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Úvod 

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se 

jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě 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 

komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či 

prioritní. Komunitní plánování představuje opakující se proces. Slovo komunitní dává tušit, že celé 

plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity - v případě sociálních služeb se tedy jedná 

zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je 

téma sociálních služeb blízké. 

Komunitní plán si klade za cíl stát se určitým návodem, který nás všechny povede k tomu, aby 

se poskytování sociálních služeb v Sušici stalo ještě kvalitnější a dostupnější. Žádné takové změny 

nelze plánovat a uskutečňovat bez aktivní spoluúčasti občanů, kteří by jako případní uživatelé 

sociálních služeb měli být svému městu také partnery a rádci. Naším přáním je, abychom svým 

spoluobčanům dokázali najít vždy pomoc z nouze a díky tomu jim zajistit co nejkvalitnější život 

v našem městě. Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Sušice navázalo na dlouhodobou práci 

Komise pro  komunitní  plánování,  která  byla  ustanovena  Městem  Sušice.  Komise  se  zabývala 

rozvojem  a  propagací  sociálních  služeb  na  Sušicku a při své práci využívala zkušeností svých 

členů včetně jejich znalostí místního prostředí a obyvatel. 

V závěru si dovolíme připomenout znění zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, který mimo 

jiné uvádí povinnost obcí zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na svém území a spolupráci 

obcí při zpracování střednědobého plánu sociálních služeb. Domníváme se, že právě plánování 

sociálních služeb na obecní úrovni je vhodným způsobem jak těmto povinnostem dostát a připravit si 

tím základ pro vhodné směřování péče o rozvoj území obcí i celého kraje a o potřeby občanů. 
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1 KOMUNITNÍ PLÁN, VÝZNAM, ORGANIZACE 

1.1 Co je komunitní plánování 
Komunitní plánování je v České republice zaváděno Ministerstvem práce a sociálních věcí podle 

britských zkušeností již od roku 1999. Do současné doby je do procesu komunitního plánování 

postupně zapojena většina města ve všech krajích ČR. 

 

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je plánování těchto služeb na místní a regionální 

úrovni. KPSS 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, 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 většinou účastníků.  

Nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování jsou uživatelé - klienti sociálních služeb. Uživateli 

rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří 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. 

 

Partneři 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. 

Zadavatelé 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 obce a jejích politických reprezentantů představuje 

nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování. 

Poskytovatelé odborníci poskytující sociální služby v uvedeném regionu. Poskytovatelé sociálních 

služeb jsou 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. 
Nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování jsou uživatelé - klienti sociálních služeb. Uživateli 

rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří 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. 

 

 



  

5 
 

 
Dialog a partnerství těchto účastníků nazýváme triádou a tvoří základ organizační struktury KPSS. 

 

Komunitní plánování je otevřený, opakující se proces zjišťování potřeb a zdrojů, hledání a plánování, 

realizace a vyhodnocování efektivity i komplexnosti. 

 
Analýza je fáze sběru souvisejících informací a dat, jejich vyhodnocení, identifikace potřeb, 

pojmenování problémů a také výhod a silných stránek. 

Plánování  je fáze stanovení priorit a cílů, postupů vedoucích k jejich dosažení, na konci této fáze 

je zpravidla vydána publikace komunitního plánu. 

Realizace  je fází realizace naplánovaných cílů, implementace změn a nových postupů či služeb.  

Vyhodnocení je fází hodnotící plnění plánu, výstupy jsou podkladem pro začátek 

nového cyklu KPSS.  

 

Na počátku celého procesu, tedy prvního komunitního plánování, je důležitá ještě fáze přípravná. Ta 

zajistí podmínky pro realizaci komunitního plánování, většinou je realizována projektovým způsobem. 

 

1.2 Přínos komunitního plánování v Sušici 
Základní přínosy komunitního plánování jsou dlouhodobé a to přesto, že komunitní plán je zaměřen na 

střednědobé či krátkodobé cíle. Přínosy vycházejí ze základních principů komunitního plánování, 

otevírají možnosti otevřeného zapojení a spolupráce, posilují principy občanské společnosti, přivádějí 

veřejnost k zájmu o věci veřejné:  

 
1. systém sociálních služeb odpovídá potřebám,  

2. finanční prostředky jsou vynakládány efektivněji,  

3. obec je vnímána jako partner,  

4. veřejnost lépe přijímá jednotlivé kroky i konečná rozhodnutí,  

5. spolupráce přináší lepší možnosti řešení,  

6. jasná a jednoznačná pravidla umožňují srozumitelnost. 

 
Systém sociálních služeb odpovídá potřebám 

Díky plánování služeb lze vytvořit systém služeb podle existujících (a předpokládaných) potřeb, 

v odpovídající kvalitě a v souladu s místními specifiky. Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních 

služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním 

potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti. 

Průběžným monitorováním naplňování stanoveného cíle i jednotlivých opatření, pravidelnou 

a důslednou aktualizací komunitního plánu a cyklickým opakováním procesu plánování dochází 

k zachycení změn, které se v mezidobí objevily, a je tak možné na ně reagovat. 

 
Finanční prostředky jsou vynakládány efektivněji 

Komunitní plánování zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá 

jen na takové služby, které jsou potřebné (co se týče šíře nabídky služeb, jejich náplně, způsobu 

poskytování služeb apod.).  

Umožní obci i poskytovatelům sdružovat stávající zdroje, čímž také zvýší efektivitu jejich využití. 

 
Obec je vnímána jako partner 

Prostřednictvím zapojení těch, kteří působí v systému sociálních služeb (uživatelé, poskytovatelé, 

zadavatelé, veřejnost), do procesu plánování sociálních služeb se zvyšuje podíl občanů 

na rozhodovacím procesu o podobě sociálních služeb v daném místě. Rozhodování obce je tak 
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zakotveno v širším konsenzu mezi účastníky procesu plánování, u nichž lze předpokládat posílení 

pocitu sounáležitosti s komunitou. Obec uplatňuje svůj partnerský přístup i v sociální oblasti a je 

občany mnohdy vnímána jako iniciativnější a otevřenější. 

Obec získá včasným a kvalitním zapojením veřejnosti přirozenou cestou podporu mezi občany pro svá 

rozhodnutí. Získá příznivý ohlas ze strany občanů, kteří ocení otevřenost, iniciativu a transparentnost 

při přípravě klíčového dokumentu sociální politiky obce, čímž se zvýší i důvěra ve vedení obce 

u občanů. 

 
Veřejnost lépe přijímá jednotlivé kroky i konečná rozhodnutí 

Zapojení zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a široké veřejnosti do procesu komunitního plánování 

posiluje transparentnost rozhodování a je základem průhlednosti celého procesu.  

Je-li veřejnost o průběhu plánovacího procesu a jednotlivých krocích postupu informována a má-li 

možnost se do něj aktivně zapojit, získává hlubší a ucelenější pohled na oblast sociálních služeb, a 

postup při plánování i rozhodování o sociálních službách se stane průhlednějším. 

 
Spolupráce přináší lepší možnosti řešení 

Principy společných setkávání, diskusí, konzultací a spolupráce se prolínají celým plánovacím 

procesem. Nabízejí nejen vzájemné obohacení, ale představují také významný prvek v efektivitě řešení 

a přístupu k problémům. Díky vzájemnému sdílení informací a diskutování o nich se často objevují 

nové souvislosti a myšlenky, které přispívají ke kvalitě, originalitě a smysluplnosti způsobu řešení. 

 
Jasná a jednoznačná pravidla umožňují srozumitelnost 

Obecně použitelná, jasně popsaná metoda s danými pravidly a její celoplošná implementace umožňuje 

snadnou orientaci všech účastníků procesu komunitního plánování i široké veřejnosti (stávajících i 

budoucích občanů obce). Celý systém se díky tomu stává srozumitelnějším. 

 

1.3 Proces komunitního plánování v Sušici 
První kroky směrem ke komunitnímu plánování jsou již z roku 2011, kdy se konalo první pracovní 

setkání všech známých poskytovatelů sociálních služeb na území města a kdy z několika měsíční 

spolupráce s uživateli, zadavateli i za účasti veřejnosti vznikl Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb pro ORP Sušice pro období 2012 – 2014 s prodloužením platnosti i pro rok 2015. Navazující 

komunitní plán byl sestaven na období 2016 – 2018. 

V únoru 2018 začala Komise pro komunitní plánování pracovat na komunitním plánu pro další tříleté 

období 2019 - 2021. Zástupci organizací poskytujících sociální služby představili své instituce, 

charakterizovali poskytované služby a pojmenovali priority uživatelů těchto služeb. Podle spektra 

nabízených služeb, jejich klientů, zástupců veřejnosti a zadavatele vznikly na tomto setkání čtyři 

pracovní skupiny, které se specializují na všechny věkové i sociální kategorie občanů Sušicka: PS1 – 

Senioři, PS2 - Osoby se zdravotním postižením, PS3 – Děti a mládež, PS4 Sociálně znevýhodnění. 

 
Výsledkem práce těchto skupin je: 

 vzájemná informovanost o poskytovaných sociálních službách, 

 navazování spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb na území města, 

 ucelený popis sociálních služeb, který je zpracován do katalogu sociálních služeb, uveřejněn 

na webových stránkách města a jeho aktualizovaná verze je součástí tohoto plánu. 

 
V únoru roku 2018, začala přípravná fáze komunitního plánování: 

 započala práce uvedených pracovních skupin, 

 řídící skupina komunitního plánování je jmenovitě shodná s komisí pro komunitní plánování, 

tzn. složená z vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, vedoucích pracovních 

skupin, zástupců uživatelů, samosprávy i veřejnosti, 

 byla navržena a vznikla organizační struktura komunitního plánování. 

 



  

7 
 

Od března 2018 začala práce na komunitním plánu: proběhlo zhodnocení stávajícího komunitního 

plánu a  analytická fáze komunitního plánování na další období. 
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1.4 Organizace a průběh projektu 
Organizační struktura je nástrojem pro efektivní zapojení všech účastníků. KPSS podporuje různost 

a odlišnost, klade důraz na zapojení různých partnerů, na vedení dialogu a na nalezení konsensu. Jedná 

se o složitý, víceúrovňový proces a spolupráci mezi jednotlivými pracovními skupinami. 

 

 

Řídící skupina 

Řídící  skupina  vede  proces  komunitního  plánování,  připomínkuje  výstupy z činnosti pracovních 

skupin, definuje priority v sociálních službách. Členy řídící skupiny (složení jmenovitě shodné 

s Komisí pro komunitní plánování) jsou zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních 

služeb. Schází se na pravidelných jednáních.  

Úkolem řídící skupiny je především :  

vytvořit nástroje řízení a kontroly komunitního plánování,  

 zajistit zdroje (lidské, časové, finanční, materiálové) potřebné pro realizaci komunitního 

plánu, 

 řídit projekt komunitního plánování,  

 metodicky řídit ostatní účastníky komunitního plánování, 

 zajišťovat a řídit informace potřebné pro komunitní plánování, komunikovat se všemi 

účastníky komunitního plánování a dalšími důležitými subjekty a osobami. 

 

Členové řídící skupiny: 

František Jelínek, předseda ŘS – radní města 

PhDr. Renata Vácová – Sociální služby města Sušice 

Mgr. Miroslava Šafaříková – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Marie Hrečínová Prodanová – Oblastní charita Sušice 

Jaroslava Kotálová – nemocnice Sušice, NEMOS s.r.o. 

MUDr. Kateřina Nová – lékařka 

MUDr. Ivana Vítovcová – lékařka 

Mgr. Lenka Dražková – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Mgr. Iva Fišerová – Základní škola speciální 

Jana Vošalíková – Sociální služby města Sušice 

Helena Makrlíková – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 

Jaroslava Kononovová – důchodce 

Ing. Libuše Podzemská – SOŠ a SOU Sušice 

 

 

Pracovní skupiny 

 
Pracovní skupiny (PS) jsou základním organizačním článkem komunitního plánování, koordinují a 

plánují sociální služby. Vznikly dle cílových skupin klientů sociálních služeb. Členy PS jsou zástupci 

poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů sociálních služeb poskytovaných příslušným cílovým skupinám 

občanů. Členem PS se může stát kterýkoliv plnoletý bezúhonný občan, který je v dané oblasti aktivní, 

má zájem pomoci ke zlepšení sociálních služeb, požádá o přijetí do PS nebo je některým členem PS 

ke členství navržen a je jejími členy přijat. 

Úkolem PS je mapovat, koordinovat a plánovat sociální služby tak, aby byly v co nejvyšší míře 

dostupné a efektivní. Za tímto účelem PS zpracovává podkladové materiály pro řízení komunitního 

plánu a pro zadavatele. Činnost PS řídí její vedoucí, který je členem řídící skupiny KPSS. 

Zapojení všech zúčastněných stran je bezpodmínečně nutné, neboť cílem plánování je vytvořit takový 

systém sociálních služeb, který odpovídá zjištěným potřebám občanů Sušice. Tyto potřeby proto musí 

být společně formulovány všemi, jichž se sociální služby dotýkají. Víme, že v Sušici je historicky 

zájem veřejnosti malý a ochota přijímání odpovědnosti rovněž. Tomu odpovídá složení PS při jejich 

vzniku a  některé cíle KPSS jsou zaměřeny na informovanost a podporu zájmu občanů a jejich 

aktivního zapojení.  
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Členové pracovní skupiny Senioři : 

PhDr. Renata Vácová, předsedkyně PS   - Sociální služby města Sušice 

František Jelínek     - radní města 

Mgr. Miroslava Šafaříková    - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Jaroslava Kotálová     - nemocnice Sušice, NEMOS s.r.o. 

NUDr. Kateřina Nová    - lékařka 

Jan Helíšek      - starosta, Strašín 

Bc. Marie Hrečínová Prodanová   - Oblastní charita Sušice 

Milena Pelechová     - Úřad práce, Sušice 

František Běloch     - důchodce 

Jaroslava Kononovová     - důchodkyně 

Ing. Milena Stárková     - radní, KÚPK 

Ing. Dagmar Jíchová     - Sociální služby města Sušice 

Andrea Vetráková     - Sociální služby města Sušice 

Marie Mráčková     - starostka, Nezdice na Šumavě 

 

 

Členové pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením 

Mgr. Lenka Dražková, předsedkyně PS   - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

František Jelínek     - radní města 

Mgr. Miroslava Šafaříková    - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Alena Pláničková     - osoba pečující 

Marie P avelcová     - Denní stacionář Klíček 

MUDr. Ivana Vítovcová    - lékařka 

Mgr. Bohdana Jelínková    - Úřad práce, Sušice 

Bc. Monika Traganová     - FOKUS Písek 

Ing. Miluše Balková     - FOKUS Písek 

Mgr. Kateřina Mostová    - FOKUS Písek 

Pavla Pillerová      - Sociální služby města Sušice 

Mgr. Iva Fišerová     - Základní škola speciální 

Mgr. Pavla Skalová     - Raná péče 

Ing. Josef Kutil     - starosta, Hrádek u Sušice 

Mgr. Jana Londinová     - Raná péče 

 

Členové pracovní skupiny Děti a mládež 

Mgr. Olga Hynoušová, předsedkyně PS  - Oblastní charita Sušice 

Mgr. Miroslava Šafaříková    - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Mgr. Jitka Šroubová    - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Aneta Holečková     - Úřad práce Sušice 

Michala Havlíková     - Sociální služby města Sušice 

Helena Makrlíková     - Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 

Sarah Sofia Huikari     - Člověk v tísni 

Mgr. Aneta Rothová     - Point 14, Plzeň 
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Členové pracovní skupiny Sociálně znevýhodnění  

Lenka Píšová - předsedkyně PS   - Oblastní charita Sušice 

Mgr. Miroslava Šafaříková    - Odbor sociálních věcí a zdravotnic 

Mgr. Milena Naglmüllerová    - radní města 

Bc. Marie Hrečínová Prodanová   - Oblastní charita Sušice 

Mgr. Iva Fišerová     - Základní škola speciální 

Bc. Ivana Geigerová     - sociálně právní ochrana dětí, MěÚ Sušice 

Helena Makrlíková     - Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 

Božena Smilková    - Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 

Mgr. Lucie Koubová     - Sociální služby města Sušice 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1 Vymezení a geografická poloha 
Sušický správní obvod (obec s rozšířenou působností) spravuje 30 obcí. Kromě města Sušice 

vykonávají pověřenou působnost ještě Kašperské Hory. Rozlohou 780,56 km2 patří mezi třetí největší 

obvod kraje. Avšak s ohledem na hustotu zalidnění (32,0 obyv./km2 ) je nejmenší. Jedna třetina obcí 

má počet obyvatel do 200.  

Krajina regionu je značně členitá. Většina území leží v horské a podhorské oblasti, po celé jižní a 

jihozápadní straně se táhne pohoří Šumavy. Polovina veškeré plochy regionu je pokryta lesními 

porosty. Velké množství lesů a málo poškozená krajina vytvářejí příznivé podmínky k rekreaci, pěší a 

lyžařské turistice, návštěvě kulturních a historických památek. 

 Průmysl zde nemá výrazné postavení, je soustředěn především v Sušici a v Kašperských Horách. 

Značná vzdálenost od centra kraje a příhraniční poloha způsobují, že Sušicko je z dopravního hlediska 

jasnou periferní oblastí. 

    zdroj: http://www.mestosusice.cz/mususice/user/Komunitni_plan/Plan_rozvoje_ss.pdf 
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Tabulka 1:  Základní sídelní jednotky obcí ORP Sušice 
 

 

OBEC 
 

NÁZEV ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY (MÍSTNÍ ČÁSTI) 

Budětice Budětice; Lipová Lhota; Vlkonice 

Bukovník Bukovník 

Čímice Čímice 

Dlouhá Ves Annín; Bohdašice; Dlouhá Ves; Janovice; Nové Městečko; Platoř 

Dobršín Dobršín; Dobršínský Mlýn-V Luhu 

Domoraz Domoraz 

Dražovice Dražovice; Pod Hrází 

Frymburk Damětice; Frymburk 

 
 
Hartmanice 

Bezděkov; Chlum; Dobrá Voda; Dolejší Těšov; Hartmanice; Hartmanice II; Hořejší Krušec; 

Hořejší Těšov; Javoří; Keply; Kochánov; Kochánov III; Kříženec; Kundratice; Kundratice II; 

Loučová; Mochov; Palvinov; Paště; Prostřední Krušec; Světlá; Štěpanice; Vatětice; Vlastějov; 

Zálužice; Zalužice II 

 

Hlavňovice 
Cihelna; Častonice; Čeletice; Hlavňovice; Horní Staňkov; Libětice; Milínov; Mokřany; 

Pích; Přestanice; Radostice; Suchá; Zámyšl; Zvíkov 

Horská Kvilda Horská Kvilda; Korýtko 

Hrádek Čejkovy; Čermná; Hrádek; Kašovice; Odolenov; Puchverk; Tedražice; V Luhu; Zbynice 

Kašperské Hory Cikánka; Červená; Dolní Dvorce; Kašperské Hory; Kavrlík; Lídlovy Dvory; Opolenec; Tuškov; 

Žlíbek  

Kolinec 
Bernartice; Boříkovy; Brod; Buršice; Hradiště; Javoří; Jindřichovice; Kolinec; Lukoviště; 

Malonice; Mlázovy; Podolí; Sluhov; Smrčí; Starý Ovčín; Střítež; Tajanov; Tržek; Ujčín; 

Vlčkovice Modrava Filipova Huť; Javoří Pila; Modrava; Roklanský Les; Vchynice-Tetov II 

Mokrosuky Lešišov; Mokrosuky 

Nezamyslice Nezamyslice 

Nezdice na 

Šumavě 

Klepačka; Nezdice na Šumavě; Ostružno; Pohorsko 

 

Petrovice u Sušice 
Břetětice; Chamutice; Částkov; Dolní Kochánov; Františkova Ves; Jiřičná; Kojšice; Maršovice; 

Nová 

Víska; Petrovice u Sušice; Posobice; Rovná; Strunkov; Svojšice; Trsice; Vojetice; Žikov Podmokly Podmokly 

Prášily Hůrka; Nová Hůrka; Prášily 

Rabí Bojanovice; Čepice; Rabí 
 

Rejštejn 
Klášterský Mlýn; Klášterský Mlýn II; Kozí Hřbet; Radešov; Rejštejn; Svojše; Velký Radkov; 

Velký 

Radkov II; Zhůří Soběšice Damíč; Mačice; Páleniny; Soběšice; V Chaloupkách 

Srní Horky u Srní; Rokyta; Srní; Srní II; Staré Srní-Mechov; Údolí 

Strašín Lazny; Maleč; Nahořánky; Strašín; Věštín; Zuklín 

 
 
Sušice 

Albrechtice; Červené Dvorce; Divišov; Dolní Předměstí; Dolní Staňkov; Horní Předměstí; 

Hrádecká; Humpolec; K nádraží; Kalovy; Malá Chmelná; Milčice; Na Kateřince; Nuzerov; Pod 

Kalovy; Pod Okrouhlou; Pod Svatoborem; Průmyslový obvod; Rok; Stráž; Sušice-historické 

jádro; Svatobor; 

U školy; Velká Chmelná; Volšovy; Vrabcov; Záluží 

 

Velhartice 
Braníčkov; Chotěšov; Drouhavec; Hory Matky Boží; Nemilkov; Radvanice; Stojanovice; 

Tvrdoslav; Velhartice 

Žihobce Bešetín; Bílenice; Kadešice; Rozsedly; Šimanov; V Chalupách; Žihobce 

Žichovice Žichovice 

   Zdroj: ČSÚ 
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2.1.1 Obyvatelé a vývoj stavu obyvatel 

Co se týče počtu obyvatel, dále pokračuje neblahý trend jeho úbytku daný záporným přirozeným 

pohybem obyvatelstva a emigrací přesahující migraci. Již v minulém sledovaném období jsme se s 

tímto jevem setkali. Tento trend v České republice postihuje příhraniční regiony s nízkou hustotou 

zalidnění, malým počtem pracovních míst (tudíž vysokou mírou registrované nezaměstnanosti) a 

velkou vzdáleností od ekonomického centra či jiného významného sídla. 

