnání také data za Plzeňský 

kraj.  
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Tabulka 6. Struktura příjemců PnP v letech 2017–2019 

Rok 
Správní 

obvod 

podle pohlaví ve věkové skupině (obě pohlaví) 
ve stupni závislosti (obě 

pohlaví) 

sociální 

péči 

poskytuje2 

m
u

žů
 

že
n

 

0
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 le
t 

8
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7
 le

t 

1
8
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4

 

le
t 

6
5
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4
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 a
 

ví
ce
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II
. 

II
I.

 

IV
. 

fy
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ck
á 

o
so

b
a 

p
o

b
yt

. 

za
ří

ze
n

í3  

2017 

ORP 

Přeštice 
245 366 18 38 118 256 181 195 187 156 73 568 58 

Plzeňský 

kraj 
7 740 11 815 1 811 4 596 8 051 5 097 5 241 6 554 4 841 2 919 - - 

2018 

ORP 

Přeštice 
240 366 20 35 116 254 181 176 207 151 72 540 61 

Plzeňský 

kraj 
7 989 11 979 1 830 4 599 9 173 5 132 5 130 6 707 5 142 2 989 - - 

2019 

ORP 

Přeštice 
245 382 18 37 119 275 178 172 207 163 85 558 63 

Plzeňský 

kraj 
8 209 12 280 1 906 4 614 8 756 5 213 5 188 6 828 5 337 3 136 - - 

Zdroj: MPSV (OK Stat) a vybrané statistické údaje dostupné na webových stránkách MPSV ČR, 2020 

Ze statistik průkazů pro osoby zdravotně postižené zobrazených v tabulce 7, pak dále vyplývá, 

že v řešeném území každoročně počet vydaných průkazů stoupá, a to jak celkově, tak i počet 

jednotlivých typů průkazů.  

Tabulka 7. Počty držitelů průkazů pro zdravotně postižené ve sledovaném území  

Území Rok TP ZTP ZTP/P Celkem 

SO OPR Přeštice 

2017 51 449 172 672 

2018 63 487 177 727 

2019 71 524 186 781 

 Zdroj: MPSV (OK Stat), 2020 

5.2 Děti, mládež, rodiny s dětmi 

Důležitá data pro oblast sociální problematiky dětí, mládeže a rodin s dětmi představují data 

orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Ta jsou shrnutá v tabulce 8 a vyplývá z nich, že 

počet rodin a dětí v péči OSPOD má spíše kolísavý charakter. Z ostatních ukazatelů se za 

sledované období výrazně změnil počet řešených případů trestné činnosti dětí a mladistvý, 

který vykazuje nárůst, a počet řešených výchovných problémů dětí, který naopak výrazně 

poklesl. Dopad epidemie Covid-19 lze vysledovat zejména na počtu rodin, kterým byla 

poskytnuta potravinová či jiná materiální pomoc, kde je pro rok 2020 vidět silný nárůst. 

                                                           
2 Je potřeba vzít v úvahu, že v tomto ukazateli nejsou zahrnuty všechny kategorie poskytování sociální péče. 
3 Zahrnuje domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se ZP, týdenní stacionáře, 
chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty a sociální služby poskytované v lůžkových zdravotnických 
zařízeních. 
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Tabulka 8. Statistické údaje o činnosti OSPOD v letech 2017–2020 

Úsek sociálně právní ochrany dětí  2017 2018 2019 20204 

Počet rodin v péči SPOD1 125 126 127 106 

Počet ostatních rodin v péči SPOD2 108 127 99 69 

Počet rodin v péči SPOD na vyžádání jiné instituce3 130 149 126 64 

Počet dětí v péči SPOD1 158 170 164 105 

Počet ostatních dětí v péči SPOD2 130 149 126 87 

Počet klientů v evidenci kurátora pro děti a mládež  28 43 45 20 

Řešené případy trestné činnosti dětí a mladistvých  3 9 12 3 

Řešené případy přestupků dětí a mladistvých  5 16 5 13 

Řešené výchovné problémy dětí a mladistvých 24 6 3 6 

Počet dětí umístěných v ústavní výchově  6 5 5 3 

Šetření v jednotlivých rodinách + pohovory  514 402 461 195 

Počet dětí odebraných z péče rodičů 2 1 1 - 

Počet osvojených dětí  1 - 1 1 

Počet dětí v pěstounské či poručenské péči  27 29 17 17 

Počet pěstounských rodin  17 19 15 12 

Počet rodin, kterým byla poskytnuta/zajištěna potravinová či jiná 
materiální pomoc  

2 7 3 25 

1 v této kategorii jsou uvedena jen data za děti ohrožené dle §6, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí 
2 kategorie dětí, které nejsou ohrožené, ale práce s nimi probíhá 
3 jedná se o děti bez trvalého pobytu na území ORP Přeštice, ale zdržující se na něm 
Zdroj: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Přeštice 

5.3 Ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Z dat poskytnutých Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Přeštice v tabulce 9 je 

patrné, že mezi lety 2017 až 2020 pravidelně narůstal počet jednorázových intervencí 

(poradenství, zprostředkování služeb) a v menší míře také dlouhodobá sociální práce. Péči o 

občany ohrožené sociálním vyloučením zajišťuje kurátor pro dospělé, který jim poskytuje 

sociální poradenství a sociální pomoc k překonání obtížných životních situací a pomáhá jim 

řešit sociální důsledky společenského vyloučení. Ačkoliv nejsou některá data dostupná, 

z tabulky níže lze vyčíst, že počet klientů kurátora má za sledované období spíše kolísavý 

charakter. Na vývoji počtu jedinců, kterým byla zajištěna potravinová či materiální pomoc, pak 

můžeme vidět dopad epidemiologické situace v roce 2020. Co se týče počtu nesvéprávných 

osob v opatrovnictví, jejich počet je spíše beze změn, klesá ale počet kontaktů. 

                                                           
4 Údaje jsou platné k 31. 8. 2020 
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Tabulka 9. Statistické údaje o činnosti kurátora po dospělé v letech 2017–2020 

Druh sociální práce  
a sociální péče 

2017 2018 2019 20205 
Počet 

klientů 
Počet 

kontaktů 
Počet 

klientů 
Počet 

kontaktů 
Počet 

klientů 
Počet 

kontaktů 
Počet 

klientů 
Počet 

kontaktů 

Jednorázová intervence 
(krátkodobé poradenství či 
zprostředkování soc. služeb) 

129 213 179 - 207 - 137 - 

Dlouhodobá sociální práce 44 472 46 - 63 221 56 - 

Klienti kurátora pro dospělé 32 193 57 - 41 - 29 - 

Jednorázová intervence 
kurátora pro dospělé 

- - - - 24 24 12 - 

Dlouhodobá intervence 
kurátora pro dospělé 

32 193 - - 17 - 11 - 

Počet jednotlivců, kterým byla 
poskytnuta/zajištěna 
potravinová či jiná materiální 
pomoc 

- - 3 - 3 - 13 - 

Opatrovnictví osob, 
zbavených způsobilosti 
k právním úkonům 
(nesvéprávných osob) 

7 815 10 - 10 660 10 440 

Zdroj: Odbor soc. věcí a zdravotnictví MěÚ Přeštice, 2020 

Následující tabulka 10 shrnuje sociální dávky vyplácené ve sledovaném území. Obecně z dat 

vyplývá, že počet vyplacených příspěvků na bydlení, příspěvků na živobytí i doplatků na 

bydlení za sledované období klesl. V souvislosti s tím klesala také celková vyplacená částka u 

všech dávek. 

Tabulka 10. Sociální dávky vyplacené na území SO ORP Přeštice dle trvalé adresy žadatele  

Typ 

dávky 
Rok 

Počet 

vyplacených 

dávek za rok 

Průměrně 

vyplacených 

dávek měsíčně 

Celková 

vyplacená částka 

za rok v tisících 

Kč 

Průměrná 

měsíční 

vyplácená 

částka 

v tisících Kč 

Průměrná výše 

dávky (Kč) 

Příspěvek 

na 

živobytí 

2017 875 73 3 466 289 3 962 

2018 664 55 2 286 190 3 442 

2019 572 48 1 858 155 3 249 

Doplatek 

na 

bydlení 

2017 515 43 2 256 188 4 380 

2018 454 38 2 031 169 4 474 

2019 378 31 1 907 159 5 044 

Příspěvek 

na 

bydlení 

2017 1 374 115 4 154 346 3 023 

2018 1 203 100 3 747 312 3 114 

2019 958 80 2 758 230 2 879 

Zdroj: MPSV (OK Stat), 2020 

                                                           
5 data jsou uvedena za období 1. 1. – 31. 8. 2020 
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6. Sociální služby působící v rámci SO ORP Přeštice 
Následující tabulka 11 prezentuje sociální služby poskytované v řešeném území, řazené podle 

svého druhu a formy, a to v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále je 

v tabulce uveden název poskytovatele služby, včetně adresy jeho zastoupení.  

Tabulka 11. Druhy, formy a typy sociálních služeb v SO ORP Přeštice 

Druh Typ služby 
Forma6 

ID7 Zařízení sociální služby, adresa Poskytovatel  
P A T 

So
ci

ál
n

í 
p

o
ra

d
e

n
st

ví
 

Odborné 
sociální 
poradenství 

 (A) T 4116516 
Člověk v tísni, o.p.s., Mikulášské náměstí 
552/17, Plzeň 

Člověk v tísni, o.p.s. 

 (A) T 6724155 
Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú., 
Domažlická 261/74, Plzeň 

Domov – plzeňská 
hospicová péče, z.ú.  

 (A) T 1679799 
Sociální a právní poradna Tichého světa, 
Sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň 

Tichý svět, o.p.s.  

  T 3550580 VIDA centrum Plzeň, Tylova 2090/1, Plzeň Vida z.s. 

Sl
u

žb
y 

so
ci

á
ln

í p
é

če
 

Denní 
stacionáře 

 A  9547177 
Denní stacionář "KRISTIÁN" 
Rebcova 557, Přeštice 

Cimická Michaela 

 A  5609952 
Stacionář Plamínek pro osoby s postižením  
Husova 201, Merklín u Přeštic 

Diakonie ČCE – 
středisko ZČ 

 A  6347455 
Stacionář Korálek pro osoby s postižením 
Soběkury 63, Přeštice 

Domovy pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

P   7023022 
Domov Radost pro osoby s postižením 
Merklín 194, Merklín u Přeštic 

P   7283138 
Domov Radost pro osoby s postižením 
Merklín 194, Merklín u Přeštic 

Chráněné 
bydlení 

P   4863607 
Můj 1+0 Přeštice pro osoby s postižením 
Tř. 1. máje 525, Přeštice 

Odlehčovací 
služby 

P   2060411 
Pírko pro osoby s postižením 
Merklín 194, Merklín u Přeštic 

P   3984338 
Pírko pro osoby s postižením 
Merklín 194, Merklín u Přeštic 

  T 8364054 
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú., 
Domažlická 261/74, Plzeň 

Domov – plzeňská 
hospicová péče, z.ú. 

Osobní 
asistence 

  T 4080666 
HEWER – osobní asistence pro Plzeňský kraj, 
Guldenerova 485/3, Plzeň 

HEWER , z.s. 

  T 7771945 
Osobní asistence 
Nám. Míru 63, Klatovy I, Klatovy 1 

Oblastní charita 
Klatovy 

Pečovatelská 
služba 

 A T 9036909 
Jubilata pro osoby potřebující péči Merklín 
Buková 67, Merklín u Přeštic 

Diakonie ČCE – 
středisko ZČ 

 A T 9710270 
Město Přeštice 
Máchova 556, Přeštice 

Město Přeštice 

  T 2870160 
CPOS Město Touškov 
Komenského náměstí 777, Stod 

CPOS Město Touškov 

  T 3121089 
Domovinka – pečovatelská služba 
Úslavská 2357/75, Plzeň 

DOMOVINKA – 
sociální služby, o.p.s. 

  T 6167211 
Charitní pečovatelská služba 
Václavská 12, Klatovy I, Klatovy 1 

Oblastní charita 
Klatovy 

Sl
u

žb
y 

so
ci

á
ln

í p
re

ve
n

ce
 Krizová 

pomoc 
 (A) T 2640266 

Plus pro lidi v krizové situaci 
Resslova 332/12, Plzeň 

Diakonie ČCE – 
středisko ZČ 

Raná péče 

 (A) T 5002625 
Raná péče Čechy 
Hábova 1571/22, Praha 515 

Centrum pro dětský 
sluch Tamtam, o.p.s. 

 (A) T 9548170 
Raná péče Diakonie – Plzeňský kraj 
Mírové náměstí 19, Horažďovice 

Diakonie ČCE – 
středisko celostátních 
programů a služeb 

  T 1997532 
Raná péče Kuk, z.ú.  
Tomanova 2645/5, Plzeň 

Raná péče Kuk, z.ú. 

Sociálně 
aktivizační 

 (A) T 1055128 
CENTRUM HÁJEK z.ú. 
Šťáhlavice 158, Šťáhlavy, Nezvěstice 

CENTRUM HÁJEK z.ú.  

                                                           
6 Formy sociálních služeb: P – pobytové, A – ambulantní, T – terénní, kdy (A) jsou služby poskytované v ambulantní formě na jiném území než SO ORP Přeštice na jiném území  

7 ID služby = identifikátor sociální služby (identické číslo, pod kterým je služba registrována)  
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Druh Typ služby 
Forma6 

ID7 Zařízení sociální služby, adresa Poskytovatel  
P A T 

služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 (A) T 8798396 
Archa pro rodiny s dětmi 
Resslova 332/12, Plzeň 1 

Diakonie ČCE – 
středisko ZČ  

 (A) T 2647427 
Adite pro náhradní rodiny 
Denisovo nábřeží 2568/6, Plzeň 

Sociální 
rehabilitace 

 (A) T 3764767 
Jdeme dál pro osoby s postižením 
Resslova 332/12, Plzeň 1 

 (A) T 3131189 
Poradenské centrum Ledovec 
Karoliny Světlé 463/13, Plzeň 

Ledovec, z.s. 

Terénní 
programy 

  T 8263333 
Terén pro ohrožené osoby 
Resslova 332/12, Plzeň 

Diakonie ČCE – 
středisko ZČ 

  T 7714650 
Člověk v tísni, o.p.s. 
Mikulášské náměstí 552/17, Plzeň 

Člověk v tísni, o.p.s. 

  T 4919629 
Terénní program Ulice 
Korandova 2927/14, Plzeň 

Spolek Ulice Plzeň 

Tlumočnické 
služby 

  T 8477576 
Komunikace bez bariér 
Sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň 1 

Tichý svět, o.p.s.  

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb; Dotazníkové šetření, Rozhovory (2020, 2021) 

Informace o kapacitě, využití a místní dostupnosti sociálních služeb, které mají v SO ORP své 

sídlo, zařízení nebo pobočku (dále jen místní poskytovatelé) vycházejí z dat, které v rámci 

dotazníkového šetření uvedli poskytovatelé. Za rok 2020 jsou data následně doplněna údaji 

z e-mailové komunikace s poskytovateli. Tyto údaje byly porovnány s údaji ve Střednědobém 

plánu rozvoje sociálních služeb Plzeňského kraje (SPRSS PK) a souvisejících akčních plánech8 

jednotlivých let. Maximální kapacity místních sociálních služeb jsou uvedeny za roky 2017 až 

2020 v tabulce 12 tak, jak jsou uvedeny v krajské síti sociálních služeb. U poskytovatelů, kteří 

pod jednou službou sociální službou mají registrována střediska i v jiných ORP, je vyčíslen 

počet klientů pro ORP Přeštice. 

Tabulka 12. Okamžitá kapacita tzv. místních sociálních služeb v období let 2017–2020.  

Poskytovatel 
sociální služby 

Sociální služba 
(ID) 

2017 2018 2019 2020 

Základní  
síť 

Rozvojová 
síť 

Základní  
síť 

Rozvojová 
síť 

Základní  
síť 

Rozvojová 
síť 

Základní  
síť 

Rozvojová 
síť 

Lů
žk

a9  

kl
ie

n
ti

10
 

lů
žk

a 

kl
ie

n
ti

 

lů
žk

a 

kl
ie

n
ti

 

lů
žk

a 

kl
ie

n
ti

 

lů
žk

a 

kl
ie

n
ti

 

lů
žk

a 

kl
ie

n
ti

 

lů
žk

a 

kl
ie

n
ti

 

lů
žk

a 

kl
ie

n
ti

 

Cimická 
Michaela 

Denní stacionáře (9547177)11 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Diakonie ČCE 
– středisko ZČ 

Denní stacionáře (5609952) - - - - - - - - - 22/A - - - 22/A - - 

Denní stacionáře (6347455)  18/A - - - 18/A - - - 18/A - - - 18/A - - 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (7023022) 

15 - - - 15 - - - 15 - - - 15 - - - 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (7283138) 

15 - - - 15 - - - 15 - - - 15 - - - 

Chráněné bydlení (4863607) 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - 

Odlehčovací služby (2060411) 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 

Odlehčovací služby (3984338) 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 

                                                           
8 APRSSPK – Akční plán rozvoje sociálních služeb Plzeňského kraje je strategický, vždy jednoletý dokument, který schvaluje Zastupitelstvo PK. Plán v sobě zahrnuje priority 

kraje na dané období a tzv. Krajskou síť sociálních služeb v Plzeňském kraji – tedy seznam všech registrovaných sociálních služeb na území kraje s uvedením jejich kapacit. 

9 Kapacita se u pobytových sociálních služeb uvádí v počtu lůžek, které má zařízení k dispozici.  

10 U ambulantních (A) a terénních (T) sociálních služeb se maximální okamžitá kapacita uvádí v počtu klientů, kterým je možné poskytnout službu současně v jeden okamžik.  