 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a průměrného věku 2013 – 2017 
 

 
Zdroj: autor (podle údajů http:www.czso.cz ) 

 

Ve sledovaném regionu Sušicka dochází k dlouhodobému celkovému populačnímu úbytku, a to jak 

z důvodu větší mortality než natality, tak i díky větší migraci obyvatel. Závažnou skutečností je 

odchod mladých lidí z regionu. 

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel do 14-ti let, 15-64 let a nad 65 let 

 
Zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz ) 
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Zajímavé výsledky ohledně struktury obyvatelstvy poskytují stránky českého statistického úřadu. Lze 

z nich vyvodit trendy vývoje různých zájmových skupin, v našem případě věkové struktury 

obyvatelstva ve správním území ORP Sušice. 

Obyvatelé jednotlivých obcí správního území jsou pro účely sledování vývojových tendencí rozděleni 

na obyvatele v tzv. produktivním věku a ostatní. Ti se dále dělí na věkovou skupinu do 15-ti let, kterou 

produktivní věk čeká a skupinu nad 65 let, která jej má již za sebou.  Dále je uveden průměrný věk 

populace v dané obci. Údaje jsou sledovány po dobu 5-ti let a sumarizovány za celou oblast ORP 

Sušice. 

Výsledky v podstatě potvrzují celostátní tendence a nejsou pro Sušicko příliš povzbudivé. Pro lepší 

názornost jsou zde uvedeny i ve formě grafů.  

Zatímco počet obyvatel v regionu poměrně rychle klesá (za sledovaných 5 let o 350 obyvatel), 

průměrný věk populace se zvyšuje. (ve sledovaném období o jeden rok). Tady populace ubývá a 

stárne. 

Sledováním demografického vývoje jednotlivých věkových skupin dojdeme ke zjištění, že zatímco 

věková skupina do 15-ti let početně v podstatě stagnuje, občanů v produktivním věku dramaticky 

ubývá.  Pokles je rychlejší, než nárůst počtu obyvatel ostatních věkových skupin. Jedinou věkovou 

skupinou, která vykazuje nárůst je věková skupina obyvatel starších 65-ti let. 

Uvedené tendence za uplynulých 5 let jsou až na výjimky shodné v celém území ORP Sušice. Je 

z nich velice dobře patrné, že jedna z cílových skupin komunitního plánu – senioři tvoří stále 

početnější skupinu populace a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend v budoucích několika letech 

mohl změnit. S ohledem na tuto zásadní skutečnost přistoupilo Město Sušice ke zpracování 

komunitního plánu. Ten se nezabývá, ani namůže zabývat příčinami současného stavu a jeho 

tendencemi, ale vychází z nich a snaží se jejich dopad v maximální možné míře eliminovat. 

 

Graf 3: Vývoj průměrného věku a počtu osob v předproduktivním a poproduktivním věku v 

Plzeňském kraji do roku 2050 

Zdroj: http://www.czso.cz 
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Tabulka  2: Počet obyvatel a jejich věková struktura v obcích SO ORP Sušice v roce 2013 - 2017 

 

 

 

 

SÚ ORP Sušice Budětice Bukovník Čímice Dlouhá Ves Dobršín Domoraz Dražovice Frymburk Hartmanice

24 547 303 82 175 830 102 56 159 113 1 057

0-14 3 472 40 15 21 115 17 4 26 24 130

15-64 16 297 189 52 108 563 70 32 109 69 724

65 a více 4 778 74 15 46 152 15 20 24 20 203

43,0 46,1 42,3 46,6 42,3 42,1 54,4 39,6 37,8 43,7

24 448 305 73 174 832 100 54 157 111 1 046

0-14 3 441 43 13 21 122 17 2 22 24 124

15-64 16 089 181 44 100 560 69 32 109 66 704

65 a více 4 918 81 16 53 150 14 20 26 21 218

43,4 46,5 42,8 48,2 42,2 42,9 54,3 40,7 39,0 44,0

24 361 298 72 170 869 101 53 164 113 1 039

0-14 3 482 41 13 20 134 15 3 25 29 138

15-64 15 839 176 44 99 581 71 32 109 64 672

65 a více 5 040 81 15 51 154 15 18 30 20 229

43,6 45,7 43,2 48,5 42,0 43,4 53,3 40,5 37,7 44,3

24 293 289 71 174 857 102 52 158 115 1 026

0-14 3 491 33 13 22 133 15 3 19 30 129

15-64 15 647 173 45 101 567 69 33 110 65 664

65 a více 5 155 83 13 51 157 18 16 29 20 233

43,8 47,2 43,6 48,3 42,2 44,8 52,5 42,1 38,2 45,1

24 199 285 72 183 840 105 53 159 112 1 000

0-14 3 517 39 14 28 132 12 3 21 30 124

15-64 15 423 173 44 105 544 76 34 107 63 644

65 a více 5 259 73 14 50 164 17 16 31 19 232

44,0 45,9 44,0 47,3 42,8 44,9 52,4 42,4 38,8 45,5průměrný věk

průměrný věk

2015

počet

v tom ve 

věku 

(let)

průměrný věk

2016

počet

v tom ve 

věku 

(let)

průměrný věk

2017

počet

v tom ve 

věku 

(let)

2014

počet

v tom ve 

věku 

(let)

průměrný věk

obyvatelé

2013

počet

v tom ve 

věku 

(let)

Hlavňovice Horská Kvilda Hrádek Kašperské Hory Kolinec Modrava Mokrosuky Nezamyslice Nezdice na Šumavě Petrovice u Sušice

488 66 1 395 1 458 1 439 70 132 217 324 598

0-14 59 12 228 174 204 11 19 22 31 92

15-64 326 40 954 988 985 50 72 145 203 406

65 a více 103 14 213 296 250 9 41 50 90 100

44,4 38,6 40,8 43,6 42,0 39,1 46,8 46,2 49,1 42,0

479 64 1 407 1 458 1 454 70 133 210 324 604

0-14 58 9 229 172 215 11 19 17 33 93

15-64 318 42 967 975 977 49 72 138 198 408

65 a více 103 13 211 311 262 10 42 55 93 103

44,9 39,6 41,1 44,1 42,2 40,1 47,0 48,3 49,3 42,3

489 63 1 419 1 450 1 452 72 128 216 318 617

0-14 62 9 236 177 217 11 19 22 34 103

15-64 319 41 961 956 962 51 72 138 192 401

65 a více 108 13 222 317 273 10 37 56 92 113

44,9 40,6 41,1 44,7 42,4 41,0 45,5 47,4 49,1 42,0

485 64 1 401 1 471 1 445 73 126 212 322 633

0-14 64 9 229 196 215 10 19 22 42 110

15-64 320 42 944 944 939 53 69 130 189 405

65 a více 101 13 228 331 291 10 38 60 91 118

44,5 41,7 41,3 44,5 42,9 40,4 45,9 47,8 48,4 42,2

483 66 1 391 1 462 1 456 78 124 208 313 623

0-14 66 9 223 205 229 14 19 20 43 109

15-64 307 45 927 921 934 55 69 123 175 395

65 a více 110 12 241 336 293 9 36 65 95 119

44,9 40,9 41,6 44,6 42,6 38,6 45,5 49,3 48,7 42,2

2017

počet

v tom ve 

věku 

(let)

průměrný věk

2015

počet

v tom ve 

věku 

(let)

průměrný věk

2016

počet

v tom ve 

věku 

(let)

průměrný věk

obyvatelé

2014

počet

v tom ve 

věku 

(let)

průměrný věk

2013

počet

v tom ve 

věku 

(let)

průměrný věk
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Zdroj: http://www.czso.cz 

 

V obcích SO ORP Sušice převládá zastoupení obyvatel v ekonomicky aktivním věku. U většiny obcí 

je však podíl poproduktivní skupiny obyvatel vyšší než-li populace dětí do 14ti let.  

Výrazně nízký podíl předproduktivní populace mají obce Domoraz, Nezamyslice a Soběšice. Naopak 

mezi obce s vyšším procentem lidí nad 65 let patří Čímice, Domoraz, Morkosuky a Nezdice. 

 

Tabulka 3: Souhrnný počet obyvatel a jejich věkové složení v obcích SO ORP Sušice v roce 2013 - 2017 

 

Zdroj: http://www.czso.cz 

Průměrný věk v celém regionu dosáhl v roce 2017 hodnoty 44,0. Porovnáním předcházejících let je 

patrné jeho postupné zvyšování 

   

obyvatelé Podmokly Prášily Rejštejn Soběšice Srní Strašín Sušice Velhartice Žihobce Žichovice

169 155 246 380 252 344 11 277 870 616 672

0-14 31 24 31 42 30 46 1 655 114 90 93

15-64 108 117 170 245 180 228 7 414 584 388 450

65 a více 30 14 45 93 42 70 2 208 172 138 129

41,6 38,8 43,7 45,3 43,7 44,7 42,8 43,8 44,1 43,3

166 152 242 385 248 322 11 257 843 606 665

0-14 31 24 31 45 30 40 1 654 98 78 89

15-64 107 113 165 240 177 215 7 332 570 395 442

65 a více 28 15 46 100 41 67 2 271 175 133 134

41,8 39,6 43,8 45,2 43,8 45,8 43,0 44,9 44,2 44,1

161 153 239 399 245 329 11 130 826 606 662

0-14 29 23 34 49 31 44 1 624 96 84 84

15-64 106 112 157 244 173 215 7 189 556 383 438

65 a více 26 18 48 106 41 70 2 317 174 139 140

42,8 39,5 43,7 45,2 43,8 45,1 43,4 45,3 43,8 44,7

161 157 247 390 235 322 11 127 821 595 656

0-14 29 26 39 44 27 46 1 622 101 84 79

15-64 103 108 155 232 168 206 7 144 542 374 434

65 a více 29 23 53 114 40 70 2 361 178 137 143

42,5 39,7 43,8 46,8 44,6 45,0 43,6 45,4 44,0 45,4

154 153 254 385 228 315 11 146 829 572 653

0-14 29 24 45 41 23 44 1 621 108 80 82

15-64 101 109 156 235 158 202 7 091 543 358 422

65 a více 24 20 53 109 47 69 2 434 178 134 149

42,0 39,8 43,3 47,0 46,1 46,1 43,9 45,4 44,6 45,6

2014

počet

v tom ve 

věku 

(let)

průměrný věk

2017

počet

v tom ve 

věku 

(let)

průměrný věk

2015

počet

v tom ve 

věku 

(let)

průměrný věk

2016

počet

v tom ve 

věku 

(let)

průměrný věk

2013

počet

v tom ve 

věku 

(let)

průměrný věk

rok počet obyvatel do 14-ti let 16-65 nad 65 let průměrný věk

2013 24 547 3 472 16 297 4 778 43,0

2014 24 448 3 441 16 089 4 918 43,4

2014 24 361 3 482 15 839 5 040 43,6

2016 24 293 3 491 15 647 5 155 43,8

2017 24 199 3 517 15 423 5 259 44,0

http://www.czso.cz/
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2.1.2 Statistické údaje 

 

Tabulka 4: Souhrnný počet vyplacených nepojistných sociálních dávek v letech 2015 - 2017 

                                   Počet vyplacených vybraných dávek NSD – KoP Sušice 
 

rok PnŽ DByd MOP PMob PnP 
 

2015 4896 1819 95 9721 13870 

2016 3825 1496 104 10264 14229 

2017 3073 1202 73 10844 14757 
 
Zdroj: ÚP ČR, KoP Sušice 

 
 

PnŽ = příspěvek na živobytí 
DByd= doplatek na bydlení 
MOP = mimořádná okamžitá pomoc 
PMob = příspěvek na mobilitu 
PnP = příspěvek na péči 
 

 

Tabulka 5: Souhrnný počet přiznaných průkazů osobám se zdravotním postižením k 31.12.2017 

                                        Počet průkazu OZP – KoP Sušice v prosinci 2017 
 

TP 87 

ZTP 883 

ZTP/P 205 
 
Zdroj: ÚP ČR, KoP Sušice 

 

 

Tabulka 6: Souhrnný počet vyplacených příspěvků na péči v prosinci 2017 

         Počet vyplacených příspěvků na péči rozdělených dle stupňů – KoP Sušice, prosinec 2017 
 

stupeň závislosti  I. 288 

stupeň závislosti  II. 565 

stupeň závislosti  III. 235 

stupeň závislosti  IV. 113 

 
Zdroj: ÚP ČR, KoP Sušice 
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Tabulka 7: Souhrn řešených případů u nezletilých osob v roce 2015 - 2017 

STATISTIKA ORGÁNU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ - SUŠICKO 

          2015 2016 2017 

výchovné problémy       76 30 31 

přestupky       6 12 6 

ústavní a ochranná výchova     5 2 2 

trestná opatření       2 1 0 

výchovná opatření mladistvým   1 0 0 

opatření uložená dětem do 15 
let   1 0 0 

trestná činnost       5 0 4 

pozn.: počty přestupků jsou uvedeny pouze u dětí uvedených v % 6 zákona č. 359/1999 Sb., opakované, 
úpřesný počet přestupků není 
evidován           

 

Zdroj: MěÚ Sušice, SPOD 

 

 

Tabulka 8: Souhrn trestných činů na území Sušicka v roce 2015 - 2017 

STATISTIKA TRESTNÝCH ČINŮ NA ÚZEMÍ SUŠICKA 

  
   

2015 2016 2017 

obecná kriminalita     120 112 100 

hospodářská kriminalita   28 26 28 

loupeže       2 1 2 

vloupání do RD, bytů aj.   26 21 16 

znásilnění     1 0 1 

vraždy       0 0 0 

domácí násilí (s vykázáním)   5 3 3 

CELKEM 
trestných 
činů   197 193 172 

objasněnost (v %)     74,62 63,73 64,53 
 

Zdroj: Policie ČR, Sušice 
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Tabulka č. 9: Podíl nezaměstnanosti ve SO ORP Sušice 

rok 
dosažitelní 
uchazeči 

obyvatelé 
15-64 

podíl  
nezaměstnaných 

volná 
 

místa 

2014 1 262 14 869 8,49% 185 

2015 1 065 14 681 7,25% 260 

2016 968 14 461 6,69% 230 

2017 666 14 285 4,66% 294 

 
Zdroj: http://portal.mpsv.cz 

 

V roce 2014 dosahoval podíl nezaměstnanosti na území SO ORP Sušice 8,49 %. Zároveň však bylo 

registrováno 185 volných pracovních míst. Údaje Ministerstva práce a sociálních věcí uvádí, že 

z počtu 14 869 osob ve věku 15 – 64 let bylo 1 262 dosažitelných uchazečů, tzn. těch, kteří při nabídce 

vhodného volného pracovního místa mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání bez objektivních 

překážek.  

V roce 2017 dosahoval podíl nezaměstnanosti na stejném území jen 4,66 %. Volných pracovních míst 

bylo evidováno 294 a 666 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. 

 

Graf č. 4: Stav nezaměstnanosti v ORP Sušice v období 2014 - 2017 

 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz 
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Graf č. 5 : Nabídka volných pracovních míst v období 2014 - 2017 

 

 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz 
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2.2 Sociální služby působící v rámci ORP Sušice 
Tabulka č. 10: Počet jednotlivých typů zařízení sociálních služeb sídlících v rámci ORP Sušice 

 
 

Posuzovaný správní obvod Sušice 

Počet obcí 30 

Druh zařízení sociálních služeb  

Centra denních služeb 0 

Denní stacionáře 1 

Týdenní stacionáře 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0 

Domovy pro seniory 1 

Domovy se zvláštním režimem 1 

Chráněné bydlení 0 

Azylové domy 0 

Domy na půl cesty 0 

Zařízení pro krizovou pomoc 0 

Nízkoprahová denní centra 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 

Noclehárny 0 

Terapeutické komunity 0 

Sociální poradny 4 

Sociálně terapeutické dílny 1 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 

Pracoviště rané péče 1 

Intervenční centra 0 

Služby následné péče 0 

Ostatní 12 

Celkem 21 

 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb – MPSV ČR 
Strategie území správního obvodu ORP Sušice, Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v 
ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
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Tabulka č. 11: Počet jednotlivých typů zařízení sociálních služeb působících v rámci ORP Sušice (resp. 

poskytujících služby pro obyvatele ORP) 

 
 

Druh zařízení sociálních služeb Počet 

Centra denních služeb 0 

Denní stacionáře 1 

Týdenní stacionáře 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0 

Domovy pro seniory 1 

Domovy se zvláštním režimem 1 

Chráněné bydlení 0 

Azylové domy 1 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 

Pracoviště rané péče 3 

Intervenční centra 0 

Služby následné péče 1 

Ostatní 15 

Celkem 23 

 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb – MPSV ČR 
Strategie území správního obvodu ORP Sušice, Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce 
v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
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Tabulka č. 12: Počet jednotlivých typů sociálních služeb 
 

Typ sociální služby Posuzovaný správní obvod  - Sušice 

Sušice  Druh sociální služby 

 Sociální poradenství 4 

    
S

lu
žb

y
 s

o
ci

ál
n

í 
p

éč
e 

Osobní asistence 1 

Pečovatelská služba 4 

Tísňová péče 1 

Průvodcovské a předčitatelské služby 0 

Podpora samostatného bydlení 0 

Odlehčovací služby 3 

Centra denních služeb 0 

Denní stacionáře 1 

Týdenní stacionáře 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0 

Domovy pro seniory 1 

Domovy se zvláštním režimem 1 

Chráněné bydlení 0 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče 

 

1 

    
S

lu
žb

y
 s

o
ci

ál
n

í 
p

re
v

en
ce

 

Raná péče 3 

Telefonická krizová pomoc 0 

Tlumočnické služby 0 

Azylové domy 0 

Domy na půl cesty 0 

Kontaktní centra 0 

Krizová pomoc 0 

Intervenční centra 0 

Nízkoprahová denní centra 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 

Noclehárny 0 

Služby následné péče 1 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

 

2 

Sociálně terapeutické dílny 1 

Terapeutické komunity 0 

Terénní programy 1 

Sociální rehabilitace 0 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb – MPSV ČR 
Strategie území správního obvodu ORP Sušice, Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce 
v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
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2.3 SWOT analýzy prioritních oblastí 
Problematika seniorů  

 

 SILNÉ STRÁNKY 

 

 široká nabídka sociálních služeb  

 fungující a stabilní vedení poskytovatelů 

 získávání dotačních titulů 

 dlouholetá tradice poskytovatelů soc. sluřeb 

 rozvoj sociálních služeb na Sušicku 

 stabilita pobytové a ambulantních služeb  

 vysoká úroveň občanské vybavenosti v Sušici 

 byty ve vlastnictví města Sušice 

 byty v DPS 

 Domov důchodců Sušice je držitelem certifikace  

„Pracoviště bazální stimulace“ a „ 

Smyslové aktivizace“ 

 fungující síť terénních soc. služeb  

 fungující půjčovny kompenzačních pomůcek  

 asistovaná doprava seniorů - speciální úpravy  

 vyhláška města o zákazu podomního prodeje 

 fungujícího Klubu důchodců a spolek Pohodář 

 vyhrazené hodiny pro seniory a ZP v bazénu 

 rehabilitační hřiště pro seniory v Sušici 

 program mobility – projekt města na 

odstraňování stavebních bariér ve městě 

 kulturní programy pro seniory  

 den seniorů  

 universita třetího věku  

 kreditované kurzy MPSV pro pracovníky v soc. 

sl. (SSMS a SOŠ a SOU Sušice) 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 centralizace občanské vybavenosti  

  nedostatečná propagace služeb,  

 nedostatečné dopravní spojení obcí  

 chybějící bezbariérové dopravní prostředky 

veřejné dopravy (autobusy, vlaky) 

 omezená bezbariérovost měst a obcí v ORP 

(chybějící výtahy, chodníky nájezdy apod.)  

 nestabilita nemocnice Sušice 

 nedostatek lékařů  

 ne všechny poskytované služby na území ORP 

jsou v začleněny v základní síti sociálních 

služeb Plzeňského kraje 

 legislativní překážky pro další zvyšování 

kvality a rozšiřování služeb – paliativní péče, 

úhrady za zdravotnické pracovníky, ochrana 

osobních údajů, administrativní přetěžování 

pracovníků v přímé péči) 

 nedostatek parkovacích míst před zařízeními 

pobytových a ambulantních  

 nedostatek odlehčovacích lůžek  

 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 udržení vysokého standardu soc. sl.  

 lepší informovanost o poskytovaných službách.  

 zvyšování kvality služeb za využití 

dotačních příležitostí 

 využívání finanční podpory třetích osob na soc. 

sl. 

 (nadace, soukromí dárci atd.) 

 zapojení dobrovolníků 

 zůstat v přirozeném domácím prostředí 

(mobilní tým paliativní péče, odlehčovací služby,  

mobilní hospic)  

 bezbariérové řešení objektů občanské 

vybavenosti 

 zvýšení počtu odlehčovacích lůžek 

 potravinová pomoc pro seniory ohrožené 

chudobou 

 rozšíření aktivizačních a zájmových činností do 

obcí  

 zvyšování finanční a počítačové gramotnosti 

seniorů  

 

OHROŽENÍ 

 stárnutí obyvatel a odliv mladých lidí 

 rozlehlost území ORP a nízká hustota osídlení, 

samota (izolovanost) seniorů 

 nízká finanční a počítačová gramotnost 

(podvodníci) 

 vysídlováním některých lokalit v ORP 

 zneužívání soc. dávek a příspěvků na péči 

 legislativní změny z oblastech sociálních věcí a 

zdravotnictví 

 omezení poskytovaných služeb, zvýšení 

byrokracie, ztížení poskytování sociálních 

služeb, atd. 

 omezení finanční podpory sociálních služeb ze 

strany MPSV, kraje a obcí 

 omezení evropských dotací od roku 2021 

 syndrom vyhoření pracovníků v soc. službách  

 stárnutí lékařů 

 omezení dostupnosti zdravotní péče 

 stárnutí personálu jednotlivých poskytovatelů a 

nízký zájem mladších obyvatel o práci 

v sociálních službách 
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Problematika osob se zdravotním postižením 

 

  

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 otevření střední praktické školy 
(dvouleté) pro děti ZP 

 registrace sociální rehabilitace 
(Fokus) 

 dobře fungující Základní škola 
speciální Merklín 

 stabilizace denního stacionáře 
(Klíček) 

 vznik volnočasových aktivit DPS pod 
Svatoborem 

 pořízení vozidla s bezbariérovou 
úpravou (SSMS) 

 fungující odlehčovací služba 
v domácnosti (SSMS + charita) 

 půjčovna kompenzačních pomůcek 
v Sušici 

 sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se ZP 

 tísňová péče (SSMS) 
 snaha města odstraňovat bariéry 
 nabídka fungování provozu denního 

stacionáře Klíček v letních měsících 
 fungující občanské sdružení Petrklíč 
 fungování DZR 
 edukace pečujících osob 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 nefungující služba osobní asistence – Hewer 
 chybí odlehčovací služba pro děti + osobní 

asistence pro děti 
 naplněná kapacita rané péče 
 špatná informovanost od lékařů – pediatrů o 

sociálních službách 
 chybějící chráněné dílny 
 špatná dopravní obslužnost OZP z regionu 
 špatná dostupnost k ÚP (chybí autobusová 

zastávka) 
 chybějící chráněné bydlení 
 malé prostory v Klíčku a speciální škole 
 přetrvávající některé bariéry ve městě 
 přetrvávající stigmatizace osob u osob s duševním 

onemocněním 
dlouhá čekací doba do pedagogicko-psychologické 
poradny 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

 rozšíření dopravy 
 rozšíření služeb Klíčku a speciální 

školy – i objektu 
 další vzdělávání veřejnosti – odborné 

a laické 
 chráněné bydlení 
 odlehčovací služba a osobní asistence 
 rozvoj dobrovolnictví 
 aktualizace bezbariérové mapy 
 dotační příležitost 
 odstraňování bariér 
 rozšíření dostupné psychologické a 

psychiatrické péče 
 rozšíření rehabilitační péče pro děti 
 veřejně přístupné bezbariérové WC 
 zlepšování informovanosti 
 sociální podnikání 
 rozšíření kapacity  pedagogicko -

psychologické poradny 

 

OHROŽENÍ 

 

 legislativní překážky 
 zadlužení domácností 
 nestabilita zdravotnické péče v regionu 
 nezaměstnanost OZP 
 nedostatek odborných pracovníků sociálních 

služeb 
 asistenti soc. péče bez registrace – 

nekoordinovanost péče v regionu 
 neexistující postupná psychologická podpora pro 

osoby pečující a osoby v krizové situaci 
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Problematika osob sociálně znevýhodněných 

 

 

  

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 zajištění služeb odborného sociálního 
poradenství (SSMS, OCH Sušice, MěÚ 
Sušice, ČVT) 

 bezplatná právní poradna, 
 potravinová a materiální pomoc pro 

osoby ohrožené chudobou (OCH 
Sušice, SSMS) 

 rozšíření kapacity sociálně 
integračních bytů. (OCH Sušice), 

 existence terénního programu pro 
uživatele drog (POINT 14), 

 vstřícnost ÚP v Sušici, 
 spolupráce mezi organizacemi 

v krizových situacích 
 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 absence sociálního bydlení, 
 nemožnost dosáhnout na městské byty v případě 

dluhů, 
 chybí poradna pro oddlužení, insolvenční návrhy 

v místě, 
 intenzivní spolupráce SAS pro rodiny s dětmi v 

Sušici, služba je poskytována pouze externě 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

 zřízení sociálního bydlení městem Sušice, 
 zřízení azylového bydlení pro matky s 

dětma, 
 krizové bydlení, 
 otevření poradny pro oddlužení 

(insolvenční návrhy), 
 informovanost starostů a spolupráce 

s nimi na malých obcích, 
 informovanost veřejnosti 

 vzdělávání veřejnosti zaměřené na zvýšení 
finanční gramotnosti – preventivní 
programy 

 

OHROŽENÍ 

 

 přibývání osob v bytové nouzi, 
 nedostatek kvalifikovaných sociálních pracovníků, 
 drogy ve městě, 

 soukromé ubytovny  
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Problematika dětí a mládeže 

 

  

 
SILNÉ STRÁNKY 

 
 spolupráce se subjekty podporující práci 

s rodinou a dětmi 
 dostatek dostupných volnočasových aktivit   
 (mimoškolních) 
 volnočasové aktivity  pro děti na ZŠ 
 akce pro rodiny s dětmi – jednorázové 
 potravinová pomoc v nouzi – rodiny 

s dětmi 
 sociálně integrační byt 
 systém provázaných služeb (ranná péče, ZŠ  
 Speciální Merklín, ZŠ TGM se sociálně  
 integrovanými třídami pro děti se 

speciálními  
 vzdělávacími potřebami, Klíček, Střední  
 praktická škola Merklín) 
 Petrklíč, Jonáš, SVČ  
 funkční odborné sociální poradenství pro  
 rodiny s dětmi (SSMS a OCH Sušice) 
 existence služeb Archy, Adite, Latusm, 

SSMS 
 příměstské tábory, družina v době 

prázdnin  
 vzdělávání – MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, spec.)  
 dluhové poradenství Člověk v tísni  
 ostatní projekty – PROSTOR apod. 
 existence terénních soc. služeb – 

pečovatelská  
 služba – odlehčení rodině 
 dětský domov – existence 
 ZŠ – Komenského – obědy zdarma pro děti 

ze   znevýhodněných rodin 
 

 
 SLABÉ STRÁNKY 

 
 nízká kapacita lůžek v odlehčovacích  
 pobytových službách 
 sanace rodiny 
 základní školy – spádová oblast  
 – okolní vesnice 
 zubaři, pediatr 
 pedagogicko – psych. poradna  
 (dlouhá objednací doba) 
 příměstské tábory v Sušici 
 dům na půl cesty  
 azylový dům pro matky s dětmi  
 + krizová pomoc  
 bezplatná komunitní práce s děti a mládeži  
 čekající na autobus, atd. 
 koncept preventivních a vzdělávacích 

programů (šikana, finance, soc. sítě atd.)  
 malá možnost zkrácených úvazků a 

navazujících zařízení pro hlídání po družině 
(slaďování   

 pracovního a rodinného života) 
 dobrovolnictví  - nerozvinuté  

  
PŘÍLEŽITOSTI 

 
 klub pro děti a mládež - mimoškolní 
 sanace – prim. a sekund.  práce s rodinou  
 dobrovolnictví  
 archa – SAS pro rodiny s dětmi 
 preventivní programy + koncept 
 průzkum v rámci MŠ, ZŠ a SŠ a zjistit 

potřeby 
 návrhy realizovaných projektů  
 volnočasové aktivity 
 zajištění psychologa nebo psychoterapeuta 

+ lékařská péče 
 dětské skupiny  
 

 
 OHROŽENÍ 

 
 nedostatek kvalifikovaného personálu pro 

sociální práci 
 nedostatek financí  
 nesoulad se strategií krajského plánování  
 nezájem dětí o řemeslné obory SOŠ  
 odchod z regionu 
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3 STRATEGICKÁ ČÁST 

 

PŘEHLED OPATŘENÍ A AKTIVIT : 

 

 
PRIORITNÍ OBLAST 1: ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVÁNÍ, KOORDINACE A 

SYSTÉMOVÉHO ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
OPATŘENÍ 1.1.: Zlepšení informovanosti o sociálních službách 
1.1.1. Vydání 3. aktualizovaného katalogu o sociálních a doprovodných službách v ORP   

Sušice 

1.1.2. Aktualizace katalogu o sociálních a doprovodných službách v ORP Sušice na 

internetových stránkách města Sušice 

1.1.3. Využití nově vzniklých prostor (Prostor, Dobrý obchod) k informovanosti 

veřejnosti o sociálních službách 

 
OPATŘENÍ 1.2.: Spolupráce při zajištění sociálních služeb 

1.2.1. Informační schůzky organizací a zařízení poskytujících sociální služby, volnočasové 
aktivity, vzdělání a pod. 

1.2.2. Setkávání starostů ORP Sušice s poskytovateli 

1.2.3. Vznik dobrovolnického centra pro využití dobrovolníků v sociální oblasti 

 
OPATŘENÍ 1.3.: Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti 

1.3.1. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – udržení akreditace MPSV – Sociální služby  
města Sušice 

1.3.2. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – rozšíření nabídky akreditovaného  
vzdělávání – Sociální služby města Sušice 

1.3.3  Rozvoj vzdělávacích aktivit pro pracovníky a veřejnost v centru PROSTOR 
1.3.4. Vzdělávací rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – SOŠ a SOU  

Sušice  
1.3.5. Udržení studijního oboru Sociální činnost – SOŠ a SOU Sušice 

 
OPATŘENÍ 1.4.: Zlepšení zdravotních služeb 

1.4.1. Poradna paliativní péče 
1.4.2. Terénní domácí ošetřovatelská péče (součást Paliativního týmu) v návaznosti  

na poradnu paliativní péče – Sociální služby města Sušice 
1.4.3. Získávání dalších certifikací – Paliativní péče 
1.4.4. Vznik domácí hospicové (paliativní) péče – Oblastní charita Sušice 

1.4.5. Rozvoj spolupráce s registrovanými terénními nestátními zdravotnickými zařízeními  
na zajištění dostupnosti terénních ošetřovatelských služeb – Oblastní charita Sušice 

 
 

PRIORITNÍ OBLAST 2: PROBLEMATIKA SENIORŮ 
 
OPATŘENÍ 2.1.: Zachování, zkvalitnění a rozvoj pobytových služeb pro seniory 

2.1.1. Domov pro seniory - zachování 

2.1.2. Domov pro seniory – dovybavení 
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2.1.3. Domov pro seniory – rozvoj 
2.1.4. Domov se zvláštním režimem- zachování    
2.1.5. Domov se zvláštním režimem- dovybavení 
2.1.6. Domov se zvláštním režimem- rozvoj 
2.1.7. Domov se zvláštním režimem- zasíťování služby v plném rozsahu do základní sítě   

Plzeňského kraje 
2.1.8. Odlehčovací lůžka- udržení kapacity odlehčovacích lůžek v regionu 
2.1.9. Odlehčovací lůžka- navýšení kapacity odlehčovacích lůžek v regionu 
2.1.10. Udržení stávající certifikace (Smyslová aktivizace, Bazální stimulace) 

 
OPATŘENÍ 2.2.: Zachování, zkvalitnění a rozvoj terénních a ambulantních sociálních  

             služeb pro seniory 
2.2.1. Udržení, rozvoj a rozšíření pečovatelské služby - Sociální služby města Sušice 
2.2.2. Udržení, rozvoj a rozšíření terénní odlehčovací služby - Sociální služby města  

Sušice 

2.2.3. Udržení, rozvoj a rozšíření tísňové péče - Sociální služby města Sušice 

2.2.4. Udržení, rozvoj a rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně  

Postižené - Sociální služby města Sušice 

2.2.5. Realizace projektu „Pomoc na cestě …“ 

2.2.6. Podpora a rozvoj, materiálního vybavení a technického zázemí pro poskytování  

terénních a ambulantních sociálních služeb 

2.2.7. Udržení, rozvoj a rozšíření terénní pečovatelské služby – Oblastní charita Sušice 

2.2.8. Udržení, rozvoj a rozšíření terénních odlehčovacích služeb - Oblastní charita Sušice   

2.2.9. Udržení a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním  

postižením - SAS - Oblastní charita Sušice  

2.2.10. Zajištění materiálního vybavení terénních služeb sociální péče – nákup vozidel a  

potřebného vybavení 

 
OPATŘENÍ 2.3.: Zachování, zkvalitnění a rozvoj dalších aktivit a služeb pro seniory 

2.3.1. Půjčovna kompenzačních pomůcek - Sociální služby Města Sušice 

2.3.2. Půjčovna kompenzačních pomůcek a vysoušečů – Oblastní charita Sušice 

2.3.2. Asistovaná doprava 

2.3.4. Dům s pečovatelskou službou - Pod Svatoborem, Sušice 

2.3.5. Dům s pečovatelskou službou - Sušice, Na Baště 

2.3.6. Komunitní dům pro seniory Strašín 

2.3.7. Dům pro seniory Nezdice    

2.3.8. Dům pro seniory Kolinec 

2.3.9. Veřejná jídelna 

2.3.10. Univerzita třetího věku 

2.3.11. Klub důchodců 

2.3.12. Klub Pohodář 

2.3.13. Udržení a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním     

postižením – Den seniorů 

2.3.14. Vzdělávání a služby pro seniory Strašín  

 
 

PRIORITNÍ OBLAST 3: LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 
OPATŘENÍ 3.1.: Služby pro děti a mládež se zdravotním postižením 

3.1.1. Udržení a rozvíjení tříd podle § 16 (školský zákon) pro děti se speciálními  
vzdělávacími potřebami a speciálních tříd při ZŠ TGM Sušic 
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3.1.2. Udržení Základní školy speciální a Praktické školy Diakonie ČCE Merklín, odloučené  
pracoviště v Sušici 

3.1.3. Rozšíření prostorů ZŠ speciální a Praktické školy Diakonie ČCE Merklín, odloučené  
pracoviště v Sušici 

3.1.4. Rozšíření týmu rané péče v Plzeňském kraji – středisko Praha 
3.1.5. Dokončení revitalizace zahrady v areálu nemocnice v Sušici 

 
OPATŘENÍ 3.2.: Služby pro dospělé osoby se zdravotním postižením 

3.2.1. Zachování, zkvalitnění a rozšíření denního stacionáře Klíček 

3.2.2. Udržení Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním – FOKUS 

3.2.3. Udržení Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním - FOKUS 

3.2.4. Udržení činnosti Svazu zdravotně postižených Šumava - Klub Sušice 

 
OPATŘENÍ 3.3.: Odstraňování bariér 

3.3.1. Zřízení autobusové zastávky u Úřadu Práce Sušice 

3.3.2. Bezbariérová ubytovna pro sportovní a zájmovou činnost 

 

 

PRIORITNÍ OBLAST 4: DĚTI, MLÁDEŽ A SOCIÁLNĚ 

ZNEVÝHODNĚNÍ 
 
OPATŘENÍ 4.1.: Zachování sociálního poradenství na Sušicku 

4.1.1. Udržení, rozvoj a rozšíření odborného sociálního poradenství - Sociální služby města  

Sušice  

4.1.2. Udržení a rozvoj Sociální poradny Racek – Oblastní charita Sušice 
4.1.3. Poskytování potravinové a materiální pomoci lidem ohroženým chudobou a zajištění      

odpovídajícího zázemí – Oblastní charita Sušice 
4.1.4. Vznik Sociálního podnikání na území ORP Sušice 
4.1.5. Rozvoj preventivních vzdělávacích a volnočasových aktivit pro osoby ohrožené  

sociálním vyloučením – Oblastní charita Sušice 
4.1.6. Odborné poradenství – Člověk v tísni 
4.1.7. Terénní program – Člověk v tísni 

 
OPATŘENÍ 4.2.: Řešení problematiky ubytování 

4.2.1. Udržení a rozšíření Sociálně integračních bytů (SIB) – Oblastní charita Sušice 
4.2.2. Vznik terénních sociálních služby Sociální rehabilitace pro uživatele SIB – Oblastní charita  

Sušice 

4.2.3. Hledání možností vzniku krizového bydlení pro osoby v akutní bytové nouzi 

 
OPATŘENÍ 4.3.: Snižování rizik užívání návykových látek 

4.3.1. Udržení Terénního programu pro uživatele návykových látek 
 

OPATŘENÍ 4.4.: Ochrana dětí a mládeže a podpora rodiny 

4.4.1. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS) 

4.4.2. Doprovázení pěstounských rodin 

4.4.3. Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

4.4.4. Vznik, udržení a rozvoj volnočasových klubů pro děti a mládež – Oblastní charita  

Sušice  



  

31 
 

3.1 PRIORITNÍ OBLAST 1: Zajištění informování, koordinace a 

systémového rozvoje sociálních služeb 
 

OPATŘENÍ 1.1.: 

Zlepšení informovanosti o sociálních službách 

Efektivní informování v oblasti o sociálních službách je poměrně složité, neboť klienti sociálních 

služeb (i budoucí), mají často zdravotní i sociální překážky v komunikaci. Opatření se proto vedle 

přímého informování veřejnosti, zaměřuje i na poskytnutí kvalitních informací lidem a institucím, 

které působí jako přirozené informační zdroje. Nedostatečná informovanost se objevuje i ve 

spojitosti se starosty obcí, se zdravotníky apod. 

AKTIVITY: 

1.1.1. Vydání 3. aktualizovaného katalogu o sociálních a doprovodných službách v ORP   

Sušice 

1.1.2. Aktualizace katalogu o sociálních a doprovodných službách v ORP Sušice na 

internetových stránkách města Sušice 

1.1.3. Využití nově vzniklých prostor (Prostor, Dobrý obchod) k informovanosti 

veřejnosti o sociálních službách 
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Číslo a název 

aktivity: 

1.1.1. – Vytvoření 3. aktualizovaného katalogu o sociálních a doprovodných 

službách v ORP Sušice 

v ORP Sušice  

 
 
 
 
 
 

Charakteristi

ka aktivity: 

V rámci této aktivity bude vytvořen 3. aktualizovaný katalog poskytovatelů 
sociálních a doprovodných služeb. V katalogu budou uvedeny základní 
informace o všech sociálních službách působících v ORP Sušice, dále všechny 
doprovodné služby, které se věnují sociální oblasti, a kontakty na důležité 
instituce v regionu (úřady, školy, lékaři). 
Katalog bude určen jak široké veřejnosti, která potřebuje získat přehled 

o nabízených sociálních a doprovodných službách, tak i pracovníkům úřadů, 

lékařům nebo starostům obcí. Ti pak budou předávat tyto informace ostatním 

občanům. 

 
Časový 

harmonogram: 

 

2019 - 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

 

Město Sušice 

Předpokládané 

spolupracují

cí subjekty: 

 
Obce z území ORP Sušice, poskytovatelé sociálních služeb v regionu 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 

služby 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Obyvatelé ORP 
Sušice 

 

25 000 
 

25 000 
 

25 000 

Předpokládané 

finanční zdroje: 

 

2019 
 

2020 
 

2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce 0                        0 70 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 70 000 

Výstupy: Katalog o poskytovaných sociálních a doprovodných službách v ORP Sušice. 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

1.1.2. – Aktualizace katalogu o sociálních a doprovodných 
službách v ORP Sušice na internetových stránkách města Sušice 

 
 

Charakteristika 

aktivity: 

Pravidelně 1x za rok budou aktualizovány informace z katalogu 
o sociálních a doprovodných službách v ORP Sušice zveřejněné 

na internetových stránkách města Sušice. Veškeré změny budou 

jednotlivé subjekty průběžně hlásit na Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví Městského úřadu v Sušici, kde bude aktualizace zajištěna. 

Časový 

harmonogram: 

 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Sušici 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

 
Město Sušice, poskytovatelé sociálních služeb na Sušicku 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 

služby 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Obyvatelé ORP Sušice 25 000 25 000 25 000 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce 0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Aktualizace informací o sociálních a doprovodných službách v ORP 
Sušice na internetových stránkách města Sušice 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

1.1.3. - Využití nově vzniklých prostor (Prostor, Dobrý obchod) 

k informovanosti veřejnosti o sociálních službách 

Charakteristika 

aktivity: 

Oblastní charita Sušice provozuje od října 2017 kulturní, vzdělávací a 

centrum PROSTOR a plánuje otevření charitního obchodu s názvem 

Dobrý obchod. Všechna střediska slouží, kromě svého hlavního účelu, 

také jako místo poskytování informací o nabídce sociálních služeb 

v regionu. Svou dobrou dostupností v centru města umožňují občanům 

získání potřebných informací neformální cestou a rozšířením počtu 

kontaktních informačních míst se zvyšuje dostupnost potřebných 

informací pro obyvatele regionu. Ve střediscích jsou k dispozici 

propagační materiály a pracovník, který nasměruje zájemce ke 

správnému poskytovateli potřebné služby či pomoci.  

V obou střediscích jsou a budou v průběhu roku také realizovány veřejné 

propagační a vzdělávací akce s cílem podpořit prevenci a zvýšit 

informovanost osob v regionu.  