11 Sociální služba poskytovatele Cimická Michaela nebyla k 31. 12. 2020 součástí základní ani rozvojové sítě. Poskytovatel uvádí v dotazníku údaje o okamžité kapacitě 

ambulantní formy služby 2017 = 10 klientů, 2018 = 10 klientů, 2019 = 10-20 klientů a v roce 2020 = 20 klientů.  
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Pečovatelská služba (9036909) - 
1/A 
2/T 

- - - 
1/A 
2/T 

- - - 
1/A 
2/T 

- - - 
1/A 
3/T 

- - 

Město 
Přeštice 

Pečovatelská služba (9710270) - 
1/A 
6/T 

- -  
1/A 
6/T 

- -  
1/A 
6/T 

- - - 
1/A 
6/T 

- - 

Zdroj: Dotazníky, rozhovory, e-mailová komunikace (2020, 2021) 

Využití sociálních služeb realizovaných poskytovateli, kteří mají na Přešticku své sídlo 

či pobočku, je vyjádřeno počtem klientů, tedy jednotlivých osob, kterým byly sociální služby 

poskytovány. Počty klientů, kteří služby v letech 2017–2020 využili, jsou zobrazeny v tabulce 

13 a vycházejí z dotazníkového šetření a následné komunikace s poskytovateli.  

Celkem 5 poskytovatelů uvádí v roce 2020 nárůst počtu klientů oproti předchozím letem, a to 

i přesto, že služby byly v jiném režimu díky pandemii a vládním opatřením spojenými s korona 

virem. Nejvyšší meziroční nárůst počtu klientů zaznamenala mezi lety 2018 a 2019 sociální 

služba denní stacionáře (nárůst o 100 %) a pozvolný je pak nárůst počtu klientů pečovatelské 

služby, přičemž z těchto dat není u terénních služeb sociální péče typu pečovatelská služba 

patrné, jak narůstal rozsah služeb u jednotlivých klientů. V tabulce 14 je pak dále uveden počet 

neuspokojených a žadatelů v letech 2017–2019) . 

Tabulka 13. Počet klientů v letech 2017–2020 – sociální služby se sídlem či pobočkou na Přešticku 

Počet klientů služeb, které mají na Přešticku sídlo nebo pobočku 
Využití sociální služby 
(počet klientů za rok) 

Celkem počet klientů v jednotlivých letech: 218 254 234 219 

Poskytovatel  Sociální služba (ID) Název zařízení 2017 2018 2019 2020 

Cimická 
Michaela 

Denní stacionáře (9547177) Denní stacionář „KRISTÁN“ 10 10 20 2012 

Diakonie ČCE – 
středisko ZČ 

Denní stacionáře (5609952) 
Stacionář Plamínek pro osoby 
s postižením 

0  013 18 22 

Denní stacionáře (6347455) 
Stacionář Korálek pro osoby s 
postižením 

19 21 21 23 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (7023022) 

Domov Radost pro osoby 
s postižením 

15 15 15 14 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (7283138) 

Domov Radost pro osoby 
s postižením 

13 13 13 13 

Chráněné bydlení (4863607) 
Můj 1+0 Přeštice pro osoby s 
postižením 

11 10 10 10 

Odlehčovací služby (2060411) Pírko pro osoby s postižením 9 8 8 8 

Odlehčovací služby (3984338) Pírko pro osoby s postižením 10 21 9 11 

Pečovatelská služba (9036909) 
Jubilata pro osoby potřebující 
péči 

47 67 51 55 

Město Přeštice Pečovatelská služba (9710270) Pečovatelská služba Přeštice 65 70 69 71 

Zdroj: Dotazníky, e-mailová komunikace (2020, 2021) 

  

                                                           
12 Údaj je uveden pouze za období 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020. 

13 Do roku 2018 byla sociální služba registrována jako sociální služba „centrum denních služeb“, kde využití služby bylo: 2017 – 19 klientů; 2018 – 18 klientů. 
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Tabulka 14. Počty neuspokojených žadatelů o službu (2017–2019) a počet žadatelů 
o službu k 31. 12. 2020 na Přešticku 

Počet neuspokojených žadatelů službu z důvodu naplněné kapacity služby 

Celkem počet klientů v jednotlivých letech: 20 45 48 48 

Poskytovatel Sociální služba (ID) Název zařízení 2017 2018 2019 

Žadatelé 
o službu 
k 31.12. 

2021 

Cimická 
Michaela 

Denní stacionáře (9547177) Denní stacionář „KRISTÁN“ 20 35 37 32 

Diakonie ČCE – 
středisko ZČ 

Denní stacionáře (5609952) 
Stacionář Plamínek pro 
osoby s postižením 

0 0 0 0 

Denní stacionáře (6347455) 
Stacionář Korálek pro osoby 
s postižením 

0 0 0 0 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (7023022) 

Domov Radost pro osoby s 
postižením 

0 3 4 4 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (7283138) 

Domov Radost pro osoby s 
postižením 

0 2 3 0 

Chráněné bydlení (4863607) 
Můj 1+0 Přeštice pro osoby s 
postižením 

0 0 0 1 

Odlehčovací služby (2060411) Pírko pro osoby s postižením 0 0 2 2 

Odlehčovací služby (3984338) Pírko pro osoby s postižením  0 5 2 2 

Pečovatelská služba (9036909) 
Jubilata pro osoby 
potřebující péči 

0 0 0 0 

Město Přeštice Pečovatelská služba (9710270) Pečovatelská služba Přeštice - - - - 

Zdroj: Dotazníkové šetření 2020; Rozhovory s poskytovateli 2020, 2021 

7. Průzkumy zaměřené na potřeby občanů či zajištění 
potřebných služeb na Přešticku 

7.1 Průzkum potřeb pečujících osob na Přešticku 

Z průzkumu vyplývá: 

 Příspěvek na péči je pečujícími osobami vnímán v zásadě jako dostatečný v případě 

zajištění péče. Pokud pečující osoba nemá možnost dalšího finančního příjmu a je 

potřeba zajistit fungování rodiny, dostávají se pečující do existenčních potíží. 

 Velkým tématem je získávání informací o dostupných službách a možnostech pomoci. 

V případě pozvolného nástupu nutnosti pečovat (například o stárnoucího rodiče či 

prarodiče) se daří informace postupně získávat různými cestami a zpravidla nenastává 

žádný problém.  

 Problém nastává při náhlé potřebě péče (narození dítěte se zdravotním postižením, 

propuštění seniora z nemocnice,…). V těchto případech je pro pečující extrémně 

náročné hledat dostupné informace.  

 Řešením by mohl být dostupný koordinátor péče, který dokázal nasměrovat pečující 

správným směrem a nabídl by různé možnosti pomoci. Potřebné je dle pečujících také 

šířit informace v neelektronické podobě (přes úřad práce apod.). Případně mít co 
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nejvíce informací v elektronické podobě na jednom místě, například na webové 

stránce. 

 V případě, že respondent využívá nějakou sociální službu, má od ní zpravidla dostatek 

informací o dalších možnostech pomoci. 

 Druhým klíčovým tématem je velká vyčerpanost pečujících osob a absence volného 

času, který by mohly využít na seberealizaci či odpočinek. S rostoucí závislostí 

opečovávané osoby se situace pečujících osob zhoršuje. Pečující osoby se stále více 

izolují od svého okolí, dochází k postupnému odcizení i od dalších členů rodiny, přátel 

apod. Pečující osoby často přejímají roli pečovatele za své poslání, uzavírají se do sebe 

a „brání“ jim to v hledání dalších možností, jak si péči ulehčit, aby celou situaci celkově 

lépe zvládali. Z rozhovorů například zaznívalo, že by například potřebovali 

pečovatelskou službu v odpoledních hodinách, ale „vždycky to nějak udělají a 

zvládnou“. 

 V případě potřebnosti odlehčovacích služeb naráží zejména pečující například o dítě 

s poruchami autistického spektra na problém, kdy si dítě špatně zvyká na cizí osobu, 

s kterou nemůže zůstávat samo. Jde o dlouhodobý a pozvolný proces sbližování a 

navazování důvěry mezi pečujícím, opečovávaným a sociální službou. 

7.2 Průzkum potřebnosti nízkoprahového klubu pro děti a mládež v Přešticích 

 Průzkum bude doplněn po pracovní skupině k rozvoji aktivit pro děti a mládež v 

Přešticích 

8. SWOT analýzy stávajícího systému sociálních služeb pro 
jednotlivé cílové skupiny uživatelů služeb a vize života 
cílových skupin v sociální oblasti v regionu 

8.1 Senioři a osoby se zdravotním postižením 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Ve všech obcích je dostupná pečovatelská 
služba 

 V regionu je více poskytovatelů i služeb 
sociální péče zaměřených na cílovou 
skupinu (pobytové, ambulantní a terénní) 

 Místní poskytovatelé služeb jsou stabilní, 
snaží se rozvíjet a přizpůsobit potřebám 
cílové skupiny 

 V mnoha obcích Přešticka funguje dovoz 
obědů prostřednictvím firem  

 Sociální odbor aktivně navazuje kontakty 
s poskytovateli služeb z jiných regionů  

 Na Přešticku působí řada poskytovatelů 
z jiných regionů 

 Pečovatelská služba běžně neposkytuje 
služby o víkendech, svátcích a ve večerních 
hodinách  

 V regionu chybí pobytové služby sociální péče 
pro seniory typu domovy pro seniory, 
domovy se zvláštním režimem, odlehčovací 
služby aj. 