Časový 

harmonogram: 

Celoročně, trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, školy aj. 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Osoby, kterým bude 

poskytnuta informace 

přímo  

200 300 300 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  10 000 10 000 10 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 10 000 10 000 10 000 

CELKEM 20 000 20 000  20 000 

Výstupy: Zvýšení informovanosti osob o sociálních službách v regionu 

Efektivní využití služeb díky správnému nasměrování zájemců 

Poznámka: Počet osob, kterým bude informace předána kontaktní způsobem je 

hrubým odhadem. Další skupinou jsou osoby, které potřebné informace 

budou moci zjistit z vývěsních ploch všech středisek Oblastní charity 

Sušice. Rozpočet zobrazuje náklady na zajištění propagace. 
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OPATŘENÍ 1.2.: 

Spolupráce při zajištění sociálních služeb 

Kvalitní a efektivní poskytování sociálních služeb vždy vyžaduje souvislou a úzkou spolupráci 

organizací zabývajících se sociálními službami, ale i volnočasovými nebo vzdělávacími 

aktivitami. Klíčovými partnery pro poskytovatele jsou zástupci samosprávy, pracovníci úřadů 

a institucí. Musí docházet k vzájemné výměně informací a podnětů. Jedině spolupráce všech 

těchto subjektů může zajistit efektivní uspokojení potřeb obyvatel sušického regionu v sociální 

oblasti.  

AKTIVITY: 

1.2.1. Informační schůzky organizací a zařízení poskytujících sociální služby, volnočasové 

 aktivity, vzdělání a pod. 

1.2.2. Setkávání starostů ORP Sušice s poskytovateli 

1.2.3. Vznik dobrovolnického centra pro využití dobrovolníků v sociální oblast 
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Číslo a název 

aktivity: 

1.2.1. - Informační schůzky organizací a zařízení poskytujících 

sociální služby, volnočasové aktivity, vzdělání apod. 
 
 
 
 
Charakteristika 

aktivity: 

Organizace a zařízení, zabývající se sociální prací nebo příbuznou 
problematikou na Sušicku se budou setkávat jedenkrát do roka, popř. 

dle potřeby. Budou se vzájemně informovat o nových aktivitách a 

činnostech. Společně budou řešit případné potřeby obyvatel ORP Sušice a 

společné problémy. Setkání může také sloužit k diskuzím s odborníky na 

dané téma a vymýšlení strategií v rozvoji sociálních služeb na Sušicku. 

Svolávat a organizovat tyto schůzky bude Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví. 

Časový 

harmonogram: 

 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

 

 Město Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

 

Poskytovatelé sociálních služeb na Sušicku, organizace zabývající se 

příbuznou problematikou na Sušicku 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 Obyvatelé ORP Sušice                     25 000                         25 000                     25 000 

Předpokládané 

finanční zdroje: 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

MPSV 0     0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce 0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Vzájemná informovanost zúčastněných stran a řešení potřeb obyvatel 
ORP Sušice. 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

1.2.2. – Setkávání starostů ORP Sušice s poskytovateli 

 

 

 

Charakteristika 

aktivity: 

Jedenkrát za dva roky bude organizováno společné setkání starostů obcí 

z území ORP Sušice s poskytovateli soc. služeb a příbuznými 

organizacemi. Cílem bude seznámení zástupců obcí s informacemi 

o poskytovaných sociálních službách, o novinkách v sociální oblasti a 

navazujících službách na Sušicku. Při setkávání získají poskytovatelé 

podněty ze strany starostů, a budou tak moci lépe reflektovat jejich 

potřeby i potřeby obyvatel v ORP Sušice. 

Setkání bude organizovat Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 

Časový 

harmonogram: 

 

1x za dva roky 

Předpokládaný 

realizátor: 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Sušici 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

 

Obce z území ORP Sušice, poskytovatelé sociálních služeb v regionu 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Zástupci obcí 30 30 30 

Předpokládané 

finanční zdroje: 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce 0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Zlepšení informovanosti obcí ORP Sušice o sociální problematice 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

1.2.3. - Vznik dobrovolnického centra pro využití dobrovolníků 

v sociálních oblasti 

Charakteristika 

aktivity: 

Oblastní charita Sušice spolupracuje s dobrovolníky pravidelně na 

tradičních jednorázových akcích (Národní potravinová sbírka, Tříkrálová 

sbírka, propagační akce charity apod.). Dobrovolnické centrum (DC) by 

chtělo využít nabídky dobrovolnické činnosti těchto a dalších osob 

k pravidelné systematické dobrovolnické činnosti a využít tak jejich 

potenciál pro doplňkové činnosti sociálních a zdravotních služeb a 

v dalších oblastech, kde je třeba kompenzovat nedostatek pracovníků. 

Dobrovolnické centrum (DC) by ideálně mělo být zřízeno podle zákona 

č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, aby bylo možné zajistit 

plynulou aktivní práci s dobrovolníky a využít jejich pomoci v sociálních 

službách koncepčně a efektivně. Dobrovolnické centrum bude 

směřováno do kulturně vzdělávacího centra Prostor, které provozuje 

Oblastní charita Sušice od října 2017. V Prostoru budou probíhat 

pravidelná koordinační jednání s poskytovateli sociálních, zdravotních 

služeb a vzdělávacích zařízení, individuální plánování využití 

dobrovolníků, jejich zaškolování, průběžné vzdělávání a motivační 

aktivity.  

Časový 

harmonogram: 

2019-2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Města a obce v regionu, organizace realizující sociální a zdravotní 

služby, vzdělávací a školská zařízení v regionu. 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

2019 2020 2021 

Počet dobrovolníků 

registrovaných v DC 

10 30 50 

Počet dobrovolníků 

bez registrace při 

jednorázových akcích 

150 150 150 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MV ČR 0 140 000 150 000 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  10 000 10 000 10 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 20 000 10 000 10 000 

CELKEM 30 000 160 000 170 000 

Výstupy: Zvýšení počtu dobrovolníků v ORP Sušice a okolí. 

Zajištění doplňkových činností u poskytovatelů služeb. 

Poznámka: DC a dobrovolníci mají potenciál pokrýt akutní potřebu po nedostatku 

personálu v sociálních službách a DC může motivovat veřejnost 

k aktivnímu přístupu k sociálně- zdravotní oblasti. 
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OPATŘENÍ 1.3.: 

Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti 

Úroveň sociálních služeb závisí především na lidech, kteří v nich pracují, proto 

je nutné investovat do jejich celoživotního vzdělávání a seznamovat je s novými 

poznatky, směry a trendy v oblasti sociálních služeb. 

Je tedy nutné vzdělávat pracovníky dle stanovených individuálních vzdělávacích plánů 

a zajistit vzdělávání pracovníků ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 108/2006 Sb. 

AKTIVITY: 
1.3.1. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – udržení akreditace MPSV – Sociální 

služby  

města Sušice 

1.3.2. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – rozšíření nabídky akreditovaného  

vzdělávání – Sociální služby města Sušice 

1.3.3  Rozvoj vzdělávacích aktivit pro pracovníky a veřejnost v centru PROSTOR 

1.3.4. Vzdělávací rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – SOŠ a SOU  

Sušice  

1.3.5. Udržení studijního oboru Sociální činnost – SOŠ a SOU Sušice 
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Číslo a název 

aktivity: 

1.3.1. – Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – udržení 

akreditace MPSV – Sociální služby města Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Základem pro udržení a další zkvalitňování poskytovaných sociálních 

služeb v regionu je celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních 

službách, jejich průběžné seznamování s novými trendy a metodami 

poskytování péče.  

 

Z důvodu přesycení trhu práce, nízké nezaměstnanosti a stárnutí 

stávajících zaměstnanců jednotlivých poskytovatelů se začíná projevovat 

nedostatek pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.  

Problém nedostatku pracovníků přímé péče je možno alespoň částečně 

řešit nabídkou základního kurzu pro pracovníky v sociálních službách 

přímo v Sušici (kurz akreditovaný MPSV). 

  

Časový 

harmonogram: 

2019 – 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Vzdělavatelé akreditovaní MPSV  

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Externí lektoři, poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Pracovníci 

v sociálních službách  

50 50 50 

Pečující osoby  50 50 50 

Předpokládané 

finanční zdroje: 

 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 100 000 100 000 100 000 

CELKEM 100 000 100 000 100 000 

Výstupy: Kvalifikovaný personál zajišťující přímou péči s klienty v sociálních 

službách. 

 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

1.3.2. – Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – rozšíření 

nabídky akreditovaného vzdělávání – Sociální služby města Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Základem pro udržení a další zkvalitňování poskytovaných sociálních 

služeb v regionu je celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních 

službách, jejich průběžné seznamování s novými trendy a metodami 

poskytování péče.  

 

Vedle základního kurzu pro pečovatele je žádoucí rozšíření nabídky 

akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání. Jednalo by se o kurzy určené 

již jednoznačně určené skupině pracovníků v sociálních službách dle 

jejich profesního zaměření.  

 

Např. práce s klienty s demencí, rozvoj paliativní péče v regionu, práce 

s klienty s Alzheimerovou nemocí, různé formy komunikace s klientem, 

prevence syndromu vyhoření apod.  

 

 

Časový 

harmonogram: 

2019 – 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

 Vzdělavatelé akreditovaní MPSV  

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Externí lektoři, poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

2019 2020 2021 

Pracovníci 

v sociálních službách  

50 50 50 

Pečující osoby  50 50 50 

Předpokládané 

finanční zdroje: 

 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 100 000 100 000 100 000 

CELKEM 100 000 100 000 100 000 

Výstupy: Kvalifikovaný personál zajišťující přímou péči s klienty v sociálních 

službách 

 

Poznámka:  
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Číslo a název 
aaktivity: 

1.3.3. - Rozvoj vzdělávacích aktivit pro pracovníky a veřejnost 

v centru PROSTOR 

Charakteristika 

aktivity: 

Oblastní charita Sušice vzdělávací aktivity od října 2017 směřuje do  
centra Prostor, kde je buď sama realizuje pro své zaměstnance a 
veřejnost, nebo Prostor pronajímá jiným subjektům k realizaci jejich 
vzdělávacích akcí.  
V dalším plánovacím období se vzdělávání zaměstnanců opět budě 
zaměřovat na zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Pro 
odbornou i laickou veřejnost budou formou přednášek, besed i kurzů 
realizovány programy krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Témata 
jsou vybírána s ohledem na aktuální problematiku nejen ve společnosti, 
ale konkrétně v daném regionu. Věnovat se v průběhu let budeme 
společně formám kvalitní péče o seniory a osoby se zdravotním 
postižením, systémům účinné pomoci v nepříznivých sociálních 
situacích, prevenci a následné pomoci při závislostech, psychologii 
člověka, zadluženosti osob aj. 
Prostor, díky své poloze v centru města Sušice, umožňuje snadnou 
dostupnost pro většinu obyvatel.  
Vzdělávací akce umožní rozvoj informovanosti a povědomí o 
jednotlivých sociálních oblastech a situacích, umožní předávání 
potřebných kontaktů a informací a pomáhá tak zkvalitňovat systém 
sociální pomoci. Prostor je současně určen k propagačním kampaním 
typu Týden sociálních služeb v ČR, Den seniorů aj.  
V uvedeném období plánováno s drobnými úpravami k zajištění 
kompletní bezbariérovosti (toalety, nájezd, podlaha aj.) a nákupem 
dalšího vybavení pro rozšíření nabídky vzdělávacích programů. 

Časový 

harmonogram: 

Trvale, celoročně, opakovaně 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice, města a obce v ORP Sušice, lékařská a školská zařízení, 
poskytovatelé sociálních služeb, veřejnost, dobrovolnické centrum, 
vzdělavatelé a lektoři 

Cílová skupina a 

počet uživatelů služby  
2019 2020 2021 

Zaměstnanci a 

odborná veřejnost 

50 70 90 

Laická veřejnost 

(obyvatelé ORP, žáci 

škol, uživatelé služeb) 

100 120 150 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 40 000 60 000 80 000 

Plzeňský kraj 60 000 60 000 60 000 

obec/obce  20 000 30 000 40 000 

příjmy od klientů 20 000  40 000 50 000 

ostatní 20 000 10 000 10 000 

CELKEM 160 000 200 000 240 000 

Výstupy: Zvýšení počtu osob, které byly informovány o nabídce služeb v regionu. 
Zvýšení počtu vzdělávacích akcí a účastníků vzdělávacích akcí. 

Poznámka: Informační kampaně jsou zdarma, vzdělávání je hrazeno účastníky. 
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Číslo a název 

aktivity: 

1.3.4. – Vzdělávací rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 

službách – SOŠ a SOU Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Vzdělávací rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 

v rozsahu 150 hodin zakončený závěrečnou zkouškou a vydaným 

osvědčením dle akreditace MPSV č. A 2017/0734-PK. 

Časový 

harmonogram: 

2017 - 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 721, Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Sociální služby města Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Pracovníci 

v sociálních službách 

50 50 50 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 375 000 375 000 375 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 375 000 375 000 375 000 

Výstupy: Absolvent obdrží osvědčení s celorepublikovou platností. 

Poznámka: Jarní kurz – 3 měsíce 

Podzimní kurz – 3 měsíce 
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Číslo a název 

aktivity: 

1.3.5.  – Udržení studijního oboru Sociální činnost – SOŠ a SOU 

Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Sociální činnost 75-41-M/01, zaměření – Manažer sociálních služeb, 

Osobní asistent-pečovatel 

Obor vzdělání Sociální činnost je určen pro všechny, kteří se při svém 

povolání chtějí orientovat na práci v sociální oblasti, chtějí se podílet na 

zajišťování sociálních služeb a poskytovat přímou péči sociálně 

handicapovaným lidem všech věkových kategorií a s různým typem 

postižení. V současné době mají žáci možnost studovat obě zaměření 

současně, tak aby jim byla poskytnuta co nejširší možnost dalšího 

uplatnění v oboru. Absolventi se uplatní jako pracovníci ve všech 

pobytových i denních zařízeních pro osoby všech věkových kategorií s 

různými typy postižení, v terénní pečovatelské službě, v domovech 

seniorů, jako osobní asistenti klientů sociálních služeb v domácí péči a v 

různých charitativních organizacích. Většina absolventů pokračuje ve 

studiu na vyšších odborných a vysokých školách. 

Časový 

harmonogram: 

Školní rok – čtyřleté studium 

Předpokládaný 

realizátor: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,  

Sušice, U Kapličky 761 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Krajský úřad PK, MŠMT, Město Sušice, sociální partneři. 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Studenti SŠ 30 30 30 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Absolventi oboru vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

Poznámka:  
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OPATŘENÍ 1.4.: 

Zlepšení zdravotních služeb 

 ORP Sušice je dle celorepublikové koncepce jedním z nejrozlehlejších území s vysokým 

věkovým průměrem obyvatelstva. Terénní hospicová péče bude do budoucna v tomto 

regionu velmi potřebnou službou. Bude zapotřebí spolupráce mezi všemi poskytovateli 

terénních sociálních služeb, lékaři, zdravotnickým personálem a všemi, kteří budou s touto 

věkovou skupinou nejvíce spolupracovat. 

AKTIVITY: 
1.4.1. Poradna paliativní péče 

1.4.2. Terénní domácí ošetřovatelská péče (součást Paliativního týmu) v návaznosti  

na poradnu paliativní péče – Sociální služby města Sušice 

1.4.3. Získávání dalších certifikací – Paliativní péče 

1.4.4. Vznik domácí hospicové (paliativní) péče – Oblastní charita Sušice 

1.4.5. Rozvoj spolupráce s registrovanými terénními nestátními zdravotnickými zařízeními  

na zajištění dostupnosti terénních ošetřovatelských služeb – Oblastní charita Sušice 
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Číslo a název 

aktivity: 
1.4.1. – Poradna paliativní péče 

Charakteristika 

aktivity: 

Poskytování poradenství a koordinace v oblasti paliativní péče zahrnující  

zdravotní a sociální péči,  psychologickou a spirituální podporu. Určena 

pro osoby s nevyléčitelnou chorobou, jejich rodiny, pečující osoby, 

ošetřující lékaře, střední zdravotní personál a poskytovatele sociální péče. 

Součástí služeb je i proškolování a edukace všech angažujících se 

subjektů prostřednictvím pravidelných přednášek a  seminářů.  

Časový 

harmonogram: 

Předpoklad zahájení služby jaro 2019, trvale. 

Předpokládaný 

realizátor: 

MUDr. Nová Kateřina 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Sociální služby města Sušice, Oblastní charita Sušice, Nemocnice Sušice, 

město Sušice, agentura domácí zdravotní péče. 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Pacienti, rodinní 

příslušníci, osoby 

blízké,  

20 40 80 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 30 000 30 000 30 000 

obec/obce  10 000 10 000 10 000 

příjmy od klientů 10 000 20 000 40 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 50 000 60 000 80 000 

Výstupy: Rozšíření a zkvalitnění služeb v oblasti paliativní péče. 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

1.4.2. - Terénní domácí ošetřovatelská péče (součást Paliativního 

týmu) v návaznosti na poradnu paliativní péče – Sociální služby 

města Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

V kontextu s celorepublikovou koncepcí zdravotnictví a s ohledem na 

demografické analýzy, ze kterých ORP Sušice vychází jako jedno 

z nejrozlehlejších území s jedním z nejvyšších věkových průměrů 

obyvatelstva, se dá předpokládat, že terénní domácí ošetřovatelské péče 

bude klíčovou pro dlouhodobé zachování dostupné péče pro obyvatele 

ORP Sušice.  

Současná kapacita služby je výrazně poddimenzována, a proto je 

žádoucí, aby úvazky byly rozšířeny.  

V regionu bude nově nabízena možnost poskytování paliativní péče 

v terénu (i díky podpoře sociální části paliativního týmu z dotace EU). 

Vzhledem k tomu, že multidisciplinární tým v sobě zahrnuje také terénní 

zdravotníky (sestry), je žádoucí posílení úvazků v rámci regionu.  

Časový 

harmonogram: 

2019 – 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb , zdravotní 

pojišťovny  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Nemocní  

(denní kapacita) 

16 16 16 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0  0  

obec/obce  200 000 200 000 200 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 200 000 200 000 200 000 

CELKEM 400 000 400 000 400 000 

Výstupy: Dostatečně zajištěná domácí ošetřovatelská péče. 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
1.4.3. - Získávání dalších certifikací – Paliativní péče  

Charakteristika 

aktivity: 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb postupně edukuje jednotlivé 

poskytovatele v rámci česko-švýcarského projektu a připravuje je na 

zavádění certifikace paliativní péče.  

Pro Domov důchodců je model paliativní péče jedním ze základních, 

proto je žádoucí, aby v této oblasti bylo postupně vzděláváno co nejvíce 

pracovníků v přímé péči.   

Časový 

harmonogram: 

2019-2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Certifikační orgány 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři, klienti 130 131 131 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 150 000 50 000 50 000 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  50 000 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 200 000 50 000 50 000 

Výstupy: Zlepšení kvality života klientů v terminálním stádiu a důležitá pomoc 

každému na cestě „dál“. 

Poznámka:  

 

  



  

49 
 

Číslo a název 

aktivity: 

1.4.4. - Vznik domácí hospicové (paliativní) péče  

– Oblastní charita Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem Domácí hospicové péče (DHP) je umožnit lidem v terminálním 
stádiu nemoci, žijícím v oblasti ORP Sušice, zemřít doma, ve známém 
prostředí, v okruhu svých blízkých a s přítomností odborného personálu. 
Umírajícím bude poskytována odborná zdravotní péče zaměřená na 
tlumení bolestí, které nemoc provázejí, psychická a v případě zájmu 
duchovní podpora.  
Dosud nebyla DHP realizována a současný plán se přizpůsobil 
legislativním podmínkám, kdy je rozvíjena intenzivní spolupráce mezi 
poskytovateli terénní sociální (Oblastní charita Sušice) a terénní 
zdravotní péče (Oblastní charita Horažďovice a Klatovy, příp. Homecare 
Sušice). 
Projekt DHP předpokládá koordinaci a součinnost s lékaři specialisty na 
paliativní péči, duchovním, psychologem a dále pak sociální službou a 
terénní ošetřovatelskou službou (viz aktivita 2.2.8).  
Koordinace zdravotní a sociální péče o osoby v terminálním stadiu 
nemoci už byla prakticky úspěšně prověřena v roce 2018 u některých 
uživatelů odlehčovací služby Oblastní charity Sušice. Aktuálně probíhají 
jednání k dalšímu vývoji ukotvení Domácí hospicové péče v ORP Sušice 
jako služby pro osoby, kteří chtějí kvalitně a bez bolesti dožít v domácím 
prostředí a se svými blízkými.  
DHP pracuje také s rodinami umírajících a to v průběhu péče a po úmrtí 
uživatele služby, zejména v oblasti psychologické podpory a poradenství 
či přímé pomoci s vyřizováním osobních záležitostí. 

Časový 

harmonogram: 

Od roku 2019 nepřetržitě 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice, Oblastní charita Klatovy, Oblastní charita 

Horažďovice a včetně dalších členů multidisciplinárního týmu 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Města a obce v ORP Sušice, lékaři, nemocnice, ostatní poskytovatelé 

sociálních a zdravotních služeb 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Osoby - uživatelé 6 10 12 

Pečující osoby - 

rodiny 

8 12 18 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV, Zdravotní poj. 200 000 500 000 700 000 

Plzeňský kraj 150 000 150 000 200 000 

obec/obce  50 000 50 000 50 000 

příjmy od klientů 60 000 80 000 100 000 

ostatní 40 000 20 000 50 000 

CELKEM 500 000 800 000 1 100 000 

Výstupy: Vznik domácí hospicové péče v ORP Sušice a podpora rodin. 

Poznámka: Předpokladem vzniku DHP je rozšíření smluv se zdravotními 

pojišťovnami. Rozpočet nezahrnuje odlehčovací služby, samostatně 

uvedené v aktivitě 2.2.8. 
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Číslo a název 

aktivity: 

1.4.5. - Rozvoj spolupráce s registrovanými terénními nestátními 

zdravotnickými zařízeními na zajištění dostupnosti terénních 

ošetřovatelských služeb – Oblastní charita Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

V rámci zajištění komplexní péče je nezbytné více propojit stávající 

systém sociálních služeb, zejména terénních služeb sociální péče, s již 

registrovanými nestátními zdravotnickými zařízeními, které terénně 

v domácnostech seniorů a osob se zdravotním postižením a chronickým 

onemocněním zajišťují celodenní ošetřovatelskou službu.  