 Chybí terénní odlehčovací služby 
 Nedostatečná osobní asistence v celém 

regionu 
 Chybí terénní hospicová péče 
 Chybí služby pro děti do 15 let se zdravotním 

postižením (osobní asistence, denní stacionář 
atd.) 
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 V regionu je pro děti s poruchou 
autistického spektra ZŠ speciální a Praktická 
škola Diakonie ČCE Merklín 

 V regionu funguje kvalitní domácí péče 
(ošetřovatelská služba) 

 V regionu působí návazné služby (mobilní 
služba) 

 Fungující rodinná podpora a sousedská 
výpomoc  

 Ochota obcí finančně podporovat sociální 
služby 

 Obce jsou schopné svépomocně řešit 
problémy a některé obtížné životní situace 
občanů vlastními silami (krizové bydlení, 
mimořádné události, bariéry) 

 Obce vědí, kam se obrátit v případě řešení 
problémů v sociální oblasti (MÚ Přeštice, 
pečovatelské služby v obcích) 

 Pravidelné setkávání zástupců obcí 
Přešticka  

 Projekt MPSV ČR „Senioři v krajích“ 
 Projekt Diakonie ČCE „Pečuj doma“ 
 

 V ORP chybí sociální služba odborné sociální 
poradenství zaměřené na širokou škálu 
problémů (v ambulantní i terénní formě) 

 Nedostatečná kapacita denního stacionáře 
pro seniory  

 Kapacita poskytovatele denního stacionáře 
není v základní síti  

 Problémy s umístěním seniorů do domovů 
pro seniory na jiném území 

 V regionu chybí doprava pro cílovou skupinu 
(např. senior taxi) 

 Absence pracovních míst pro osoby 
s postižením (např. chráněná dílna, 
podporované zaměstnávání) 

 Nevyužívání potenciálu spolupráce a 
návaznosti sociálních služeb 

 Špatná provázanost sociální a zdravotní 
oblasti 

 Nedostatečná spolupráce některých škol a 
sociálních služeb  

 Starostům chybí informace o nabídce a 
systému sociálních služeb  

 Lidé (klienti, rodiny) nejsou dostatečně 
informováni o možnostech využívání 
sociálních služeb 

 Nedostatek obvodních lékařů i specialistů 
(psychiatr, psycholog aj.) a terénní zdravotní 
služby 

 Nedostatek bezbariérových bytů  
 Není zajištěna dostatečná bezbariérovost 

území (Přeštice) 
PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Blízkost Plzně  
 V regionu probíhá KPSS – příležitost 

k intenzivnější spolupráci mezi 
poskytovateli služeb 

 Politika Plzeňského kraje je nastavena na 
rozvoj terénních služeb sociální péče  

 Plány poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb (navýšení kapacity, akreditace 
vzdělávání, zajištění bezbariérovosti, zřízení 
senior taxi aj.)  

 Plány obcí (výstavba Domova pro seniory, 
stavba malometrážních bytů pro seniory, 
rozšíření DPS atp.) 

 Vznik seniorských spolků (či spolků ZP) 
vzhledem k podpoře aktivizačních služeb 
apod. 

 Stárnutí populace a zvyšování počtu 
nesoběstačných občanů a tím rostoucí počet 
potenciálních klientů  

 Nedostatek personálu v sociálních službách  
 Nedostatečné materiálně – technické 

vybavení služeb (např. auta v pečovatelské 
službě aj.) 

 Potencionální klienti nechtějí využívat služby 
z důvodu studu, ceny za službu atp. 

 Mimořádné události (situace spojená 
s epidemií Covid-19 atp.) a jejich dopady 
(potencionální nárůst dluhové problematiky, 
zdravotní problémy, sociální izolace aj.)  

 Nedostatek finančních prostředků na 
realizaci rozvojových plánů poskytovatelů a 
obcí 
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 Reforma psychiatrická péče a rozvoj 
multidisciplinárních terénních sociálně-
zdravotních týmů pro osoby s duševním 
onemocněním 

 Existence svazků obcí a místních akčních 
skupin 

 Existence dotačních titulů Obec přátelská 
seniorům a Obec přátelská rodině 

 Starostům obcí chybí metodická podpora ze 
strany Plzeňského kraje v uchopení služeb, 
v potřebách občanů apod.  

 

Vize 

V regionu je k dispozici koordinátor komplexní péče, který má široký přehled o regionu (o 

sociálních službách, školství, zaměstnávání atd.) a je schopný zajistit pomoc a podporu 

občanům, nasměrovat je správným směrem. Dostupné jsou veškeré služby (terénní, 

komunitní atd.), které umožňují lidem setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Pečovatelská 

služba má dostatek personálu, aby mohla být dostupná od 7 do 19 hodin, a lidé nemuseli 

odcházet do pobytových služeb kvůli nedostatku péče. V regionu je dostupná také dostatečná 

aktivizace seniorů například formou klubů. Sociální služby mají zajištěnou finanční jistotu pro 

své fungování. Sociální a zdravotní sféra je propojena, mezi službami neexistuje konkurenční 

prostředí.  

V okresu Plzeň-jih existuje Centrum duševního zdraví s multidisciplinárním týmem složeným 

z psychiatra, psychologa, zdravotní sestry, sociálního pracovníka atd. Systém bydlení v regionu 

je funkční, umožní každému na bydlení dosáhnout. Zároveň je v regionu dostatek pracovních 

míst pro osoby se zdravotním postižením. 

Podporováni jsou také neformálně pečující, lidé kolem potřebných osob mají dostatek 

informací a podpory. Veřejný prostor je přizpůsoben obyvatelům, například z hlediska 

bezbariérovosti (zubní středisko atd.). 

Pracovníci v sociálních službách jsou profesionálové a dodržují základní principy sociálních 

služeb – subsidiaritu, návaznost služeb a využívají potenciál, který mají. Práce v sociálních 

službách je prestižní a je respektována společností. Do plánování sociálních služeb regionu jsou 

zapojeny také cílové skupiny a uživatelé služeb, nejen z hlediska jejich potřeb, ale také 

z hlediska toho, čím mohou do plánování přispět. 

 

8.2 Děti, mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Existují návazné služby (potravinová 
pomoc, podpora pěstounských rodin) 

 Funguje Cochemská praxe (multioborová 
spolupráce)  

 Absence místních sociálních služeb pro 
cílovou skupinu – klienti musí za službami 
dojíždět  

 Chybí nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež a aktivity pro děti a mládež 
(nízkoprahové hřiště aj.) 
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 Do regionu dojíždí za klienty 
poskytovatelé terénních sociálních služeb 
s rozšířenou působností  

 Obce vědí, kam se obrátit v případě řešení 
problémů v sociální oblasti (MÚ Přeštice) 

 Obce jsou schopné svépomocně řešit 
problémy a některé obtížné životní situace 
občanů vlastními silami (krizové bydlení, 
mimořádné události) 

 Existence mateřských center 
 Sociální odbor aktivně navazuje kontakty 

s poskytovateli služeb z jiných regionů 

 V ORP chybí sociální služba odborné sociální 
poradenství zaměřené na širokou škálu 
problémů (v ambulantní i terénní formě) 

 Chybí bydlení pro rodiny v tísni (azylový 
dům, ubytovna)  

 Nedostatek podpora pro osoby opouštějící 
ústavní zařízení či výkon trestu (bydlení, 
služby) 

 Nedostatek bytů v Přešticích 
 Nedostatek obvodních lékařů i specialistů 

(psychiatr, psycholog aj.) 
 V regionu se nachází „bydlení na špatné 

adrese“ 
 V některých okrajových obcích je zhoršená 

možnost dopravy (do školy, do zaměstnání)  
 Starostům chybí informace o nabídce a 

systému sociálních služeb  
 Lidé (klienti, rodiny) nejsou dostatečně 

informováni o možnostech využívání 
sociálních služeb 

 Nedostatečná vzájemná propojenost obcí 
(chybí chodníky pro pěší) 

 Chybějící vnitřní prostor pro maminky 
s dětmi (herna), kde by se mohly společně 
potkat apod. 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Blízkost Plzně  
 V regionu probíhá KPSS – příležitost 

k intenzivnější spolupráci mezi poskytovateli 
služeb 

 Plány obcí (výstavba obecních bytů a bytů 
sociálního charakteru) 

 Diakonie Západ – poradna pro občany 
v nesnázích má možnost se rozšiřovat při 
finanční účasti obcí 

 Probíhá aktualizace územního plánu (chodníky, 
cyklotrasy, propojení obcí) 

 Mimořádné události (situace spojená 
s epidemií Covid-19 atp.) a jejich dopady 
(potencionální nárůst dluhové problematiky, 
nezaměstnanosti, problémů v rodinách, 
psychické problémy, sociální izolace aj.) 

 Rostoucí nezaměstnanost  
 Velký počet ubytoven převážně pro 

agenturní pracovní pracovníky 
 Starostům obcí chybí metodická podpora ze 

strany Plzeňského kraje v uchopení služeb, 
v potřebách občanů apod. 