Oblastní charita Sušice dlouhodobě spolupracuje, zejména s Oblastní 

charitou Klatovy a Horažďovice a Homecare Sušice, a to v oblasti 

koordinace poskytovaných služeb. Do dalšího období je nezbytné 

spolupráci nejen udržet, ale spíše rozvinout i do oblastí, ve kterých 

ošetřovatelská péče a zejména péče o osoby v terminálním stadiu (viz 

aktivita 1.4.4 vznik domácí hospicové péče) není příliš dostupná. Výše 

uvedené je možné za předpokladu rozšíření registrace nestátních 

zdravotnických zařízení do dalších oblastí ORP Sušice ze strany 

charitních poskytovatelů zdravotní péče. Současně vytvořením 

detašovaného pracoviště OCH Klatovy / OCH Horažďovice je 

plánováno se zaměstnáním zdravotních sester z ORP Sušice. 

Časový 

harmonogram: 

Celoročně, trvale. 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice (pouze koordinace), Oblastní charita Klatovy, 

Oblastní charita Horažďovice, Homecare   

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, obecní úřady a ostatní poskytovatelé sociálních služeb, 

zdravotnická zařízení, Nemocnice Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Počet osob 10 15 30 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 100 000 150 000 150 000 

CELKEM 100 000 150 000 150 000 

Výstupy: Zkvalitnění koordinace sociálních a zdravotních služeb v ORP Sušice.  

Vznik detašovaného pracoviště domácí zdravotní péče v ORP Sušice. 

Poznámka: V rozpočtu jsou zobrazeny pouze náklady na vznik a provoz pracoviště. 
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3.2 PRIORITNÍ OBLAST 2:  Problematika seniorů 
 

OPATŘENÍ 2.1.: 

Zachování, zkvalitnění a rozvoj pobytových služeb pro seniory 

Převažujícím poskytovatelem v regionu jsou Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace. Je 

provozovatelem Domova důchodců Sušice, kde jsou poskytovány pobytové sociální služby Domov pro 

seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služba v rozsahu jednoho lůžka.  

 

Tyto služby jsou pro důstojný život seniorů naprosto klíčové a musí být nadále podporovány. Musí 

docházet i ke zkvalitňování služeb, aby mohly uspokojit stále rostoucí nároky svých klientů s jejich 

specifiky. 

 

AKTIVITY: 

2.1.1. Domov pro seniory - zachování 

2.1.2. Domov pro seniory – dovybavení 

2.1.3. Domov pro seniory – rozvoj 

2.1.4. Domov se zvláštním režimem- zachování    

2.1.5. Domov se zvláštním režimem- dovybavení 

2.1.6. Domov se zvláštním režimem- rozvoj 

2.1.7. Domov se zvláštním režimem- zasíťování služby v plném rozsahu do základní sítě   

Plzeňského kraje 

2.1.8. Odlehčovací lůžka- udržení kapacity odlehčovacích lůžek v regionu 

2.1.9. Odlehčovací lůžka- navýšení kapacity odlehčovacích lůžek v regionu 

2.1.10. Udržení stávající certifikace (Smyslová aktivizace, Bazální stimulace) 
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Číslo a název 

aktivity: 
2.1.1. – Domov pro seniory - zachování 

Charakteristika 

aktivity: 

Domov důchodců Sušice, pobytová služba pro seniory nad 65 let, kteří 

potřebují nepřetržitou odbornou péči, kterou už jim jejich blízcí nejsou 

schopni v domácích podmínkách zabezpečit, je jediným zařízením 

poskytujícím službu domova pro seniory v ORP Sušice.  

Vzhledem k rozlehlosti území, nízké hustotě obydlení a nedostatečnému 

zajištění dopravní obslužnosti v rámci ORP Sušice poskytuje Domov 

služby především občanům k nejmenších obcí regionu.  

Kapacita Domova je dlouhodobě 100% využívána.  Době pořizování 

Komunitního plánu je aktuálně téměř stovka urgentních žádostí a další 

desítky žádostí s nižší urgencí.  

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé dotací, VZP, ÚP, zdravotní pojišťovny  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

2019 2020 2021 

Senioři (kapacita 

lůžek) 

94 94 94 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 23 000 000  25 000 000 27 000 000 

Plzeňský kraj 0 0  0  

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

ostatní 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

CELKEM 47 000 000 49 000 000 51 000 000 

Výstupy: Fungující Domov pro seniory.  

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.1.2 – Domov pro seniory - dovybavení 

Charakteristika 

aktivity: 

Dlouhodobě se výrazně zvyšuje stupeň závislosti klientů a zhoršuje se 
jejich celkový zdravotní stav. Větší část klientů je trvale upoutána na 
lůžko.  Tím se zvyšují požadavky na stavební úpravy a pořizování 
specializovaných zařízení v Domově.  
Objekt Domova byl rekonstruován po roce 2002. Od té doby se stavebně 
– technické parametry objektů pro poskytování obdobných služeb 
změnily. I z toho důvodu je třeba v nejbližší době provést stavebně – 
technické posouzení objektu ve vztahu k bezbariérovosti a naplňování 
doporučených standardů pobytových služeb, aby byla udržena kvalita 
poskytovaných služeb.  Zásadně se také během posledních patnácti let 
změnily potřeby a podmínky požárně technického vybavení budov.  
Dá se předpokládat, že pro udržení a zkvalitnění poskytované péče bude 
zásadní realizace těchto dílčích aktivit:  

- Řešení bezbariérovosti (rekonstrukce výtahů, řešení přístupů do objektu 
a provozních cest v rámci objektu)  

- Řešení nároků na parkování v okolí objektu 
- Zkvalitnění a rozšíření prostor pro společné setkávání a aktivizační 

činnosti (zastřešení stávající terasy)  
- Zkvalitnění a modernizace zázemí Domova (šatny, obslužné provozy, 

zázemí pro zaměstnance, technické a softwarové vybavení pro 
zefektivnění procesů apod.) 

- Zkvalitnění a modernizace vybavení objektu (signalizace sestra- 
pacient, zvedáky a další technika pro manipulaci s klienty, rehabilitační 
pomůcky a zdravotnické přístroje pro zajištění paliativní péče)  

- Řešení optimalizace spotřeby energií – především v oblasti vytápění. 
- Posouzení požárně bezpečnostního řešení ve vztahu k novým normám 

a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů (doplnění objektu o 
evakuační výtah, EPS apod.)  

Časový 

harmonogram: 

2019 – 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé dotací, VZP, ÚP, zdravotní pojišťovny  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

2019 2020 2021 

Klienti Domova 94 94 94 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0  0  

obec/obce  500 000  4 500 000 5 000 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 500 000 4 500 000 5 000 000 

Výstupy: Fungující a bezpečný Domov pro seniory. 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.1.3 - Domov pro seniory – rozvoj 

Charakteristika 

aktivity: 

Domov důchodců Sušice, pobytová služba pro seniory nad 65 let, kteří 

potřebují nepřetržitou odbornou péči, kterou už jim jejich blízcí nejsou 

schopni v domácích podmínkách zabezpečit, je jediným zařízením 

poskytujícím službu domova pro seniory v ORP Sušice.  

Vzhledem k rozlehlosti území, nízké hustotě obydlení a nedostatečnému 

zajištění dopravní obslužnosti v rámci ORP Sušice poskytuje Domov 

služby především občanům k nejmenších obcí regionu.  

Kapacita Domova je dlouhodobě 100% využívána.  Době pořizování 

Komunitního plánu je aktuálně téměř stovka urgentních žádostí a další 

desítky žádostí s nižší urgencí. 

Stavebními úpravami v objektu by bylo možné navýšit kapacitu domova 

minimálně o dvě lůžka (nutno posoudit projektantem). 

 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé dotací, VZP, ÚP, zdravotní pojišťovny  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři (kapacita 

lůžek) 

0 0 2 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0  0 0 

Plzeňský kraj 0 0  0  

obec/obce  200 000 0  5 000 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 200 000 0 5 000 000 

Výstupy: Fungující Domov pro seniory s vyšší kapacitou 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.1.4 - Domov se zvláštním režimem- zachování 

Charakteristika 

aktivity: 

Domov se zvláštním režimem Sušice je jediným zařízením v bývalém 

klatovském okrese, který nabízí tuto pobytovou službu pro osoby 

s duševním onemocněním, Alzheimerovou nemocí či jinými typy 

demence. Objekt zrekonstruovaný za podpory města Sušice a 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nabízí ubytování 

v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a příjemné rodinné 

prostředí.  Spádová oblast tedy zdaleka přesahuje hranice ORP Sušice a 

poptávka postoupá. 

Kapacita je pokryta na 100% a neustále je poptávka po službě výrazně 

větší než nabídka.  

Časový 

harmonogram: 

2019 – 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé dotací, VZP, ÚP, zdravotní pojišťovny  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Klienti 34 34 34 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 5 000 000 5 500 000 6 000 000 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

ostatní 500 000 500 000 500 000 

CELKEM 8 500 000 9 000 000 9 500 000 

Výstupy: Fungující a bezpečný Domov se zvláštním režimem poskytující služby 

na vysoké úrovni.  

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.1.5. - Domov se zvláštním režimem- dovybavení 

Charakteristika 

aktivity: 

Stavebně – technický stav objektu je vzhledem k nedávné rekonstrukci 

uspokojivý. V brzké budoucnosti bude žádoucí řešení kotelny (propojení 

zdrojů tepla se sousedním objektem Domova pro seniory) a řešení 

vzlínající vlhkosti v suterénu objektu.  

Objektu zatím chybí odpovídající venkovní relaxační plocha (např. 

Smyslová zahrada), kde by mohli klienti trávit čas a kde by částečně 

mohly probíhat některé terapie.                               

Časový 

harmonogram: 

2019 – 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé dotací, VZP, ÚP, zdravotní pojišťovny  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Klienti 0 0 34 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 200 000 2 000 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 100 000 0 0 

CELKEM 100 000 200 000 2 000 000 

Výstupy: Fungující a bezpečný Domov se zvláštním režimem poskytující služby 

na vysoké úrovni.  

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.1.6. - Domov se zvláštním režimem- rozvoj    

Charakteristika 

aktivity: 

Domov se zvláštním režimem Sušice je jediným zařízením v bývalém 

klatovském okrese, který nabízí tuto pobytovou službu pro osoby 

s duševním onemocněním, Alzheimerovou nemocí či jinými typy 

demence. Objekt zrekonstruovaný za podpory města Sušice a 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nabízí ubytování 

v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a příjemné rodinné 

prostředí.  Spádová oblast tedy zdaleka přesahuje hranice ORP Sušice a 

poptávka postoupá. Kapacita je pokryta na 100% a neustále je poptávka 

po službě výrazně větší než nabídka. Případné navýšení lůžek by bylo 

(vzhledem k počtu žádostí o pobyt) žádoucí.  

Časový 

harmonogram: 

2019 – 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé dotací, VZP, ÚP, zdravotní pojišťovny  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Osoby s různými 

formami demencí 

0 0 3 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 200 000 2 500 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 2 500 000 

CELKEM 0 0 5 000 000 

Výstupy: Fungující a bezpečný Domov se zvláštním režimem poskytující služby 

na vysoké úrovni s dostupnější kapacitou služby 

Poznámka:  

 

  



  

58 
 

Číslo a název 

aktivity: 

2.1.7. - Domov se zvláštním režimem- zasíťování služby v plném 

rozsahu do základní sítě Plzeňského kraje  

Charakteristika 

aktivity: 

Výstavba objektu probíhala ve dvou fázích – nejprve bylo otevřeno 

jedno patro se 14 lůžky, které se povedlo začlenit do základní sítě 

sociálních služeb Plzeňského kraje. 20 dalších lůžek zatím, ale i přes 

jejich prokazatelnou potřebnost a významnost, v síti není (tzn. nejsou 

dotována z prostředků MPSV, které přerozděluje Krajský úřad).   

Prostředky uspořené získáním dotace v rámci základní síti by mohly být 

alokovány do dalšího rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit tohoto 

plánu.   

Časový 

harmonogram: 

2019 – 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé dotací, VZP, ÚP, zdravotní pojišťovny  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

klienti 34 34 34 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 5 000 000 5 500 000 6 000 000 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

ostatní 500 000 500 000 500 000 

CELKEM 8 500 000 9 000 000 9 500 000 

Výstupy: Finančně zabezpečené fungování sociální služby, které umožňuje 

dostatek investičních prostředků na její další rozvoj. 

Poznámka: Neinvestiční náklady pro všechna lůžka 
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Číslo a název 

aktivity: 

2.1.8. - Odlehčovací lůžka- udržení kapacity odlehčovacích lůžek v 

regionu 

Charakteristika 

aktivity: 

Dlouhodobá péče v domácích podmínkách je pro pečující velmi fyzicky 

i psychicky náročná. Jsme si toho vědomi a velmi si vážíme všech, kdo i 

v těžkých chvílích poskytují svým blízkým podmínky pro to, aby co 

nejdéle mohli zůstat v domácím prostředí. V tomto nelehkém období 

jsme připraveni podat pomocnou ruku. V situacích, kdy je třeba zajistit 

celodenní nepřetržitou odbornou pomoc (např. v případech hospitalizace 

pečujícího nebo jeho nemoci), nabízíme pobytovou formu této služby. 

Pro takové případy je v Domově důchodců k dispozici tzv. odlehčovací 

lůžko – jednolůžkový pokoj, kde klient v případě potřeby může 

v případě potřeby strávit i tři měsíce a pak se zase vrátit zpět domů do 

kruhu rodiny. 

Služba je 100% využívána. 

Časový 

harmonogram: 

2019 – 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé dotací, VZP, ÚP, zdravotní pojišťovny  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

senioři 1 1 1 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 240 000 260 000 280 000 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  60 000 60 000 60 000 

příjmy od klientů 440 000 440 000 440 000 

ostatní 20 000 20 000 20 000 

CELKEM 760 000 780 000 800 000 

Výstupy: Zajištěná možnost využití služby odlehčovacího lůžka v regionu 

bez nehospodárných nákladů na provoz lůžka vzhledem k tomu, že 

personálně provoz zajišťují zaměstnanci domova pro seniory.  

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

2.1.9. - Odlehčovací lůžka- navýšení kapacity odlehčovacích lůžek v 

regionu 

Charakteristika 

aktivity: 

Dlouhodobá péče v domácích podmínkách je pro pečující velmi fyzicky 

i psychicky náročná. Jsme si toho vědomi a velmi si vážíme všech, kdo i 

v těžkých chvílích poskytují svým blízkým podmínky pro to, aby co 

nejdéle mohli zůstat v domácím prostředí. V tomto nelehkém období 

jsme připraveni podat pomocnou ruku. V situacích, kdy je třeba zajistit 

celodenní nepřetržitou odbornou pomoc (např. v případech hospitalizace 

pečujícího nebo jeho nemoci), nabízíme pobytovou formu této služby. 

Pro takové případy je v Domově důchodců k dispozici tzv. odlehčovací 

lůžko – jednolůžkový pokoj, kde klient v případě potřeby může 

v případě potřeby strávit i tři měsíce a pak se zase vrátit zpět domů do 

kruhu rodiny. 

Službu v současné době poskytujeme v rozsahu jednoho lůžka. To je 

v podstatě celoročně obsazené a v interním kalendáři žádostí o službu 

jsou ve velké většině i tři náhradníci. Celoročně bychom dokázali 

obratem naplnit kapacitu dvou lůžek. Pokud vezmeme v úvahu 

demografický vývoj regionu a fakt, že je jedním ze statisticky nejstarších 

regionů v republice, je kapacita odlehčovacích lůžek dlouhodobě 

nedostačující. S ohledem na výše uvedené je žádoucí navýšení 

kapacity služby alespoň o 2 lůžka. 

Časový 

harmonogram: 

2019 – 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé dotací, VZP, ÚP, zdravotní pojišťovny  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

senioři 1 2 2 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 120 000 240 000 240 000 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  30 000 60 000 60 000 

příjmy od klientů 220 000 440 000 440 000 

ostatní 10 000 20 000 20 000 

CELKEM 380 000 760 000 760 000 

Výstupy: Dostatečná kapacita odlehčovací pobytové služby v regionu.  

 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

2.1.10. - Udržení stávající certifikace (Smyslová aktivizace, Bazální 

stimulace)  

Charakteristika 

aktivity: 

Domov důchodců Sušice je jedním ze dvou domovů pro seniory 

v Plzeňském kraji, které jsou v souladu s podmínkami auditu 

Mezinárodní asociace Bazální stimulace, která pomáhá zvyšovat kvalitu 

života seniorů a bezpečnost poskytované péče. Po úspěšné supervizi se 

Domovu podařilo získat také osvědčení ke konceptu Smyslové 

aktivizace. 

Pro udržení vysokého standardu poskytované péče je udržení certifikace 

klíčové. 

Časový 

harmonogram: 

2019-2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Certifikační orgány 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři, klienti 130 131 131 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 50 000 50 000 50 000 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 50 000 50 000 50 000 

Výstupy: Pobytové služby pro seniory s vysokým standardem poskytované péče. 

Zlepšení kvality života klientů.   

 

Poznámka:  

 

  



  

62 
 

OPATŘENÍ 2.2.: 

Zachování, zkvalitnění a rozvoj terénních a ambulantních služeb pro seniory – oblast sociální 

Vzhledem k rozlehlosti území ORP Sušice a stále se zvyšujícímu průměrnému věku obyvatelstva 

jsou terénní služby stěžejními službami. Zajišťují soběstačnost seniorů v jejich přirozeném 

domácím prostředí. Na péči se podílejí nejen poskytovatelé služeb, ale i osoby pečující o seniory 

doma (většinou rodinní příslušníci).  

Nejhojněji je poskytována pečovatelská služba, odlehčovací služba a tísňová péče. V nabídce 

regionu je ale celá řada dalších.  

AKTIVITY: 
2.2.1. Udržení, rozvoj a rozšíření pečovatelské služby - Sociální služby města Sušice 

2.2.2. Udržení, rozvoj a rozšíření terénní odlehčovací služby - Sociální služby města  

Sušice 

2.2.3. Udržení, rozvoj a rozšíření tísňové péče - Sociální služby města Sušice 

2.2.4. Udržení, rozvoj a rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně  

Postižené - Sociální služby města Sušice 

2.2.5. Realizace projektu „Pomoc na cestě …“ 

2.2.6. Podpora a rozvoj, materiálního vybavení a technického zázemí pro poskytování  

terénních a ambulantních sociálních služeb 

2.2.7. Udržení a rozvoj (rozšíření) terénní pečovatelské služby – Oblastní charita Sušice 

2.2.8. Udržení o rozvoj (rozšíření) terénních odlehčovacích služeb - Oblastní charita Sušice   

2.2.9. Udržení a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním  

postižením - SAS - Oblastní charita Sušice  

2.2.10. Zajištění materiálního vybavení terénních služeb sociální péče – nákup vozidel a  

potřebného vybavení 

 

 

 

 

  



  

63 
 

 

  

Číslo a název 

aktivity: 

2.2.1. - Udržení, rozvoj a rozšíření pečovatelské služby - Sociální 

služby města Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Poskytování pečovatelské služby ve městě Sociálními službami města 
Sušice má již dlouholetou tradici. Počet klientů služby se meziročně 
pravidelně zvyšuje stejně jako počet provedených úkonů v rámci služby. 
Zvyšující se poptávka je dáma také demografickým vývoj regionu. ORP 
Sušice patří v rámci celé ČR mezi regiony s nejstarším obyvatelstvem. 
Statisticky se každoročně rozšiřuje počet obyvatel nad 65 let přibližně o 
stovku. Dá se tedy předpokládat, že během dalších tří let bude i nadále 
růst poptávka po službách pečovatelské služby. Proto je třeba počítat 
s dalším navýšením úvazků v přímé péči.   
Pečovatelská služba je v současné době poskytována seniorům, 
zdravotně postiženým občanům v Sušici a okolních obcí každý den 
včetně víkendů a svátků od 7:00 hod. do 21:30 hod.  
Veškeré úkony pečovatelské služby poskytujeme nejen v domácnostech 
klientů, ale také ambulantní formou. Ambulantní a terénní služby mají 
zázemí v objektu Pod Svatoborem 56, 3201 Sušice, kde vedle Sociální 
poradny, půjčovny kompenzačních pomůcek a veřejné jídelny je 
k dispozici klientům Středisko osobní hygieny s bezbariérovými 
koupelnami (které je možno v rámci poskytovaných služeb využívat 
např. pro hygienu zdravotně a pohybově omezených osob, které ve 
vlastních domácnostech nemají tuto možnost) a prádelnou (která byla 
v roce 2018 kompletně zrekonstruována za přispění Evropských fondů). 
    Dále nabízíme řadu fakultativních činnosti jako je asistovaná doprava, 
fyzioterapie, pedikúra apod.   

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé dotací 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 

postižení 

400 450 500 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 6 500 000   6 500 000  6 500 000  

Plzeňský kraj 500 000 500 000  500 000  

obec/obce  200 000 200 000 200 000 

příjmy od klientů 1 800 000 1 850 000 1 900 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 9 000 000 9 050 000 9 100 000 

Výstupy: Dostatečně zajištěná pečovatelské služba pro obyvatele ORP Sušice  

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

2.2.2. - Udržení, rozvoj a rozšíření terénní odlehčovací služby - 

Sociální služby města Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

V současné době probíhá realizace projektu: „Nejste na to sami“, který 

získal podporu MAS Pošumaví. Celá řada strategických dokumentů 

kraje i města dlouhodobě poukazuje na potřebnost dostatečné kapacity 

terénních služeb, které umožňují setrvání klientů v jejich přirozeném 

domácím prostředí bez nutnosti ústavní péče (např. domova pro seniory). 