 

Vize 

V regionu je k dispozici koordinátor komplexní péče, který má široký přehled o regionu (o 

službách, školství, zaměstnávání atd.) a je schopný zajistit pomoc a podporu občanům, 

nasměrovat je správným směrem. Zástupci obcí jsou dostatečně informování o sociálních 

službách, ví, jaké jsou poskytovány a jaké jsou k dispozici. Funguje komplexní systém podpory 

rodin s dětmi, v oblasti zdravotní i sociální péče, infrastruktury. Pro matky a rodiny s dětmi je 

k dispozici forma přechodného bydlení s doprovodnou službou, která pomáhá v případě krize 

a problémů. K dispozici je také dostatek hřišť, mateřských center, funguje také herna pro 

rodiny s dětmi s kavárnou, službou hlídání apod. K dispozici jsou i další služby, které mohou 
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rodiny potřebovat, jako jsou poradenská centra, která jim poskytnou pomoc například 

v dočasných potížích. Dostupné je také sociální bydlení. Funguje dobrá provázanost a 

spolupráce mezi organizacemi poskytujícími kroužky a volnočasové aktivity. Jednotlivé obce 

jsou dostatečně a bezpečně propojené chodníky, cyklostezkami apod. 

  



Komunitní plánování sociálních služeb na Přešticku (2022) 

 

27 
 

9. Strategická část 

Prioritní oblast 1 Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením 

Opatření 1.1 

Zajištění terénních a ambulantních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením na Přešticku 

a) Zajištění dostatečných kapacit denního stacionáře pro seniory 

b) Zajištění dostatečných kapacit terénních asistenčních služeb na Přešticku 

Opatření 1.2 

Podpora bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

a) Rozvoj bydlení pro seniory 

b) Zajištění bydlení pro osoby s duševním onemocněním či mentálním 

postižením 

Opatření 1.3 Rozvoj terénní hospicové péče v regionu 

Opatření 1.4 Podpora pečujících osob 

Opatření 1.5 
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením či duševním 

onemocněním 

Opatření 1.6 Podpora organizace Tichý svět, o.p.s. 

Prioritní oblast 2 Podpora rodin s dětmi a osob ohrožených sociálním vyloučením 

Opatření 2.1 
Zajištění dostatečných kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a 

dalších souvisejících služeb 

Opatření 2.2 Zajištění klubu pro děti a mládež 

Opatření 2.3 Zajištění krizového bytu 

Prioritní oblast 3 Odstraňování bariér v území 

Opatření 3.1 Odstraňování bariér v celém regionu 

Opatření 3.2 Zajištění senior taxi  

Prioritní oblast 4 Zvýšení informovanosti o sociálních službách 

Opatření 4.1 
Informovanost odborné veřejnosti, jako jsou lékaři a starostové obcí o sociálních 

službách 

Opatření 4.2 Informovanost široké veřejnosti o sociálních službách 

Opatření 4.3 Aktualizace webového portálu „sociální služby Přešticka“ 

Opatření 4.4 Aktualizace katalogu sociálních služeb 

Prioritní oblast 5 Řešení problémů v sociální oblasti v regionu 
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Opatření 5.1 
Zachování stávajících sociálních služeb v závislosti na poptávce a možnostech 

poskytovatelů služeb 

 

Podrobný popis jednotlivých opatření a aktivit 
V posledních měsících realizace projektu plánování sociálních služeb propukl válečný konflikt 

na Ukrajině a v souvislosti s tím se objevily další výzvy a potenciální potřeby, jejichž další vývoj 

není možné v současné době detailně předvídat. S příchodem uprchlíků do regionu Přešticka, 

potažmo celé České republiky, lze očekávat nárůst potřeb a problémů v sociální oblasti, na 

které bude potřeba pružně reagovat například navyšováním kapacit sociálních služeb, ale i v 

dalších souvisejících oblastech, jako je bydlení, kapacity škol apod. V kontextu této situace se 

mohou proměnit demografické ukazatele populace, očekává se nárůst inflace, nastává 

energetická krize s vysokým růstem cen, která může vést k celkovému navýšení chudoby. V 

neposlední řadě bude potřeba reagovat na integraci přicházejících cizinců. 

 
Prioritní oblast 1. Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením  

  

Opatření 1.1  
Zajištění terénních a ambulantních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením na Přešticku 

 a) Zajištění dostatečných kapacit denního stacionáře pro seniory 

Popis 
současného 
stavu 

Denní stacionář Kristián funguje na Přešticku od roku 2017 jako jediná 
ambulantní služba pro seniory a její kapacita 20 klientů je zcela naplněná. 
Služba se dlouhodobě potýká s převisem klientů, kteří by službu rádi využili, 
jedná se o klienty z regionu Přešticka i okolí (Dobřansko, Plzeň apod.). Stávající 
zařízení již ale není možné dále rozšiřovat. Poptávka je ze strany klientů také 
po víkendech a svátcích, které ale vzhledem k nedostatku personálu není 
možné zajistit. Služba není zároveň zařazena do základní sítě sociálních služeb 
Plzeňského kraje. 

Klíčové 
plánované 
aktivity 

a) Jednat o zařazení stávajících kapacit denního stacionáře do základní sítě 
Plzeňského kraje. 
b) Hledat možnosti uspokojení poptávky po službě denního stacionáře, 
například zřízením dalšího denního stacionáře v regionu Přešticka či jinou 
formou. A zároveň hledat možnosti zajištění stávající služby i o svátcích a 
víkendech. 

Cílová skupina 
Senioři 

Termín 
realizace 

a) 2023 
b) 2024, 2025 

Realizátor, 
spolupracující 
subjekt 

Denní stacionář Kristián + pracovní skupina „senioři a osoby se zdravotním 
postižením“ 
Krajský úřad Plzeňského kraje 
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 b) Zajištění dostatečných kapacit terénních asistenčních služeb na Přešticku 

Popis 

současného 

stavu 

Na Přešticku je k dispozici několik poskytovatelů sociálních služeb, terénní 

odlehčovací služba v rámci dvou organizací a Mobilní služba v rámci 

Kulturního a komunitního centra Přeštice (končí k srpnu 2022). Přesto někteří 

poskytovatelé vnímají poptávku po dostupné osobní asistenci pro různé cílové 

skupiny, jako jsou senioři či rodiny s dětmi se zdravotním postižením apod. 

Organizace Hewer z.s. má v plánu rozšiřovat své služby osobní asistence do 

regionů Plzeňského kraje tam, kde budou tyto služby potřebné a nabízí se tak 

možnost navázat spolupráci a zajistit osobní asistenci potřebným občanům. 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

a) Dále mapovat potřebnost osobní asistence v regionu Přešticka pro 

konkrétní cílové skupiny. 

b) Navázat spolupráci s organizací Hewer na zajištění osobní asistence. 

c) Hledat možnosti pokračování Mobilní služby v rámci Kulturního a 

komunitního centra Přeštice 

Cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením (včetně dětí) 

Termín 

realizace 

a) 2023 

b) 2023-2025 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

Pracovní skupina „senioři a osoby se zdravotním postižením“ 

Hewer z.s. 

 

Opatření 1.2  Podpora bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 a) Rozvoj bydlení pro seniory 

Popis 

současného 

stavu 

Ve městě Přeštice je k dispozici bývalý objekt ZD Kbel, který má město v plánu 

do budoucna využít. Přímo v regionu Přešticka chybí služby typu domova pro 

seniory a umísťování klientů do zařízení mimo region je často problematické. 

Vzhledem k situaci spojené s epidemií Covid-19 nelze přesně určit poptávku 

po takovém zařízení, zároveň je vzhledem k tendencím posilovat terénní 

služby sociální péče složité zřizovat novou pobytovou službu tohoto typu. 

Jedna z možností, která se v areálu ZD Kbel nabízí je zřízení (bezbariérových) 

bytů zvláštního určení pro seniory s dostupnou pečovatelskou službou. 
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Klíčové 

plánované 

aktivity 

a) Mapovat potřeby seniorů na Přešticku v oblasti bydlení a pobytových 

služeb. 

b) Dle potřeby zřídit například byty zvláštního určení s dostupnou 

pečovatelskou službou a v souvislosti s tím navýšit kapacity pečovatelské 

služby. 

Cílová skupina Senioři 

Termín 

realizace 

a) 2023 

b) 2024, 2025 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

Pečovatelská služba Přeštice 

Město Přeštice 

 

 b) Zajištění bydlení pro osoby s duševním onemocněním či mentálním 
postižením 

Popis 
současného 
stavu 

V regionu je pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením či duševním 
onemocněním k dispozici široká škála služeb. Terénní sociální rehabilitaci 
poskytuje pro osoby s duševním onemocněním Ledovec z.s. a odborné 
poradenství VIDA, z.s., pro osoby se zdravotním postižením či duševním 
onemocněním poskytuje sociální rehabilitaci Diakonie Západ, Jdeme dál pro 
osoby s postižením. Zároveň je k dispozici také chráněné bydlení a domov pro 
osoby se zdravotním postižením Diakonie Západ – Domov Radost a Můj 1+0 
Přeštice. S žádostmi o standartní bydlení pro tuto cílovou skupinu se lze 
obracet i na město Přeštice. Z pracovních skupin vyplynulo, že by bylo vhodné 
mít do budoucna k dispozici další formu podpory bydlení pro tuto cílovou 
skupinu, zejména pro klienty, kteří by zvládli samostatně bydlet například 
s podporou terénních sociálních služeb. 

Klíčové 
plánované 
aktivity 

Hledat možností zajištění samostatných tréninkových bytů s dostupnou 
podporou pro osoby s duševním onemocněním či zdravotním postižením 
v regionu. Využít je možné například jednotlivé byty v běžné zástavbě s 
dostupnou terénní službou – například formou „bydlení na prvním místě“14, 
realitní sociální agentury apod. 

Cílová skupina 
Osoby s duševním onemocněním či zdravotním postižením 

Termín 
realizace 

2023 a dále 

Realizátor, 
spolupracující 
subjekt 

Ledovec z.s., Vida, z.s, Diakonie Západ 
Město Přeštice + další obce regionu 

                                                           
14 Housing first 
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Opatření 1.3  Rozvoj terénní hospicové péče v regionu 

Popis 

současného 

stavu 

V regionu je k dispozici terénní hospicová péče organizace Domov – Plzeňská 

hospicová péče, která dojíždí za klienty do 40 km od Plzně. Nově je k dispozici 

také terénní hospicová péče organizace Hospic svatého Lazara, která dojíždí 

30 km od Plzně. Přesto je potřeba tyto služby nadále podporovat a zajistit 

jejich dostatečné kapacity. 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

Hledat možnosti podpory terénní hospicové péče. Lze využít například 

programový rámec OPZ+ v rámci MAS. 

Cílová skupina Osoby v terminálním stádiu života a nevyléčitelně nemocní 

Termín 

realizace 

2023 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

Poskytovatelé hospicové péče 

MAS Aktivios, z.s. 

 

Opatření 1.4  Podpora pečujících osob 

Popis 

současného 

stavu 

Pečující osoby představují specifickou a ohroženou cílovou skupinu, která bývá 

v systému sociálních služeb opomíjena. Z průzkumu potřeb pečujících osob, 

který byl realizován v rámci KPSS, vyplynulo, že se potýkají s velkým fyzickým i 

psychickým vyčerpáním, jsou často izolovány od okolního světa a pozici 

pečující osoby přijímají za svou, bez toho, aby hledali další možnosti pomoci a 

odlehčení péče. 

V regionu Přešticka je realizován projekt „Pečuj Doma“ Diakonie Západ, který 

měl k červnu 2022 skončit, ale vzhledem k vyhodnocení potřebnosti projektu 

v Přešticích může být prodloužen do prosince 2022. Organizace Global partner 

péče, z.ú. nově realizuje od května do prosince 2022 projekt „Partner pro 

pečující“ v rámci regionu Přešticka a Dobřanska. Do budoucna je potřeba 

udržet projekty na podporu pečujících osob a zajistit jejich pokračování. 

Zároveň z pracovních skupin vzešel podnět na vytvoření tréninkového centra 

pro pečující osoby (například v rámci areálu bývalého ZD Kbel v Přešticích nebo 

v zázemí pečovatelské služby), které by mohly využívat jak sociální služby, tak 

neformální pečující.  
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Vedle toho je potřeba šířit informace o možnostech a dostupných službách, 

které mohou pečující osoby využít a zajistit osvětu pečujících osob o dalších 

souvisejících tématech, jako je budoucnost pečující osoby (jak se může situace 

v péči vyvíjet s narůstajícím věkem pečující osoby) či ujištění, že pobírání 

služeb a pomoc při péči je v pořádku apod. Informace by měly být ideálně 

soustředěny na jedno místo (webová sekce apod.). 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

a) Hledat možnosti pokračování systematické podpory pečujících osob. 

b) Hledat možnosti a prostory pro vytvoření tréninkového centra pro pečující. 

Cílová skupina 
Neformální pečující 

Poskytovatelé sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů a osoby se 

zdravotním postižením  

Termín 

realizace 

2023-2025 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

Město Přeštice 

Pečovatelská služba Přeštice 

 

Opatření 1.5  
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením či duševním 

onemocněním 

Popis 

současného 

stavu 

Na Přešticku pracuje s osobami se zdravotním znevýhodněním několik služeb. 

Z pracovních skupin vyplynula potenciální potřebnost zajištění pracovního 

uplatnění, ideálně formou například chráněné dílny či terapeutické dílny. 

Některé klienty služeb se daří zaměstnávat například ve spolupráci s Městským 

úřadem Přeštice na jednoduché práce. 

Zároveň je potřeba posilovat spolupráci s ÚP, který je klíčový v hledání 

vhodných pracovních míst na volném trhu práce. ÚP také dlouhodobě 

spolupracuje s organizací IvaB Plus s.r.o., která zaměstnává osoby se 

zdravotním znevýhodněním v Plzeňském kraji v rámci chráněných dílen 

(Domažlice, Plzeň, Rokycany). Firma má možnost rozvíjet se i do dalších 

regionů Plzeňského kraje. Je ale potřeba najít dostatečně velké prostory (o 

velikosti alespoň 200 m2) s nižším nájmem a dostupností (bezbariérovostí). 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

a) Mapovat potřebnost zajištění chráněné dílny či jiné formy pracovního 

uplatnění osob se zdravotním postižením. 

b) Hledat možnosti zajištění služby, například jednat s firmou IvaB plus s.r.o. a 

hledat pro ně vhodné prostory pro zřízení chráněné dílny. 

c) Rozvíjet spolupráci s ÚP v oblasti zaměstnávání osob s mentálním 

postižením. 
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Cílová skupina osoby se zdravotním postižením 

Termín 

realizace 

a) 2023 

b)2024, 2025 

c) Průběžně 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

Město Přeštice 

Organizace pracující s osobami se zdravotním postižením  

pracovní skupina „senioři a osoby se zdravotním postižením“  

ÚP Přeštice 

 

Opatření 1.6  Podpora organizace Tichý svět, o.p.s. 

Popis 

současného 

stavu 

Tichý svět poskytuje pomoc a podporu osobám se sluchovým postižením. Jeho 

služby jsou v Plzeňském kraji financované prostřednictvím dotace pro sociální 

služby s nadregionální či celostátní působností, v síti sociálních služeb 

Plzeňského kraje organizace zařazena není. Organizace má pobočku v Plzni a 

odtud poskytuje své služby terénně po celém kraji. 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

Pro zajištění větší flexibility pracovníků, která sebou přinese lepší dostupnost 

služeb po celém kraji, je žádoucí zajištění finanční podpory z Plzeňského kraje 

prostřednictvím uvedení služby do rozvojové a základní sítě. 

Cílová skupina 
Osoby se sluchovým znevýhodněním 

Termín 

realizace 

2023, 2024 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

Tichý svět, o.p.s. 

Krajský úřad Plzeňského kraje 

 

Prioritní oblast 2. Podpora rodin s dětmi a osob ohrožených sociálním vyloučením 

 

Opatření 2.1  
Zajištění dostatečných kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 

s dětmi a dalších souvisejících služeb 

Popis 

současného 

stavu 

V regionu poskytuje sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi dlouhodobě 

terénní formou Archa pro rodiny s dětmi Diakonie Západ. Dle sociálního odboru 

ale není kapacita dostatečná a bylo by potřeba jí do budoucna navýšit. Pro 

navýšení a rozšíření služeb by bylo možné využít i on-line komunikaci s klienty, 

kdy by bylo potřeba pouze zajistit místnost (například na městském úřadu), 

počítač a připojení k internetu. Formou on-line komunikace by bylo následně 
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možné zajistit i další související služby pro rodiny s dětmi (doučování, podpora 

finanční gramotnosti rodin apod.). 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

a) Mapovat potřebnost sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. 

b) Navýšit její kapacity vhodnou formou dle poptávky v regionu (zintenzivněním 

terénní práce, případně on-line formou) 

Cílová skupina 
Rodiny s dětmi  

Termín 

realizace 

Průběžně 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

Archa pro rodiny s dětmi Diakonie Západ 

OSVZ Přeštice 

 

 

Opatřen 2.2 Zajištění klubu pro děti a mládež 

Popis 

současného 

stavu 

Smysluplné trávení volného času napomáhá snižování rizika vzniku a rozvoje 

rizikového chování dětí a mládeže. Z pracovních skupin komunitního plánování 

vzešel požadavek na zmapování potřebnosti nízkoprahového klubu/zařízení pro 

děti a mládež v Přešticích. V Přešticích je k dispozici široká škála mateřských 

center, aktivit a zájmových kroužků pro děti a mládež. Ve městě ale existuje 

skupina dětí a mládeže, která nevyužívá tuto standartní nabídku volnočasových 

aktivit a bylo by žádoucí pro ně zajistit například nízkoprahový klub, kde by 

mohly trávit volný čas apod. 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

a) Zrealizovat setkání k možnostem zajištění nízkoprahového klubu pro děti a 

mládež 

b) Definovat konkrétní podobu (NZDM dle zákona o sociálních službách či 

volnočasový klub) a místo zařízení. 

c) Hledat možnosti zajištění konkrétní služby a jejího provozovatele 

Cílová skupina 
Děti a mládež v Přešticích 

Termín 

realizace 

a), b) 2023 

c) 2024, 2025 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

Služby a organizace pracující s dětmi a mládeží (včetně městské policie apod.) 

Město Přeštice 

 

 

Opatřen 2.3 Zajištění krizového bytu 
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Popis 

současného 

stavu 

Někteří poskytovatelé sociálních služeb v regionu vnímají potřebu zřízení 

krizového bytu, který by sloužil jako krátkodobé záchytné místo (například na 

maximální dobu 1-3 měsíce) pro oběti domácího násilí, osoby v akutní bytové 

nouzi (z důvodu živelné katastrofy atd.) či v podobných situacích. Během využití 

krizového bytu konkrétním klientem by mohly být hledány další možnosti 

řešení nastalé situace. 