Bohužel s ohledem na demografická a geografická specifika regionu 

není kapacita odlehčovacích terénních služeb dostatečná. I proto byl 

podpořen projekt na posílení kapacity odlehčovací terénní služby 

prostředky z Evropských fondů.  

Odlehčovací služba podává pomocnou ruku pečujícím osobám 

v celodenní velmi náročné péči o jejich nejbližší přímo v domácnostech 

klientů.   

Dlouhodobá strategie ČR směruje k dalšímu rozvoji péče o seniory a 

zdravotně postižené v jejich přirozeném domácím prostředí a ke 

snižování kapacit pobytových služeb – v rámci střednědobého plánu tedy 

bude potřeba zajistit dostatečnou kapacitu všech druhů terénních služeb. 

Zajištění dostatečné kapacity terénních služeb na území města bude 

v dalších letech klíčovým úkolem pro příspěvkovou organizaci města 

Sušice. 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

MAS Pošumaví, Město Sušice, krajský úřad 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 

postižení 

20 25 30 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 300 000   300 000   800 000   

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 100 000 

příjmy od klientů 100 000 100 000 100 000 

ostatní 600 000 600 000 0 

CELKEM 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Výstupy: Dostatečně zajištěná kapacita terénní odlehčovací služby pro obyvatele 

ORP Sušice  

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

2.2.3. - Udržení, rozvoj a rozšíření tísňové péče - Sociální služby 

města Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Tísňová péče dodává klientům pocit bezpečí – pomoc si dokáží zavolat 

pouhým stisknutím tlačítka, které nosí u sebe (náramek). Mohou se tak 

volně pohybovat doma i venku beze strachu z pádu či nevolnosti. Služba 

pomáhá také rodinám, které dlouhodobě pečují o seniory, kteří žijí 

v samostatné domácnosti – i jim dodává pocit klidu v době, kdy nejsou 

s jejich blízkými v přímém kontaktu. V případě nouze se klient stiskem 

tlačítka spojí s odborným personálem, který je k dispozici 24 hodin 

denně, sedm dní v týdnu nehledě na svátky či víkendy. Personál 

následně komunikuje s klientem a ihned zprostředkuje adekvátní pomoc 

– dle situace kontaktuje rodinu, záchrannou službu, hasiče nebo policii.   

Poptávka po tísňové péči se meziročně zvyšuje. Je to způsobeno dříve 

popsaným demografickým vývojem regionu, výrazným podílem osob ve 

vyšším věku i odlivem mladých do větších měst. V obcích na sušicku tak 

často zůstávají senioři v domácnostech sami, ve špatné dostupnosti jejich 

blízkých, kteří často docházejí za prací do velkých měst a v případě 

krizových situací jim tedy nedokáží poskytnout operativně pomoc.  

V současné době máme k dispozici 20 tísňových telefonů, rádi bychom 

službu rozšířili na 30 přístrojů tak, abychom dokázali poskytnout službu 

obsáhnout potřebu co největší skupiny zájemců o službu. Protože se 

jedná o službu s nepřetržitým provozem je žádoucí navýšení úvazku 

téměř o jeden.   

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, krajský úřad 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 

postižení 

30 30 30 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 1 000 000   1 000 000   1 000 000   

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  50 000 50 000 50 000 

příjmy od klientů 50 000 50 000 50 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 11 000 000 11 000 000 11 000 000 

Výstupy: Dostatečně zajištěná kapacita tísňové péče pro obyvatele ORP Sušice  

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

2.2.4. - Udržení, rozvoj a rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro 

seniory a zdravotně postižené - Sociální služby města Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

V současné době je ambulantní forma klientům k dispozici pouze 7 

hodin týdne s denní kapacitou 15 osob, což se dlouhodobě s odkazem na 

předpokládaný demografický vývoj jeví jako nedostatečné. Meziročně se 

zájem o aktivizační služby zvyšuje, ale omezenou kapacitou je další 

rozvoj služby bržděn. 

V roce 2018 se podařilo vytvořit a za podpory Evropské unie vybavit 

Centrum aktivizace na adrese Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice, které 

výrazně podpořilo rozvoj aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně 

postižené v regionu. Nové prostory a možnosti vyvolaly také vyšší 

poptávku po službách, bohužel omezená kapacita nedokáže v současné 

době poptávku uspokojit.   

Vzhledem k výše uvedenému a k trvalé poptávce po rozšíření provozní 

doby ambulantní formy služby ze strany klientů na celý pracovní týden 

je žádoucí navýšení kapacity služby i celkového počtu úvazků služby. 

Zřejmý je v posledního letech také zájem o terénní formu této služby. Je 

pravděpodobné, že bude třeba podpořit i další rozvoj této služby.           

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, krajský úřad 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 

postižení 

200 200 200 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 1 000 000   1 000 000   1 000 000   

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  100 000 100 000 100 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

Výstupy: Dostatečně zajištěná kapacita služby pro obyvatele ORP Sušice  

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.2.5. - Realizace projektu „Pomoc na cestě …“ 

Charakteristika 

aktivity: 

Podle statistik a průzkumů by si téměř 80% Čechů přálo zemřít doma. 
Bohužel realitou je téměř pravý opak. V nemocnicích a ústavech 
dlouhodobé péče umírá téměř 70% z nás. Nejčastější příčinou je ale 
nedostatečná možnost zajištění péče, a to jak sociální, tak zdravotní. 
Především v rozlehlých regionech jako je ORP Sušice, kde se péče 
zajišťuje velmi obtížně, je tento problém markantní. Proto vznikl v Sušici 
projekt „Pomoc na cestě…“, který otevírá možnost pro pečující i pro 
klienty, aby ani do posledních dní života nemuseli být odkázáni na 
ústavní péči. Projekt nabídne nejen pomoc na cestě ke klientům, ale i 
pomoc na cestě „dál“ (jak zdravotní, tak sociální, psychoterapeutickou, 
duchovní). Vzniknout by tak během roku 2019 měl za podpory dotace 
MAS Pošumaví a Evropské unie speciální terénní tým paliativní péče, 
který v sobě bude zahrnovat všechny výše uvedené profese. Délka trvání 
projektu je tři roky. Dá se předpokládat, že po skončení projektu bude i 
nadále zřejmá potřebnost služby v regionu.  
Nedílnou součástí služby je zdravotní péče ve formě ošetřovatelské 
terénní služby, které musí být smluvně zajištěna se zdravotními 
pojišťovnami. Vzhledem ke zvyšující se poptávce po domácí terénní 
ošetřovatelské péči a demografickému vývoji obyvatelstva je žádoucí 
rozšířit v rámci ORP počet zasmluvněných úvazků sester.   
Základní podmínkou pro poskytování paliativní péče je její indikace 
odborným lékařem – pouhá koordinace sociální a zdravotní stávající péče 
tedy v otázce paliativní péče není relevantní. Bez kooperace s odborným 
lékařem se tedy nejedná o paliativní péči.   Zásadním je také odborné 
dlouhodobé vzdělávání v oblasti paliativní péče pro všechny, kdo péči 
poskytují (zdravotníci, pečovatelé i soc. pracovníci) – bez dostatečného 
proškolení personálu v přímé péči lze jen těžko mluvit o paliativní péči.  

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé dotací, lékař – paliatr, ostatní členové 

multidisciplinárního týmu, zdravotní pojišťovny 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 
postižení 

30 40 40 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2019 2020 2021 

MPSV 0   0   0   

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 100 000 150 000 150 000 

ostatní 1 000 000 1 150 000 1 150 000 

CELKEM 1 100 000 1 300 000 1 300 000 

Výstupy: Možnost využití paliativní terénní péče v ORP Sušice  

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

2.2.6. - Podpora a rozvoj materiálního vybavení a technického 

zázemí pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb 

Charakteristika 

aktivity: 

Zázemí ambulantních a terénních služeb Sušice se nachází na adrese Pod 

Svatoborem 56, Sušice v objektu, který je stavebně propojený 

s městskými nájemními byty „Domu s pečovatelskou službou“. Vedle 

sociální poradny, Centra aktivizace, Klubu důchodců, veřejné jídelny, 

prádelny a Střediska osobní hygieny je v objektu kompletní zázemí pro 

pracovníky terénních a ambulantních služeb.  Parkují zde i vozidla 

terénních služeb.  

Z hlediska potřeb veřejnosti, které objekt využívá se jako zásadní jeví 

kompletní bezbariérovost objektu včetně doplnění prostor o další 

bezbariérové WC. Rekonstrukce stávajících hygienických zázemí pro 

veřejnost i pro zaměstnance je vzhledem ke stáří objektu v dalších letech 

žádoucí. Základním prvkem jsou také výtahy v objektu a řešení přístupů 

do objektu.  

Z hlediska potřeby navýšení kapacit jednotlivých ambulantně 

poskytovaných služeb je žádoucí optimalizovat využití stávajících 

prostor tak, aby byla zajištěna naprostá diskrétnost a ochrana soukromí 

klientů v rámci jednotlivých intervencí.  

Z hlediska potřeby navýšení kapacit terénních služeb je nutné neustále 

doplňovat, obnovovat a udržovat vozový park organizace, který je pro 

poskytování terénních služeb klíčovým.  

Z hlediska environmentálního je pro další období třeba posoudit 

energetickou náročnost budovy vzhledem k možné optimalizaci nákladů 

na provoz objektu.  

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0   0   0   

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  1 000 000 1 000 000 1 000 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 200 000 200 000 200 000 

CELKEM 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Výstupy: Kvalitní zázemí pro poskytování ambulantních a terénních služeb   

Poznámka:  
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Číslo a název 
aktivity: 

2.2.7. – Udržení, rozvoj a rozšíření terénní pečovatelské služby – 
Oblastní charita Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Terénní pečovatelská služba Oblastní charity Sušice podporuje běžný 
život osob se sníženou schopností sebeobsluhy. Poskytována je 
celoročně, denně, během víkendů i svátků v čase 5:30 - 21:00. Pracovníci 
pečovatelské služby dojíždějí mnohdy 3x denně za uživateli služby do 
obcí a měst v ORP Sušice a pomáhají jim s péčí o vlastní osobu a 
domácnost. Pečovatelská služba je realizována ze tří středisek - Sušice, 
Kolinec a Kašperské Hory, kde mají sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách své zázemí. Střediska slouží rovněž jako kontaktní 
místa pro uživatele a zájemce o službu.  
Pečovatelská služba se v následujícím období chce zaměřit zvyšování 
kvality péče, zajištění materiálního zázemí pro pracovníky (nákup 
vozidel, pracovní vybavení a.), vzdělávání pracovníků a zefektivnění 
poskytování péče a na rozvoj služby na území, kde není příliš rozvinuta, 
případně vznik nových středisek.  
Standardně poskytované základní činnosti služby v rozsahu zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách jsou a budou doplňovány dle 
potřeby o fakultativní činnosti, které hradí uživatelé služby. Osobám, na 
které se vztahuje §75 odst. 2, zákona č. 108/2006 Sb., je poskytována 
pečovatelská služba zdarma. Součástí pečovatelské služby je poskytování 
bezplatného základního sociálního poradenství.  
Každoročně dochází k nárůstu pečovatelské služby v ORP Sušice, a to co 
do počtu uživatelů, tak také do objemu hodin, které jsou poskytnuty. Je 
tedy žádoucí, aby pečovatelská služba měla možnost rozšiřovat počet 
zaměstnanců podle aktuální poptávky po službě.  

Časový 
harmonogram: 

Celoročně, pravidelně, denně, trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Města a obce v ORP Sušice, lékařská zařízení, úřad práce, veřejné služby, 
ostatní poskytovatelé sociálních služeb.  

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2019 2020 2021 

Okamžitá kapacita 16 16 16 

Počet osob za rok 200 200 200 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2019 2020 2021 

MPSV 13 000 000 13 500 000 14 000 000 

Plzeňský kraj 700 000 800 000 800 000 

obec/obce  300 000 300 000 400 000 

příjmy od klientů 1 000 000 1 500 000 1 600 000 

ostatní 300 000 200 000 200 000 

CELKEM 15 300 000 16 300 000 17 000 000 

Výstupy: Zvýšení počtu pracovníků pečovatelské služby. Zvýšení počtu uživatelů a 
počtu hodin i dalších úkonů peč. služby. Zkvalitnění koordinace peč. 
služby v regionu a poskytovaných úkonů. Zajištění dostupnosti služby 
v obcích a rozšíření do obcí kde není dosud poskytována. 

Poznámka: Navýšení rozpočtu souvisí s počtem pracovníků a jejich rostoucími 
náklady na mzdu. 
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Číslo a název 

aktivity: 

2.2.8. – Udržení, rozvoj a rozšíření terénní odlehčovací služby – 

Oblastní charita Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Odlehčovací služby Oblastní charity Sušice jsou terénní služby určené 

osobám se sníženou schopností sebeobsluhy, které vyžadují celodenní 

péči. Uživateli odlehčovacích služeb jsou většinou osoby s chronickým 

onemocněním, senioři ve věku nad 80 let nebo osoby v konečné fázi 

života, které žijí v ORP Sušice. Sociální služba probíhá v úzké 

spolupráci s pečující osobou, jsou zohledňovány potřeby uživatele a také 

jeho zvyklosti. Cílem odlehčovacích služeb je umožnit poskytováním 

nezbytné péče těmto osobám co nejdéle setrvat ve známém, domácím 

prostředí, odlehčit pečujícím osobám a podpořit vzájemné vztahy v 

rodině.  

Služba je poskytována celoročně a denně v čase 7:00 – 20:00 hodin. 

Kvalifikovaní pracovníci sociálních služeb poskytují péči v předem 

sjednaném čase v době, kdy je pečující osoba v zaměstnání nebo si 

vyřizuje své osobní záležitosti.  

Odlehčovací služby jsou poskytovány v rozsahu zák. č. 108/2006 Sb., o 

soc. službách, a za úhradu dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. V současné době 

je v ORP Sušice služba zajišťována ze tří středisek v Sušici, 

Kašperských Horách a Kolinci. Je plánováno zřízení nového střediska ve 

Strašíně, popřípadě v jiných obcích regionu. Od roku 2019 je 

požadováno rozšíření kapacity o jednu osobu v okamžité kapacitě a 

zvýšení počtu pracovních úvazků. Součástí služby je poskytování 

bezplatného základního sociálního poradenství.  

Návaznými službami např. zapůjčením kompenzačních pomůcek, 

poradenstvím nebo vzděláváním personálu i pečujících osob je průběžně 

zkvalitňována každodenní péče v domácím prostředí.  

V uvedeném období plánujeme úzce provázat odlehčovací služby 

s poskytováním domácích ošetřovatelských služeb spolupracujících 

nestátních zdravotnických zařízení (zejména Oblastní charita 

Horažďovice a Klatovy - viz aktivita 1.4.4).  

Časový 

harmonogram: 

Celoročně, pravidelně, denně, trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Města a obce v ORP Sušice, Oblastní charita Horažďovice, Oblastní 

charita Klatovy, lékařská zařízení, úřad práce, veřejné služby, ostatní 

poskytovatelé sociálních služeb.  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Počet osob - okamžitá 

kapacita 

4 4 4 

Počet osob za rok 18 20 20 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 4 000 000 4 500 000 5 000 000 

Plzeňský kraj 150 000 180 000 180 000 

obec/obce  10 000 10 000 10 000 
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příjmy od klientů 380 000 400 000 400 000 

ostatní 10 000 10 000 10 000 

CELKEM 4 550 000 5 100 000 5 600 000 

Výstupy: Zvýšení počtu pracovníků odlehčovacích služeb. 

Zkvalitnění koordinace služby v regionu a poskytovaných úkonů. 

Zajištění dostupnosti služby v obcích a rozšíření do obcí kde není dosud 

poskytována.  

Zkvalitnění služby formou vzdělávání pracovníků a součinností 

s rodinami uživatelů. 

Poznámka: Navýšení rozpočtu souvisí s počtem pracovníků a jejich rostoucími 

náklady na mzdu. 

Každoročně dochází k nárůstu počtu hodin vykonané služby a počtu 

osob, kterým byla za rok služba poskytnuta, současně jsou u některých 

uživatelů přítomni najednou dva pracovníci, a počet vykonaných hodin 

tak není přímo úměrný úhradám od klientů. 
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Číslo a název 
aktivity: 

2.2.9. – Udržení, rozvoj a rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením (SAS) – Oblastní charita 
Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Sociálně aktivizační služby (SAS) pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením jsou služby sociální prevence a jejich poskytování je 
realizováno na základě ústní dohody mezi pracovníky sociální služby a 
uživatelem služby. Realizace programů se přizpůsobuje aktuálním 
požadavkům a zájmům jejích uživatelů. Žadatelé o tento druh služby jsou 
vždy seznámeni se specifickou náplní jednotlivých činností a mají 
možnost se na skladbě programů podílet.  
Služba probíhá formou skupinových nebo individuálních setkání seniorů 
a pracovníků, a to buď ambulantně v DPS Kašperské Hory, Žižkovo 
náměstí 401 nebo terénně v domácnostech osob ve všedních dnech. 
Každoročně se zvyšuje počet osob, které SAS využili a rozšiřuje se také 
nabídka programů pro skupinové činnosti seniorů. 
Sociálně aktivizační služby: 
- podporují aktivní způsob života seniorů a dospělých osob se zdravotním 
postižením ve společnosti 
- napomáhají k udržování sociálních kontaktů 
- rozvíjí dovednosti uživatelů 
- zvyšují informovanost seniorů a osob se zdravotním postižením  
- v DPS Kašperské hory pomáhají při adaptaci na nové prostředí. 
Od roku 2019 je plánované navýšení objemu hodin poskytovaným 
seniorům v DPS Kašperské Hory. 
S případným vznikem komunitního centra pro seniory v Kolinci budou 
sociálně aktivizační služby rozšířeny i do Městyse Kolinec.  

Časový 
harmonogram: 

Celoročně, pravidelně. 

Předpokládaný 
realizátor: 

Oblastní charita Sušice  

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Kašperské Hory, při rozšíření služby také Městys Kolinec 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2019 2020 2021 

Počet osob - okamžitá 
kapacita 

16 16 16 

Počet osob za rok 200 200 200 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2019 2020 2021 

MPSV 2 310 000 2 410 000 2 410 000 

Plzeňský kraj 70 000 100 000 100 000 

obec/obce  100 000 160 000 160 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 20 000 30 000 30 000 

CELKEM 2 500 000 2 700 000 2 700 000 

Výstupy: Podpora aktivního trávení volného času seniorů  
Zvýšení počtu uživatelů a počtu hodin služby. 
Zkvalitnění způsobů výkonu sociální služby.  

Poznámka: Navýšení rozpočtu v případě realizace služby v Kolinci 
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Číslo a název 

aktivity: 

2.2.10. - Zajištění materiálního vybavení terénních služeb sociální 

péče – nákup vozidel a potřebného vybavení 

Charakteristika 

aktivity: 

Dostatečné a v kvalitě zajištěné materiální vybavení je nezbytnou 

podmínkou poskytování terénních sociálních služeb, zejména 

pečovatelské služby a odlehčovacích služeb. Pracovníci přímo poskytují 

služby v domácnostech osob v rozlehlé oblasti ORP Sušice a za uživateli 

se dopravují služebními vozidly. Používají při práci pracovní pomůcky a 

ochranné oděvy a centralizují se v jednotlivých střediscích v regionu, kde 

mají svá zázemí. 

Špatná dopravní obslužnost a frekvence poskytovaných služeb 

(opakovaně během dne, o víkendech, svátcích) neumožňují používat 

veřejné dopravní prostředky jako dopravu za uživateli služby. Stávající 

vozový park nedostačuje rostoucí potřebě a počtu pracovníků, kteří jsou 

v jeden okamžik na různých místech v oblasti, kde jsou služby 

poskytovány. Vozidla rovněž rychle stárnou, nebo jsou likvidována 

v důsledku nehod, a používání soukromých vozidel pracovníků značně 

navyšuje náklady na dopravu. Tím je ohrožena dostupnost sociálních 

služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, žijící na rozlehlém, 

mnohdy řídce osídleném území ORP. Sociální služby se poskytují v 

současné době ze tří středisek v Sušici, Kolinci a Kašperských Horách. Je 

plánováno otevření nového střediska ve Strašíně. Poskytováním 

sociálních služeb ze středisek dochází ke snížení dojezdové vzdálenosti a 

tím i snížení nákladů na zajištění služeb sociální péče v obcích. Z důvodu 

rovného přístupu k uživatelům ve městě a obcích si uživatelé služby 

dopravu pracovníků do domácnosti nehradí.  

Časový 

harmonogram: 

Ročně nákup alespoň 2 vozů 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Plzeňský kraj, případně města a obce v ORP Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů služby  
2019 2020 2021 

Osoby - uživatelé 6 10 12 

Pečující osoby - rodiny 8 12 18 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 400 000 400 000 400 000 

Plzeňský kraj 150 000 150 000 150 000 

obec/obce  50 000 50 000 50 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 100 000 100 000 100 000 

CELKEM 700 000 700 000 700 000 

Výstupy: Nákup alespoň 6 vozidel. 

Zajištění přepravy pracovníků přímé péče do domácností klientů.  