V první řadě je potřeba více zmapovat počty klientů, kteří by tuto službu mohli 

vyžívat a situace, které by krizový byt mohl řešit. Následně je potřeba přesně 

definovat účel krizového bytu, cílovou skupinu a další pravidla, jako je 

maximální doba využívání apod. 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

a) Definovat pravidla krizového bytu, cílovou skupinu, situace, v kterých by byl 

využíván apod. 

b) Hledat vhodný byt. 

c) Zahájit provozování. 

Cílová skupina 
Osoby ohrožené ztrátou bydlení, domácím násilím,… 

Termín 

realizace 

a) 2023 

b), c) 2024, 2025 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

Poskytovatelé sociálních služeb 

Město Přeštice 

 

 

Prioritní oblast 3. Odstraňování bariér v území 

 

Opatřen 3.1 Odstraňování bariér v celém regionu 

Popis 

současného 

stavu 

Odstraňování bariér ve městě Přeštice je průběžně řešeno dle finančních 

možností města, zpřístupňují se budovy, upravují se chodníky apod. Tématu je 

třeba se věnovat i nadále – případně je možné detailněji mapovat stav bariér ve 

spolupráci s organizacemi či občany a uživateli služeb a přenášet tyto informace 

příslušným pracovníkům Městského úřadu Přeštice. Zároveň je žádoucí 

mapovat bariéry také v dalších obcích regionu a hledat možnosti jejich řešení. 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

Hledat partnera z řad poskytovatelů služeb či organizací poskytujících návazné 

služby pro oblast stavebních bariér ve městě – jako jsou například kluby 

hendikepovaných, nevidomých apod. Ve spolupráci s ním mapovat bariéry a 

přenášet informace o nich na MěÚ Přeštice. 

Mapovat bariéry také v dalších obcích Přeštice. 

Cílová skupina 
Osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiče s kočárky,… 

Termín 

realizace 

Průběžně 
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Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

Poskytovatelé sociálních služeb a dalších návazných služeb 

Město Přeštice a další obce SO ORP 

 

Opatřen 3.2 Zajištění senior taxi 

Popis 

současného 

stavu 

Přeštický region je poměrně dobře geograficky situovaný region a doprava do 

Plzně či dalších větších měst je poměrně dobře zajištěná. Dopravu pro své 

klienty zajišťují i někteří poskytovatelé sociálních služeb (Pečovatelská služba 

Přeštice, Global partner Péče, apod.). Přesto je žádoucí do budoucna mapovat 

potenciální potřebnost senior taxi, které by mohlo zajistit dopravu pro občany 

s omezenou pohyblivostí i z menších obcí, kde nemusí být dostatečně kvalitní 

spojení. 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

a) Mapovat potřebnost senior taxi (včetně možnosti přepravy osob 

s omezenou hybností) zejména ve spolupráci s dalšími, vzdálenějšími, obcemi.  

b) V případě potřeby hledat možnosti zajištění těchto služeb např. ve spolupráci 

více obcí (v rámci DSO, mikroregionů apod.) 

Cílová skupina 
Osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiče s kočárky,… 

Termín 

realizace 

2024, 2025 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

město Přeštice  

poskytovatelé sociálních služeb a organizace poskytující návazné služby 

obce SO ORP Přeštice 

 

Prioritní oblast 4. Informovanost o sociálních službách 

 

Opatřen 4.1 
Informovanost odborné veřejnosti, jako jsou lékaři a starostové obcí o 

sociálních službách 

Popis 

současného 

stavu 

Starostové obcí jsou jedni z prvních, kteří mohou občanům v nepříznivé 

sociální situaci předat informace o sociálních službách a dalších dostupných 

možnostech pomoci. Informovanost starostů o dostupných službách a sociální 

problematice včetně finančního zajištění služeb (spoluúčasti obcí) je potřeba 

dlouhodobě podporovat. 

Obvodní lékaři a pediatři jsou také vnímáni jako důležité osoby pro možné 

informování občanů se sníženou soběstačností i občanů v tíživých životních 

situacích o službách, které jim mohou pomoci. Dle zkušeností poskytovatelů je 

u lékařů často problém s osvětou o sociální oblasti, kdy informovanost může 

být dostatečná, ale lékaři nevnímají sociální oblast jako důležitou. Jako nejlepší 

se dle poskytovatelů služeb jeví osobní kontakt s konkrétními lékaři, navázání 

vzájemné spolupráce a důvěry. 
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Klíčové 

plánované 

aktivity 

Pro informování starostů o sociální problematice lze využít:  

 setkání starostů obcí v rámci ORP  

 setkání starostů v rámci místních akčních skupin či DSO na Přešticku  
 setkání pracovních skupin na území ORP v rámci zpracování Akčních plánů 

rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 
Na těchto setkáních je možné prezentovat sociální služby působící v regionu či 

obecně informovat o sociálních službách a jejich financování. Další možností 

zvýšení informovanosti odborné veřejnosti je prezentace sociálních služeb v 

sociálních komisích či výborech pod obecními úřady či přímo v zastupitelstvech 

obcí.  

Pro informování lékařů je možné využít jejich pravidelná setkání, která jsou 

organizována v rámci lékařských sdružení. Na těchto setkáních je možné 

prezentovat sociální služby. Důležité je udržení individuálního kontaktu s lékaři 

ze strany jednotlivých poskytovatelů. 

Cílová skupina 
starostové a zástupci obcí SO ORP Přeštice 

praktičtí lékaři pro dospělé a děti a dorost na Přešticku  

Termín 

realizace 

2023 a průběžně dle potřeby 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

poskytovatelé sociálních služeb 

obce a města SO OPR Přeštice 

lékaři na Přešticku  

 

Opatřen 4.2 Informovanost široké veřejnosti o sociálních službách 

Popis 

současného 

stavu 

Informace o sociálních službách jsou dostupné na mnoha místech, ale je často 

složité se v nich zorientovat. Zároveň většina občanů nevyhledává informace o 

sociální oblasti, dokud nepotřebují využít konkrétní pomoc. Proto je důležité 

aktivně informovat o dostupných sociálních službách také širokou veřejnost. 

Z jednání pracovních skupin vzešel podnět na realizaci „dne sociálních služeb“, 

který by mohl probíhat jednou ročně v Přešticích a mohly by se zde veřejnosti 

představit jednotlivé dostupné služby včetně praktických ukázek, aktivit apod. 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

Realizovat pravidelně v září „den sociálních služeb“ v Přešticích. 

Cílová skupina 
Široká veřejnost a potenciální uživatelé sociálních služeb  

Termín 

realizace 

2023 a průběžně každý rok 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

poskytovatelé sociálních a návazných služeb na Přešticku 

město Přeštice 
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Opatřen 4.3 Aktualizace webového portálu „sociální služby Přešticka“ 

Popis 

současného 

stavu 

V rámci KPSS byl rozšířen webový portál „Sociální služby Přešticka“. Portál 

soustřeďuje informace o sociálních službách, legislativě a sociálně nepříznivých 

situacích na jednom místě. Umožňuje tak rychlý, jednoduchý přístup k 

potřebným informacím jak pro občany, tak pro zástupce obcí a další odbornou 

i širokou veřejnost. Odkaz na webový portál byl nabídnut ke zveřejnění i 

ostatním obcím SO OPR Přeštice, aby byl přístupný všem občanům regionu. 

Informace na portálu je potřeba průběžně aktualizovat. Ačkoliv je webový 

portál vytvořen tak, aby jednotlivé informace zastarávaly co nejméně, je 

potřeba některé jeho části udržovat aktuální – zejména elektronický přehled 

sociálních služeb a s tím související sekci „Mám problém“. Aktuálnost informací 

by měli hlídat jednotliví poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb a 

případné změny hlásit průběžně koordinátorovi KPSS. 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

Průběžně kontrolovat aktuálnost informací na webovém portálu „Sociální 

služby Přešticka“ (https://kaposos.wordpress.com/) ze strany jednotlivých služeb 

a organizací, které jsou zde uvedeny. Případné změny předávat koordinátorovi 

KPSS, který je zapracuje. 

Cílová skupina 
Uživatelé sociálních služeb, veřejnost, poskytovatelé sociálních služeb, obce SO 

ORP Přeštice  

Termín 

realizace 

Průběžně 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

OSVZ Přeštice 

 

Opatřen 4.4 Aktualizace katalogu sociálních služeb 

Popis 

současného 

stavu 

V rámci KPSS byl aktualizován a vytištěn katalog sociálních a souvisejících 

služeb na Přešticku. Tištěný katalog představuje jeden ze základních 

informačních zdrojů o dostupných sociálních službách, který využívá nejen 

široká veřejnost, ale i zástupci různých institucí, obcí či poskytovatelů 

sociálních služeb. Nevýhodou tištěného katalogu je jeho zastarávání a 

nemožnost jednoduché a rychlé aktualizace informací. Proto je vhodné po 

delších časových obdobích katalog aktualizovat, znovu vytisknout a 

distribuovat do regionu (obcím, lékařům a dalším subjektům a organizacím či 

veřejnosti), například při zpracování dalšího komunitního plánu. 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

Aktualizovat a vytisknout katalog sociálních a souvisejících služeb na Přešticku. 

Cílová skupina 
Uživatelé sociálních služeb, veřejnost, poskytovatelé sociálních služeb, obce 

SO ORP Přeštice 

https://kaposos.wordpress.com/
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Termín 

realizace 

Konec roku 2025 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

Koordinátor KPSS 

 

Prioritní oblast 5. Řešení problémů v sociální oblasti v regionu 

 

Opatřen 5.1 
Zachování stávajících sociálních služeb v závislosti na poptávce a možnostech 

poskytovatelů služeb 

Popis 

současného 

stavu 

V regionu působí několik poskytovatelů sociálních služeb, kteří zde poskytují 

sociální služby místním občanům nacházejícím se v sociálně nepříznivých 

situacích. Zachování těchto služeb je nezbytné pro snížení rizika sociálního 

vyloučení těchto občanů či pro podporu jejich začlenění. Cílem opatření je dále 

místním občanům poskytovat sociální služby níže uvedených poskytovatelů 

minimálně v uvedených kapacitách, případně v závislosti na poptávce a na 

možnostech jednotlivých poskytovatelů.  

Vzhledem k současné situaci na Ukrajině na počátku roku 2022 lze zároveň 

očekávat potřebu pružně reagovat na potenciální zvýšení poptávky po 

jednotlivých sociálních službách. 

Klíčové 

plánované 

aktivity 

a) zachování stávajících služeb 

 

Centrum Hájek, z.ú. 

- sociální rehabilitace: okamžitá kapacita ambulantní formy 4 kl. 

- odlehčovací služby: okamžitá kapacita ambulantní formy 2 kl. 

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: 

okamžitá kapacita ambulantní formy 1 kl., terénní 1 kl. 

- denní stacionáře: okamžitá kapacita ambulantní formy 17 kl. 

 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

- raná péče: okamžitá kapacita terénní formy 140 kl. (pro celé území, kde služba 

působí) 

 

Cimická Michaela 

- denní stacionáře: okamžitá kapacita 20 kl. 

 

Člověk v tísni, o.p.s. 

- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita ambulantní formy 10 kl., 

terénní 10 kl. (v Plz. kraji) 

- terénní programy: okamžitá kapacita 16 kl. (v Plz. kraji) 

 

CPOS Město Touškov 
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- pečovatelská služba: okamžitá kapacita terénní formy 59 kl. (pro celé území 

působnosti) 

 

Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb 

- Raná péče: okamžitá kapacita terénní formy 2 kl. (v Plz. kraji) 

 

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 

- denní stacionář Plamínek: okamžitá kapacita ambulantní formy 22 kl. 

- denní stacionář Korálek: denní kapacita ambulantní formy 13 kl. 

- domovy pro osoby se zdravotním postižením: okamžitá kapacita 20 + 10 lůžek 

- chráněné bydlení: okamžitá kapacita 12 lůžek 

- odlehčovací služby: okamžitá kapacita 2 + 2 lůžka 

- pečovatelská služba: okamžitá kapacita terénní formy 21 kl. (za celé území 

působnosti) 

- krizová pomoc: okamžitá kapacita terénní formy 4 kl. 

- terénní programy: okamžitá kapacita 5 kl. (v Plz. kraji)  

- sociální rehabilitace: okamžitá kapacita ambulantní formy 4 kl., terénní 4 kl. (v 

Plz. kraji)  

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: okamžitá kapacita ambulantní 

formy 13 kl., terénní 13 kl. (v Plz. kraji) 

 

Diecézní charita Plzeň 

- krizová pomoc: okamžitá kapacita terénní formy 1 kl. (v Plz. kraji) 

- intervenční centrum: okamžitá kapacita terénní formy 1 kl. (v Plz. kraji) 

- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita terénní formy 2 kl. (v Plz. 

kraji) 

 

Domov – Plzeňská hospicová péče, z. ú. 

- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita terénní formy 1 kl. (za celé 

území působnosti) 

- odlehčovací služby: okamžitá kapacita 4 kl. (pro celé území působnosti) 

 

Domovinka – sociální služby, o.p.s. 

- pečovatelská služba: okamžitá kapacita terénní formy 10 kl (v Plz. kraji) 

 

HEWER, z.s. 

- osobní asistence: okamžitá kapacita terénní formy 26 kl. (za celé území 

působnosti)  

 

Ledovec, z.s. 

- sociální rehabilitace: okamžitá kapacita terénní formy 1 kl. (za celé území 

působnosti) 

 

Město Přeštice 
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- pečovatelská služba: okamžitá kapacita ambulantní formy 1 kl., terénní 6 kl. 

 

Oblastní charita Klatovy  

- osobní asistence: okamžitá kapacita 6 kl.  
 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s 

- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita terénní formy 1kl. (v Plz. kraji) 

 

Raná péče Kuk, z.ú. 

- raná péče: okamžitá kapacita 5 kl. (v Plz. kraji) 

 

Spolek Ulice Plzeň  

- terénní programy: okamžitá kapacita 2 kl. (v Plz. kraji) 

 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR 

- odborné sociální poradenství: terénní forma 1 kl./1 hod. 

 

Tichý svět o.p.s.  

- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita terénní služby 5 kl. (v Plz. 

kraji) 

- sociální rehabilitace: okamžitá kapacita terénní služby 5 kl. (v Plz. kraji) 

- tlumočnické služby: okamžitá kapacita terénní služby 10 kl. (v Plz. kraji) 

 

VIDA z.s. 

- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita terénní formy 1 kl. (pro celé 

území působnosti) 

Cílová skupina 
Občané Přešticka 

Termín 

realizace 

Průběžně 

Realizátor, 

spolupracující 

subjekt 

Poskytovatelé sociálních služeb v regionu 
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Další témata, která nesouvisí přímo se sociální oblastí: 

 V rámci jednání pracovních skupin vzešel od rodičů s malými dětmi požadavek na 

zřízení otevřeného komunitního prostoru či „kavárničky“ s posezením a dětským 

koutkem, kde by mohly rodiče s dětmi trávit čas (i za nepříznivého počasí), popovídat 

si, realizovat pohybové či jiné aktivity apod. Případně by mohla být k dispozici také 

služba hlídání atd. Vzhledem k situaci spojené s epidemií Covid-19 bylo mnoho 

mateřských center a jiných zařízení zavřených a je žádoucí dále mapovat konkrétní 

potřebnost kavárničky. 

 

Další problémy a potřeby regionu pro řešení na úrovni Plzeňského kraje: 

 Nedostatečný počet lékařů (např. dětských lékařů, zubařů, psychologů, psychiatrů a 

dalších zdravotních pracovníků, např. terénních zdravotních sester) 

o Celý region Přešticka se dlouhodobě potýká s velkým nedostatkem lékařů a 

zdravotníků, který ovlivňuje možnosti řešení situací klientů různých služeb, 

například z důvodu nedostatečného počtu dětských psychologů, či poskytování 

služeb, jako jsou multidisciplinární týmy složené ze sociálního i zdravotního 

personálu. Z dlouhodobého hlediska je potřeba tuto situaci řešit a zajistit 

dostatek lékařů i zdravotnického personálu. 

10. Naplňování plánu a jeho kontrola 
Realizace komunitního plánu bude probíhat naplňováním jednotlivých opatření a aktivit. Za 

uskutečnění aktivit jsou zodpovědné osoby a organizace uvedené v textu u jednotlivých aktivit. 

Pro účely kontroly naplňování plánu, zhodnocování dopadu uskutečněných aktivit, 

projednávání nově vzniklých potřeb a přípravy realizačního plánu na další rok se budou nadále 

uskutečňovat tato setkání: 

 1x ročně proběhne společné setkání pracovních skupin 

o předpokládají se setkání vždy v březnu až červnu daného roku 

o na setkání bude zhodnocena realizace plánu za předchozí rok (formou 

stručného vyhodnocení plánu) 

o na setkání budou projednány také nově zjištěné potřeby a v souvislosti s tím 

budou stanoveny případné nové aktivit či opatření 

 1x ročně proběhne setkání Řídící skupiny, po setkání společné pracovní skupiny. Cílem 

setkání bude: 

o projednání výstupy ze společného setkání pracovní skupiny (vyhodnocení plánu 

a případné nové aktivity a opatření) 

 

Setkání bude svolávat koordinátor komunitního plánování. V závislosti na jeho kapacitě budou 

nadále probíhat setkání pracovních skupin či setkání k jednotlivým tématům, minimálně však 

1x ročně, jak je uvedeno výše. 

V roce 2025 bude zahájena další aktualizace komunitního plánu. 
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11. Seznam zkratek 
CpKP ZČ – Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

DnB – Doplatek na bydlení 

DPS – Dům s pečovatelskou službou 

KPSS – Komunitní plánování sociálních služeb 

MAS – Místní akční skupina 

MěÚ – Městský úřad 

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

OZP – osoba se zdravotním postižením 

PnB – Příspěvek na bydlení 

PnP – Příspěvek na péči 

PnŽ – Příspěvek na živobytí 

SAS – Sociálně aktivizační služby 

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

SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

ÚP – Úřad práce 

 