Poznámka: Vlastní spoluúčast = dary. 
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OPATŘENÍ 2.3.: 

Zachování, zkvalitnění a rozvoj dalších aktivit a služeb pro seniory 

Vedle sociálních služeb, které jsou poskytovány dle zákona o sociálních službách, je v regionu 

široká nabídka dalších doprovodných (fakultativních) služeb a aktivit, jejichž udržení a další rozvoj 

má výrazně pozitivní dopad na cílovou skupinu.  

AKTIVITY: 

2.3.1. Půjčovna kompenzačních pomůcek - Sociální služby Města Sušice 

2.3.2. Půjčovna kompenzačních pomůcek a vysoušečů – Oblastní charita Sušice 

2.3.2. Asistovaná doprava 

2.3.4. Dům s pečovatelskou službou - Pod Svatoborem, Sušice 

2.3.5. Dům s pečovatelskou službou - Sušice, Na Baště 

2.3.6. Komunitní dům pro seniory Strašín 

2.3.7. Dům pro seniory Nezdice 

2.3.8. Dům pro seniory Kolinec 

2.3.9. Veřejná jídelna 

2.3.10. Universita třetího věku 

2.3.11. Klub důchodců 

2.3.12. Klub Pohodář 

2.3.13. Udržení a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním     

postižením – Den seniorů 

2.3.14. Vzdělávání a služby pro seniory Strašín  
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Číslo a název 

aktivity: 

2.3.1. - Půjčovna kompenzačních pomůcek – Sociální služby města 

Sušice   

Charakteristika 

aktivity: 

Služba je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám 

po úrazech. Cílem této služby je možnost vyzkoušet si pomůcky přímo v 

domácnosti, jejich vhodnost a usnadnění péče o člověka v jeho 

přirozeném prostředí. K dispozici máme: polohovací postele, 

mechanické vozíky, chodítka, toaletní křesla, antidekubitní matrace, 

nástavce na WC, sedačky do vany, hrazdy a drobné 

pomůcky jako nazouvák ponožek, hole aj. Pomůcky půjčujeme na dobu 

3 měsíců. V rámci poradenství zajistíme pomoc při vyřízení žádosti o 

vlastní pomůcku. Zajistíme i dovoz pomůcek přímo do domácnosti. 

Součástí služby je i poradenství, jak pomůcku vhodně používat. 

 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé dotací 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 

postižení 

50 50 50 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0   0   0   

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 50000 50000 50000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 50000 50000 50000 

Výstupy: Fungující půjčovna kompenzačních pomůcek na území města Sušice 

Poznámka:  
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Číslo a název 
aktivity: 

2.3.2. - Půjčovna kompenzačních pomůcek a vysoušečů – Oblastní 
charita Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Půjčovnu kompenzačních pomůcek provozuje Oblastní charita Sušice 
centrálně v Sušici (Havlíčkova 110) a v jednotlivých střediscích 
(Kolinec, Kašperské Hory, Železná Ruda), kde jsou výdejní místa pro 
předem sjednané zápůjčky. Od roku 2019 bude sjednávání 
kompenzačních pomůcek, úhrady za službu a informační servis 
centralizovány na adresu Sušice, Poštovní 10. 
Kompenzační pomůcky umožňují zvýšit kvalitu životu osobám trvale 
nebo dočasně se sníženou pohyblivostí (senioři, osoby se zdravotním 
postižením, osoby po úrazech). Mnoho z těchto osob ve svých 
domácnostech však kompenzační pomůcku nemá nebo čeká, až ji získá 
prostřednictvím své zdravotní pojišťovny. Půjčovna je určena právě pro 
tyto situace a umožňuje lidem se předem seznámit s pomůckou seznámit 
ve svém prostředí a zjistit, zda bude vyhovovat specifickým potřebám. 
Informace o vhodném výběru kompenzační pomůcky a možnostech 
jejího získání ochotně poskytnou pracovníci půjčovny v Sušici nebo 
přímo v domácnosti. Lze také zprostředkovat i návštěvu dodavatele 
pomůcek, například polohovacích postelí. Méně objemné pomůcky 
(kromě postelí) se uživatelům pečovatelské služby nebo odlehčovacích 
služeb mohou dovézt až do domácnosti. 
V rámci služeb půjčovny jsou veřejnosti do domácností také půjčovány 
vysoušeče vzduchu do provlhlých domácnosti (při záplavách nebo po 
hašení požárů zdarma) a další materiál. 

Časový 
harmonogram: 

celoročně  

Předpokládaný 
realizátor: 

Oblastní charita Sušice  

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Města a obce v ORP Sušice  

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2019 2020 2021 

Počet osob 150 150 150 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 70 000 70 000 70 000 

ostatní 30 000 30 000 30 000 

CELKEM 100 000 100 000 100 000 

Výstupy: Podpora aktivního trávení volného času seniorů a prevence jejich 
vyloučení. 
Zvýšení informovanosti seniorů. 
Propojení poskytovatelů služeb pro seniory. 

Poznámka: Půjčovna je realizována na základě živnostenského oprávnění Oblastní 
charity Sušice a je úzce propojena se sociálními službami. Od roku 2019 
bude její centrála sídlit na adrese Poštovní 10, Sušice (Dobrý obchod, 
190m od skladu) a centrální sklad zůstává na adrese Havlíčkova 110, 
Sušice.  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.3.3. - Asistovaná doprava 

Charakteristika 

aktivity: 

Pro zprostředkování kontaktu se společenským prostředím v rámci 

pečovatelské služby nabízíme možnost asistované dopravy především 

pohybově omezených osob. Jedná se o doprovázení klientů k lékařům, 

na úřady, do institucí poskytujících veřejné služby nebo do zaměstnání 

v rámci města Sušice. Díky podpoře z Evropských fondů máme 

k dispozici speciálně upravené vozidlo pro převoz osob na invalidním 

vozíku. Služba je poskytována tzv. „od dveří ke dveřím“, to znamená, že 

pečovatel pomáhá klientovi při nastupování, vystupování a doprovodí ho 

ode dveří jeho bytu až ke dveřím ordinace, bazénu, kina atd. Služba je 

poskytována denně (včetně víkendů a svátků) vždy od 7:00 do 21:30 

hodin.  

Pozn.: V rámci této služby není možno doprovázet klienty do 

obchodních domů a supermarketů (cílová místa doprovázení klientů 

v rámci služby jsou dané vyhláškou MPSV a poskytovatel je nemůže 

upravovat)  

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 

postižení 

120 120 120 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  240000 240000 240000 

příjmy od klientů 120000 120000 120000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 360000 360000 360000 

Výstupy: Fungující individuální doprava pro seniory a zdravotně postižené po 

městě Sušici   

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.3.4. – Dům s pečovatelskou službou - Pod Svatoborem, Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Město Sušice je vlastníkem dvou objektů, ve kterých jsou nájemní byty 

určené výhradně občanům se sníženou soběstačností, kteří potřebují 

pečovatelské úkony. Celkem je k dispozici 87 malometrážních bytů. Oba 

domy se nachází v docházkové vzdálenosti od městského centra, 

obchodů, lékárny a dalších služeb občanské vybavenosti. Jsou 

bezbariérové a město pravidelně investuje do jejich dílčích rekonstrukcí 

a udržovacích prací.  

Na adrese Pod Svatoborem 56, kde je také sídlo terénních a 

ambulantních sociálních služeb. Zde máme 68 bytů, z toho je jich 14 o 

velikosti 1+1, které jsou určeny pro manželské, partnerské nebo 

rodičovské dvojice a 54 bytů pro jednotlivce. 

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny občanům se 

sníženou soběstačností, kteří potřebují pečovatelské úkony. Žádost o byt 

můžete podat na odboru majetku a rozvoje města v kanceláři č. 410 

sušické radnice. 

Vzhledem ke stáří objektu domu se dá předpokládat, že v dalších letech 

bude nutno počítat s částečnou rekonstrukcí a optimalizací energetické 

náročnosti budovy. 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Sušice   

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Sociální služby města Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 

postižení 

82 82 82 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  500 000 1 500 000 4 500 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 500 000 1 500 000 4 500 000 

Výstupy: Dlouhodobě stavebně-technicky udržitelný stav objektů 

Možnost malometrážního bydlení pro občany s omezenou soběstačností.   

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.3.5. – Dům s pečovatelskou službou - Na Baště, Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Město Sušice je vlastníkem dvou objektů, ve kterých jsou nájemní byty 

určené výhradně občanům se sníženou soběstačností, kteří potřebují 

pečovatelské úkony. Celkem je k dispozici 87 malometrážních bytů. Oba 

domy se nachází v docházkové vzdálenosti od městského centra, 

obchodů, lékárny a dalších služeb občanské vybavenosti. Jsou 

bezbariérové a město pravidelně investuje do jejich dílčích rekonstrukcí 

a udržovacích prací. Na adrese Bašta 145 je 17 bytů. Byty v domech 

s pečovatelskou službou jsou určeny občanům se sníženou soběstačností, 

kteří potřebují pečovatelské úkony. Žádost o byt můžete podat na odboru 

majetku a rozvoje města v kanceláři č. 410 sušické radnice. 

Dlouhodobě se v objektu postupně rekonstruují bytová jádra – opravy 

budou pokračovat i v dalších letech.  

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Sušice   

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Sociální služby města Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 

postižení 

82 82 82 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  300 000 300 000 300 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 300 000 300 000 300 000 

Výstupy: Dlouhodobě stavebně-technicky udržitelný stav objektů 

Možnost malometrážního bydlení pro občany s omezenou soběstačností.   

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.3.6. – Komunitní dům  pro seniory Strašín 

Charakteristika 

aktivity: 

Komunitní dům bychom chtěli zřídit přestavbou bývalé základní školy 

na 12 bytových jednotek. Vzhledem k tomu, že populace v obci Strašín 

stárne, je potřeba jim  zajistit důstojné stáří ve vyhovujících prostorách a 

zároveň, aby dožili v jim dobře známém prostředí. Zajistili bychom zde 

sociální služby zprostředkováním registrovaného poskytovatele 

terénních sociálních služeb a sociálního poradenství. 

Terénní sociální služby by byly poskytovány i seniorům, kteří by 

zůstávali ve svém domácím prostředí a vyžadovali by částečnou pomoc 

při zvládání každodenních prací a péči o vlastní osobu. 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Obec Strašín 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Sociální služby města Sušice, Oblastní charita Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři 24 24 24 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MMR 0 4 500 000 9 500 000 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 1 200 000 2 800 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 5 700 000 12 300 000 

Výstupy: Zkvalitnění života na venkově, zajištění pracovních příležitostí pro 

místní občany a zastavení odlivu občanů z obce. 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.3.7. – Dům pro seniory Nezdice 

Charakteristika 

aktivity: 

V obci Nezdice na Šumavě připravujeme projekt přestavby bývalé školy 

na dům pro seniory. Plánujeme, že v objektu bude 11 bytových jednotek, 

obyvateli by byli senioři, kteří jsou částečně soběstační, jejich zdravotní 

stav nevyžaduje celodenní péči. Přednostně plánujeme ubytovávat 

seniory ze třech místních částí obce, tedy Nezdic na Šumavě, Ostružna a 

Pohorska. 

Zajišťovali bychom v naší obci sociálních služby pro seniory, např. 

úklid, nákup, doprava k lékaři, donáška obědů, příp. pohybové aktivity. 

Poskytování sociálních služeb bychom neomezovali pouze na obyvatele 

domu pro seniory, ale týkalo by se i seniorů, kteří by zůstávali ve svém 

domácím prostředí a vyžadovali by částečnou pomoc při zvládání 

každodenních prací a péče o svoji osobu. Byla by tím prodloužena doba, 

kdy by byli ve svém prostředí a nemuseli by odcházet do cizího 

prostředí. Vzhledem k tomu, že populace zejména v menších obcích 

stárne, je potřebné, aby obec v rámci svých možností zajistila potřebnou 

pomoc a součinnost. 

Sociální služby bychom zajistili smluvně s registrovaným 

poskytovatelem sociálních služeb. 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Obec Nezdice na Šumavě 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Registrovaný poskytovatel sociálních služeb. 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři 65 + 0 15 15 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  4 400 000 7 000 000 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní: dotace z MMR  1 600 000 5 000 000 0 

CELKEM 6 000 000 12 000 000 0 

Výstupy: Domov pro seniory se zajištěním terénních sociálních služeb 

zprostředkovaným registrovaným poskytovatelem. Zabezpečení pohodlí 

seniorům v jim dobře známém prostředí. Zajištění důstojného stáří. 

Poznámka: Populace v menších obcích stárne. Proto chce obec Nezdice na Šumavě 

v rámci svých možností zajistit seniorům potřebnou pomoc a součinnost. 
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Číslo a název 

aktivity: 
2.3.8. – Dům pro seniory Kolinec 

Charakteristika 

aktivity: 

V obci Kolinec připravujeme projekt přestavby domu na dům pro 

seniory.   Obyvateli by byli senioři, kteří jsou částečně soběstační, jejich 

zdravotní stav nevyžaduje celodenní péči. Přednostně plánujeme 

ubytovávat seniory z místních 18ti částí obce, kteří by zůstávali ve 

známém prostředí. 

Sociální služby v domě pro seniory bychom zajistili smluvně 

s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, který by zajišťoval 

sociální služby i seniorům, kteří by zůstávali ve svém domácím prostředí 

a vyžadovali by částečnou pomoc při zvládání každodenních prací a péče 

o svoji osobu. Byla by tím prodloužena doba, kdy by byli ve svém 

prostředí a nemuseli by odcházet do prostředí cizího.  

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Městys Kolinec 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Registrovaný poskytovatel sociálních služeb. 

 Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři 0 15 15 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  400 000 1 500 000 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní: dotace z MMR 

na přestavbu objektu 
1 600 000 6 000 000 0 

CELKEM 2 000 000 7 500 000 0 

Výstupy: Domov pro seniory se zajištěním terénních sociálních služeb 

zprostředkovaným registrovaným poskytovatelem. 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.3.9. - Veřejná jídelna  

Charakteristika 

aktivity: 

 

Veřejná jídelna je na adrese Pod Svatoborem 56, Sušice k dispozici 

klientům každodenně včetně svátků a víkendů. V nabídce jsou vždy tři 

jídla, ze kterých je možno si vybrat. Oběd je možno sníst přímo v jídelně 

nebo si ho odnést domů. Prostory jídelny se využívají také pro 

pravidelné kulturní a společenské akce.  

Veřejná jídelna připravuje i obědy pro rozvozy pečovatelské služby 

nejen pro Sociální služby, ale např. také pro Oblastní charitu Sušice. 

Dlouhodobě s předpokládaným nárůstem počtu odebraných obědů bude 

třeba řešit logistické a dopravní vazby (náklady jídlonosičů jednotlivých 

poskytovatelů vs. bezbariérový příchod ostatních uživatelů služeb, které 

sídlí v objektu Pod Svatoborem, příjezd vozidel pečovatelských služeb, 

pohyb uživatelů jídelny, pohyb nájemníků DPS apod.)  

V synergii s pečovatelskou službou je nutno udržovat technologické 

vybavení kuchyně v určitém standardu pro zajištění potřebného počtu 

obědů pro klienty. Zároveň je třeba brát v potaz bezpečnost provozu a 

dodržování hygienických norem. 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 

postižení 

   

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 500 000 500 000 500 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 500 000 500 000 500 000 

Výstupy: Dlouhodobě stavebně-technicky udržitelný stav objektů  

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.3.10. - Univerzita třetího věku  

Charakteristika 

aktivity: 

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem 

Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou 

České zemědělské univerzity v Praze. Sušice se do projektu zapojila v 

roce 2009.  

Výuka univerzity třetího věku zahrnuje skupinové přednášky natočené 

vysokoškolskými lektory, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a 

další aktivity. Výuka poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, 

zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Vzdělávací 

aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické 

kondice, podporují „bio-psycho-sociální” rozvoj osobnosti, reagují na 

měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační dialog. 

Konzultační středisko se nachází v domě s pečovatelskou službou, 

učebna je umístěna ve 2. patře a je zajištěn bezbariérový přístup. 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 

postižení 

90 90 90 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 5 000 5 000 5 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 5 000 5 000 5 000 

Výstupy: Vzdělávání seniorů formou celoživotního vzdělávání.    

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.3.11. -  Klub důchodců 

Charakteristika 

aktivity: 

Klub důchodců je místem pro pravidelná setkávání seniorů ze Sušice a 

přilehlých obcí. Je otevřen každé pondělí, středu a pátek od 13.00 do 

18.00. Klub se nachází v domě s pečovatelskou službou, Pod 

Svatoborem 56 a to ve 2. patře.  

 

Nabídka klubu důchodců: posezení u kávy, popovídání si, setkání a 

poznání nových přátel, hraní společenských her, oslavy narozenin, 

svátků a jedenkrát za měsíc posezení u harmoniky. 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 

postižení 

12 14 16 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  10 000 10 000 10 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Prostor pro setkávání seniorů města Sušice a přilehlého okolí.  

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.3.12. - Klub Pohodář 

Charakteristika 

aktivity: 

Spolek Pohodář se v Sušici sdružuje od roku 2015. Členové spolku se 

pravidelně setkávají 1. a 3. středu v měsíci v době 13:30 – 16:30 hod. 

v 1. patře budovy Sokolovny v Sušici. V rámci volnočasových aktivit 

jsou pro seniory pořádány různé besedy, cestopisné přednášky, ukázky 

tvorby keramiky, květinových vazeb a další ruční práce. V rámci aktivit 

jsou pořádány zajímavé výlety a zájezdy. Pravidelně 1x týdně navštěvují 

tělocvičnu v ZŠ Lerchova ul. v Sušici (120,- Kč/měs.). 

Program na každý rok je zveřejněn na webových stránkách spolku. 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

ZO Pohodář Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 

postižení 

90 95 105 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  15 000 15 000 15 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Setkávání seniorů, udržení aktivního života. 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

2.3.13. -  Udržení a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením – Den seniorů 

Charakteristika 

aktivity: 

Den seniorů je akce pořádaná společně poskytovateli sociálních služeb 

(Sociální služby města Sušice a Oblastní charita Sušice) od roku 2007 

v Sušici a v Kašperských Horách (Oblastní charita Sušice). Je určena 

zejména seniorům a lidem se zdravotním postižením u příležitosti 

Mezinárodního dne seniorů (1. 10.). Akce se každoročně koná v Sušici 

na náměstí Svobody, v zasedací síni MÚ Sušice, v prostorách 

poskytovatelů sociálních služeb a na dalších veřejných místech města. Je 

otevřená široké veřejnosti určená nejen seniorům, ale i pečujícím 

rodinám a široké veřejnosti v ORP Sušice. Cílem akce je:  

- zvýšit informovanost seniorů a veřejnosti v oblasti sociálních služeb, 

sociálních dávek, kompenzačních pomůcek, bezpečnosti aj.  

- umožnit vzájemné setkání seniorů a předávání zkušeností  

- představit seniory jako aktivní spoluobčany, kteří mají společnosti co 

nabídnout. 

Den seniorů se každoročně koná také v Kašperských Horách za 

spoluúčasti Města. Plánujeme rozšíření do ostatních měst v ORP Sušice, 

s cílem zvýšit informovanost o nabídce sociálních služeb. 

Časový 

harmonogram: 

Jednorázová každoroční akce. 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice, Sociální služby města Sušice  

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, Město Kašperské Hory, poskytovatelé sociální a zdravotní 

péče, firmy s kompenzačními pomůckami a zdravotní technikou, Sirkus, 

Technické služby města Sušice aj. 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Počet osob  400 400 400 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  15 000 15 000 15 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 5 000 5 000 5 000 

CELKEM 20 000 20 000 20 000 

Výstupy: Podpora aktivního trávení volného času seniorů a prevence jejich 

vyloučení. 

Zvýšení informovanosti seniorů. 

Propojení poskytovatelů služeb pro seniory. 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
2.3.14. – Vzdělávání a služby pro seniory Strašín 

Charakteristika 

aktivity: 

Obec Strašín chce seniorům umožnit důstojné stáří prožité ve známém 

prostředí. Ve starším věku je tato skupina občanů pohybově omezená a 

často to souvisí s tím, že osoby se přestanou stýkat se svými vrstevníky a 

psychicky strádají. Z tohoto důvodu bychom chtěli zajistit péči o tuto 

skupinu formou rehabilitace, cvičením a vzděláváním a vrátit jí tak do 

společenského života. Dále by byly poskytovány služby v oblasti pomoci 

s hygienou, úklidem, nákupy a dovozem obědů.  

Předpokládáme spolupráci s registrovaným poskytovatelem sociálních 

služeb, který by nám pro seniory zajišťoval sociální péči a sociální 

poradenství. Obdobně bychom zajistili nasmlouváním i vzdělávací a 

rehabilitační služby. Zázemí pro tyto služby bychom řešili v prostorách 

komunitního domu (viz. aktivita 2.3.6.) , popř. v jiných obecních 

prostorech. 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Obec Strašín 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Sociální služby města Sušice, Oblastní charita Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři 120 120 120 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  20 000 20 000 20 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 20 000 20 000 20 000 

Výstupy: Zkvalitnění života seniorů, jejich zapojení do chodu obce a 

společenského života, pracovní příležitosti pro místní občany 

 

Poznámka:  
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3.3 PRIORITNÍ OBLAST 3:  Lidé se zdravotním postižením 
 

OPATŘENÍ 3.1.: 

Služby pro děti a mládež se zdravotním postižením 

Péče o děti se zdravotním a kombinovaným postižením v raném věku je zajišťována Střediskem 

pro ranou péči Plzeň, Centrem pro dětský sluch Tatam a Ranou péčí Diakonie středisko Praha. 

Tyto služby pracují hlavně na rozvoji postižených dětí v raném věku. 

Na ně navazuje ZŠ T. G. Masaryka s třídami pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a 

třídami speciálními a dále ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín v Sušici. Obě školy se mohou 

postarat o žáky od 6 do 26 let. Po ukončení školní docházky poskytuje službu denní stacionář 

Klíček - Sociální služby města Sušice. 

 

AKTIVITY: 
3.1.1. Udržení a rozvíjení tříd ZŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a speciální  

          třídy - ZŠ T.G.Masaryka, Sušice 

3.1.2. Udržení Základní školy speciální a Praktické školy Diakonie ČCE Merklín, odloučené  

pracoviště v Sušici 

3.1.3. Rozšíření prostorů ZŠ speciální a Praktické školy Diakonie ČCE Merklín, odloučené  

pracoviště v Sušici 

3.1.4. Rozšíření týmu rané péče v Plzeňském kraji – středisko Praha 

3.1.5. Dokončení revitalizace zahrady v areálu nemocnice v Sušici 
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Číslo a název 

aktivity: 

3.1.1. – Udržení a rozvíjení tříd podle § 16 pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami a speciálních tříd při ZŠ TGM Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Součástí ZŠ T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, odloučené 

pracoviště Komenského 59, jsou třídy zřízené podle §16 školského 

zákona. V těchto třídách je poskytováno základní vzdělání žákům s 

lehkým, středním a těžkým mentálním postižením ze Sušice a okolí. Tito 

žáci často trpí i dalšími zdravotní znevýhodněními, např.  epilepsií, 

autismem, vadami srdečními, vylučovacími, dlouhodobými nemocemi 

apod. Třídy existují už více jak 40 let. V těchto třídách je  postaráno o 

žáky od 6 let až do 26 let. Každá třída má svoji dobře vybavenou a 

prostornou učebnu. Na prvním stupni a ve speciální třídě je vybudován 

hrací koutek. Všichni mohou využívat učebnu informatiky. Žáky i učiteli 

je hojně využívána školní knihovna. Oblíbená je také dobře vybavená 

dílna. Žáci mohou navštěvovat různé kroužky, včetně náboženství. 

Všichni se účastní různých akcí, soutěží, exkurzí, které jsou mnohdy 

společné  s dětmi z běžných tříd. Dochází tak k nenásilnému včleňování 

postižených do běžné populace, k respektování a přijímání odlišností. 

Škola je bezbariérová, neboť byl  pro imobilní žáky vybudován výtah.  

Škola má k dispozici i vlastní schodolez.  Ve speciální třídě se denně vaří 

pro žáky čaj. Škola má v přízemí vlastní školní jídelnu, kterou žáci hojně 

navštěvují. Zároveň se zde učí používat příbor a správně stolovat. Ke 

sportování slouží tělocvična, blízký sportovní areál i sportoviště v 

kmenové škole. Ve třídách je velmi milá, přátelská atmosféra, žáci se dle 

informací rodičů do školy těší. Pedagogové úzce spolupracují s rodiči. 

Na výborné úrovni je rovněž spolupráce s dalšími subjekty, např. 

s městskou knihovnou, městskou policií a dalšími úřady. Třídy jsou 

maximální možnou měrou podporovány městem Sušice. Ve třídách 

pracují zkušení a vzdělaní pedagogové, kteří se neustále celoživotně 

vzdělávají a využívají tak nejnovější poznatky a metody práce s 

postiženými. Cílem je vychovat ze zdravotně postiženého žáka 

všestranného jedince, který se stane podle svých možností a schopností 

plnohodnotným občanem, dokáže se ve společnosti prosadit, vytvořit si 

životní cíle, ke kterým postupně dospěje. Snahou je  naučit žáka pracovat 

samostatně, zároveň však člověka, který bude schopen uplatnit se 

v kolektivu a který se bude chtít celoživotně vzdělávat.  

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Základní škola T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, okres 

Klatovy, příspěvková organizace 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

 

MÚ Sušice 

Městská knihovna 

Městská policie 

Policie ČR 

Speciálně pedagogická centra Plzeň, Horšovský Týn 

Dětský domov Kašperské Hory 
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Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 
1
 

2019 2020 2021 

třídy podle §16 

školského zákona, pro 

žáky 

se speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

25 25 až 30 25 až 30 

speciální třída  6 6 - 8 6 - 10 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Škola vytváří vhodné podmínky pro získání základního vzdělání pro děti 

s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Stará se o to, 

aby se žáci cítili dobře, aby se k žákům přistupovalo individuálně i 

přesto, že se v jedné třídě vyučuje i více ročníků. Škola vytváří pro žáka  

důvěryhodné prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, kde se mu dobře 

pracuje. Dbá na smysluplný obsah výchovně-vzdělávacího procesu, který 

musí být vždy přiměřený schopnostem jedince, navazuje na jeho 

dosavadní zkušenosti. Pomáhá mu pochopit, proč se učí danou věc, jak je 

vše propojeno s jeho každodenním životem. Záměrem školy je naučit 

žáka dodržovat stanovená pravidla a vést jej k pochopení podstaty a 

smyslu demokracie. Snaží se vychovat harmonického jedince, který se 

dobře začlení do společnosti. 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

3.1.2. – Udržení Základní školy speciální a Praktické školy Diakonie 

ČCE Merklín, odloučené pracoviště v Sušici 

Charakteristika 

aktivity: 

Odloučené pracoviště ZŠ speciální a PŠ DČCE Merklín v Sušici 

vzdělává děti ze Sušice a okolí s lehkým, středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením, kombinovaným postižením nebo s diagnózou 

autismus již od roku 2007. Věk žáků je 5 až 26 let. Žáci zde plní 

povinnou školní docházku, součástí školy je i přípravný stupeň pro 

vzdělávání předškoláků a od r.2016 i Praktická škola středního stupně 

vzdělávání starších žáků. Provoz školy je denně od 7 do 16 hodin, k 

dispozici je školní družina.  Žáci si ve vhodně upravených podmínkách a 

při speciální péči osvojují základní vědomosti, dovednosti a návyky 

potřebné k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti 

na péči druhých osob a k zapojení do běžného života. Škola spolupracuje 

s odborníky, využívá moderní výukové metody, různé druhy terapií, 

rodičům nabízí individuální konzultace. Výhodou je rodinná atmosféra 

školy, poloha v klidném prostředí zahrady sušické nemocnice a 

provázanost vzdělávání v ZŠ speciální a Praktické školy, využívání 

služeb školy základní i pro studenty PŠ a také využívání zahrady a jejího 

vybavení společně s klienty DS Klíček. 

Časový 

harmonogram: 

stále 

Předpokládaný 

realizátor: 

Základní škola speciální a Praktická škola DČCE Merklín 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Diakonie ČCE Praha 

Město Sušice 

obecní úřady  

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Žáci ZŠ speciální  12                                         12 12 

Studenti PŠ 6 6 a více 6 a více (12) 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

Obec/obce 20 000 20 000 20 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

MŠMT 2 700 000 2 700 000 2 700 000 

Ostatní 50 000 50 000 50 000 

CELKEM 2 770 000 2 770 000 2 770 000 

Výstupy: Škola zajišťuje dětem  s postižením povinné základní vzdělávání a dále 

střední vzdělávání dle jejich možností a schopností, nabízí komplexní 

péči, odpovídající zájmové aktivity, umožňuje jim plnohodnotný život 

ve společnosti vrstevníků a rodičům umožňuje zapojit se do běžného 

pracovního procesu.  

Poznámka: Nárůst financí je přímo úměrný nárůstu žáků školy. 
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Číslo a název 

aktivity: 

3.1.3.  – Rozšíření prostorů  ZŠ speciální a Praktické školy DČCE 

Merklín, odloučené pracoviště v Sušici 

Charakteristika 

aktivity: 

Odloučené pracoviště ZŠ speciální DČCE Merklín v Sušici vzdělává děti 

s lehkým, středním i těžkým mentálním postižením, s kombinovaným 

postižením a děti s autismem ze Sušice a okolí již od roku 2007. Protože 

v minulých letech vyvstala poptávka po vzdělávání dětí s postižením, 

které mají splněnou základní školní docházku, rozšířila škola podpořená 

městem Sušice od roku 2016 své služby a otevřela i v Sušici učební obor 

Praktické školy s kapacitou dvou tříd - 12 žáků, škola může vzdělávat 

žáky až do 26 let. O střední školu praktickou je zájem, ve druhém roce 

fungování máme zapsáno již 5 žáků. Prostory pracoviště v Sušici v 

nynější podobě jsou však malé již i pro potřeby žáků základní školy, 

natož pak pro další žáky střední školy praktické. Vzhledem k imobilitě 

žáků se nejvýhodnější jeví ke stávající budově přistavět novou část či 

získat prostory v blízkém okolí. Žáci by nenásilnou formou přecházeli 

do dalšího vzdělávání s lidmi a v prostorách, které znají, využívali by 

společné zařízení a dobře fungující služby a terapie školy základní, 

rozšířené o jejich další vzdělávací aktivity. 

Časový 

harmonogram: 

Od r. 2016 stále. 

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

ZŠ speciální a PŠ DČCE Merklín 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

2019 2020 2021 

Žáci Praktické školy 

DČCE Merklín v 

Sušici 

6 6 a více 6 -12 

Žáci ZŠ speciální 

DČCE Merklín v 

Sušici 

12 12 12 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  20 000 20 000 20 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

MŠMT 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

ostatní 50 000 50 000 50 000 

CELKEM 1 870 000 1 870 000 1 870 000 

Výstupy: Navazující vzdělávání dětí s postižením s ukončeným základním 

vzděláním žijících v Sušici a okolí. 

Poznámka: Není zpracován projekt, takže nelze zpracovat finanční hodnocení. 
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Číslo a název 

aktivity: 

3.1.4. – Rozšíření týmu rané péče v Plzeňském kraji  

– středisko Praha 

Charakteristika 

aktivity: 

Raná péče Diakonie nabízí poradenství rodinám pečujícím o dítě (0-7 

let) s ne/definovanou diagnózou, která se projevuje závažným 

opožďováním ve vývoji, mentálním, pohybovým nebo kombinovaným 

postižením (např. genetickým nebo neurologickým), poruchou 

autistického spektra. Kromě individuálních konzultací v rodinách, 

pořádá kurz znakování a provozuje půjčovnu pomůcek. 

Navýšení o 1,0 úvazku pro oblast Plzeňského kraje 

Navýšení kapacity služby – 50 uživatelských rodin 

Časový 

harmonogram: 

2019 - 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Raná péče Diakonie  

Diakonie ČCE – středisko Praha 

Vlachova 1502, Praha 5 

 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Krajský úřad Plzeňského kraje 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Rodiny s dětmi 

s mentálním, 

pohybovým a 

kombinovaným 

postižením 

5 - ORP Sušice 

50 - celý Plz. kraj 

6 - ORP Sušice 

55 - celý Plz. kraj 

7 - ORP Sušice 

60 - celý Plz. kraj 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 1 500 000 1 600 000 1 700 000 

obec/obce Sušice 25 000 30 000 35 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 1 525 000 1 630 000 1 735 000 

Výstupy: Úvazky budou navýšeny v souladu s potřebami služby tak, aby služba 

mohla být poskytnuta všem zájemcům co nejdříve po vyjádření zájmu. 

Tím bude zachován preventivní charakter služby. 

Poznámka: V Plzeňském kraji dochází v poslední době k výraznému nárůstu počtu 

žádostí o službu (za celý rok 2017 jsme přijali 15 žádostí o službu, 

v tomto roce již 13), kapacita služby je v současné době naplněna, byl 

zaveden pořadník čekatelů.   
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Číslo a název 

aktivity: 
3.1.5. - Dokončení revitalizace zahrady v areálu nemocnice v Sušici 

Charakteristika 

aktivity: 

Zahrada v areálu nemocnice je z části upravená a to v nejbližším okolí 

Základní školy speciální a Denního stacionáře Klíček. Tato část je denně 

využívána k edukativní činnosti, rehabilitaci a relaxaci především žáky 

školy a klienty Klíčku, ale je i hojně využívána návštěvníky z řad 

veřejnosti, zvláště rodičů s malými dětmi. Nezřídka se do této části jdou 

zrelaxovat také pacienti z nemocnice, byť je pro ně náročné se sem 

dostat. Je tedy potřebné zahradu zrevitalizovat i ve zbývající části v okolí 

nemocnice, která je nyní v nepřívětivém stavu, nejen k využití pacientů, 

ale i návštěvníků nemocnice, veřejnosti, případně i žáků školy a klientů 

Klíčku.  Zahradu by bylo výhodné  revitalizovat, aby vznikl prostor v 

okolí nemocnice, určený  k relaxačním, ale i rehabilitačním či 

vzdělávacím účelům. To stávající stav nedovoluje. 

Měly by být provedeny terénní úpravy, revitalizována zeleň i mobiliář, 

včetně odpočivných míst s různými smyslovými vjemy, což bude 

přínosné nejen pro relaxující pacienty nemocnice, ale i pro ostatní 

návštěvníky zahrady. 

Upravený areál je celoročně otevřen široké veřejnosti, je tak všestranně 

využitelný. Samozřejmostí by měl být bezbariérový přístup a bezpečný 

pohyb pro všechny na celé ploše areálu. 

 

Časový 

harmonogram: 

Realizace v závislosti na získání finančních prostředků 

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Sušice, společnost NEMOS GROUP a.s. 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, společnost NEMOS GROUP a.s. 

 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

2019 2020 2021 

handicapovaní -minim. 

počet – Spec.škola, 

DS Klíček a občané 

města 

 

30 

 

 

30 

 

 

60 a více 

 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 50 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 200 000 

CELKEM 0 0 250 000 

Výstupy: Vytvoření prostoru k relaxaci a rehabilitaci pacientů nemocnice, dětí a 

dospělých se zdravotním handicapem a prostoru pro jejich setkávání s 

návštěvníky nemocnice a ostatními občany města. 

Poznámka: Není zpracován projekt, takže nelze zpracovat přesné finanční 

hodnocení. 
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OPATŘENÍ 3.2.: 

Služby pro dospělé osoby se zdravotním postižením 

Na Sušicku jsou pro dospělé poskytovány pobytové a terénní sociální služby Sociálními službami 

města Sušice a terénní služby Oblastní charitou Sušice.Plně využitý je i  Denní stacionář Klíček. 

Na území regionu působí Svaz zdravotně postižených Šumava – Klub Sušice, který této cílové 

skupině poskytuje různorodou podporu a snaží se zajišťovat kontakt se společenským prostředím 

pořádáním různých akcí. Předpokladem je, aby se mohly zdravotně postižení začlenit do běžné 

společnosti 

AKTIVITY: 

3.2.1. Zachování, zkvalitnění a rozšíření denního stacionáře Klíček 

3.2.2. Udržení Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním – FOKUS 

3.2.3. Udržení Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním - FOKUS 

3.2.4. Udržení činnosti Svazu zdravotně postižených Šumava - Klub Sušice 
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Číslo a název 

aktivity: 
3.2.1. -  Zachování, zkvalitnění a rozšíření denního stacionáře Klíček  

Charakteristika 

aktivity: 

Stávající prostory denního stacionáře prostorově nevyhovují zvyšujícímu 

se počtu klientů ani pohybu většího počtu zdravotně postižených. Ve 

stávajícím objektu nemají klienti žádný prostor pro odpočinek během 

dne.  

Pro zachování a postupné zkvalitňování poskytované služby i při 

zvyšujícím se počtu klientů je třeba v horizontu tří let řešit vyhovující 

prostory pro denní stacionář. Z toho důvodu byl městem Sušice 

zpracován projekt nového objektu stacionáře v areálu sušické 

nemocnice.  

Objekt má kapacitu 20 klientů. Nechybí zde odpovídající hygienické 

zázemí pro zdravotně postižené, speciální vybavení pro rehabilitaci a 

relaxaci klientů s mentálním postižením, lůžka pro nezbytný odpočinek 

klientů během dne, společenská místnost s kuchyňkou pro nácvik 

sebeobslužných činnosti, dílnu pro zlepšování dalších dovednosti klientů 

a terasy.  

Zdravotně a mentálně postižení z regionu díky projektu získají důstojný 

prostor pro společné setkávání, navazování nových sociálních vazeb a 

získávání dovednosti pro další jejich život. 

Časový 

harmonogram: 

Podání žádosti o dotaci: říjen 2018  

Fyzická realizace projektu: 2020 – 2021 

Předpokládané otevření stacionáře: září 2021  

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Sociální služby města Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

… 20 20 20 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  50 000 600 000 10 800 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 450 000 5 400 000 1 200 000 

CELKEM 500 000 6 000 000 12 000 000 

Výstupy: Denní stacionář pro 20 klientů  

Poznámka: Dotace MAS Pošumaví 
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Číslo a název aktivity: 
3.2.2. – Udržení Sociálně  terapeutické dílny pro osoby s duševním 

onemocněním 

Charakteristika 

aktivity: 

Podpora udržení terapeutické dílny v Sušici /STD/.Vznik 11/2013. 

Služba využívá systém individuálního plánování, vycházející z potřeb, 

přání a možností klientů a zároveň je v souladu s cíli, posláním a 

nabídkou sociální služby. 

Posláním dílny je nacvičovat a upevňovat motorické, psychické a 

sociální dovednosti osob s duševním onemocněním a podpořit je 

v integraci do života a společnosti prostřednictvím simulace 

pracovního procesu. Uživatelé jsou vedeni k pravidelnosti /dodržování 

denního režimu/ a odpovědnosti za vykonanou práci. Zároveň 

získávají i nové dovednosti, možnost kontaktu, a sebevědomí. Služba 

je poskytována ambulantně, jednotlivci i skupině. K dispozici je 

terapeutická dílna a kuchyňka.  

Program STD:  

a/ denní aktivity – pravidelný program /vaření, výlety, návštěvy 

kulturních akcí/ 

Umožňují vzájemné setkávání a sdílení zkušeností lidí v podobných 

životních situacích. Napomáhá v rozvoji sociálních a praktických 

dovedností jedince.  

b/ pracovní činnosti – poskytují pravidelnou podporu pro 

zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím 

sociálně pracovní terapie /korálkování, filcování, malba/ 

Časový harmonogram: trvale  

Předpokládaný 

realizátor: 

Fokus Písek, z. ú., pobočka Sušice  

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Sociální odbor  MÚ Sušice, ambulantní psychiatři, kliničtí 

psychologové, terapeuti, Nemocnice Klatovy – psychiatrické oddělení, 

Oblastní charita Sušice, Diakonie západ. 

Cílová skupina a počet 

uživatelů služby  
2019 2020 2021 

Lidé se zkušeností 

s duševním a chronickým 

duševním onemocněním 

/DG F2-F6/ 

25 25 25 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Výstupy: Zajištění služeb sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním 

onemocněním.  

Poznámka:  
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Číslo a název 
aktivity: 

3.2.3. – Udržení Sociální rehabilitace pro osoby s duševním 
onemocněním 

Charakteristika 
aktivity: 

Udržení služby „Sociální rehabilitace“ /SR/ na území ORP Sušice.  
Vznik 1/2018. 
Služba sociální rehabilitace je poskytována lidem s duševním 
onemocněním (18 – 80 let). Jedná se o konkrétní pomoc lidem v 
nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit 
vlastními silami, může jít o krátkodobou pomoc v krizi nebo o 
dlouhodobou podporu.  
Mezi nabídku služeb patří základní sociální poradenství, individuální 
konzultace, nácvik dovedností (např. nácvik nakupování, sebeobsluhy, 
obsluhy domácnosti, hospodaření s financemi atd.), aktivizační činnosti 
(př. přednášky, sportovní aktivity, PC kurz, půjčování knih atd.), 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výlety, 
vycházky, návštěvy restaurací atd.) a pomoc při uplatňování práv a 
zájmů klienta (např. doprovody k lékařům, na úřady, k soudům, 
poradenství ohledně vztahů, dluhů, sociálního zabezpečení, pomoc při 
získávání či udržení zaměstnání, pomoc při zajišťování bydlení, podpora 
samostatnosti atd.). 
Posláním sociální rehabilitace je podporovat lidi se zkušeností s 
duševním onemocněním v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a 
poskytnutí bezpečného prostoru, ve kterém se naučí nemít obavy říci si o 
pomoc v běžném životě. 

Časový 
harmonogram: 

trvale  

Předpokládaný 
realizátor: 

Fokus Písek, z. ú., pobočka Sušice  

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Sociální odbor  MÚ Sušice, ambulantní psychiatři, kliničtí 
psychologové, terapeuti, Nemocnice Klatovy – psychiatrické oddělení, 
Psychiatrická nemocnice Dobřany, Oblastní charita Sušice, Diakonie 
západ. 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2019 2020 2021 

Lidé se zkušeností 
s duševním a 
chronickým duševním 
onemocněním /DG F2-
F6/ 

30 30 30 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2019 2020 2021 

MPSV 0 0 992 000 

Plzeňský kraj 0 0 150 000 

obec/obce  5 000 5 000 5 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 982 000 982 000 20 000 

CELKEM 987 000 987 000 1 167 000 

Výstupy: Zajištění služeb sociální rehabilitace pro osoby s duševním 
onemocněním. Snížení procenta hospitalizací, včasné řešení ataky 
nemocí, snížení ohrožení chudobou a sociálním vyloučením.  

Poznámka: Od roku 2021 plánujeme navýšení úvazku pracovníků přímé péče o 1,0. 
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Číslo a název 

aktivity: 
3.2.4. – Udržení Svazu zdravotně postižených Šumava - Klub Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Hlavním cílem organizace je prosazování a obhajoba práv, potřeb 

a zájmů všech postižených osob a pomoc ZP při řešení jejich 

problematiky a zapojení do plnohodnotného života společnosti. Svaz 

zdravotně postižených Šumava, Klub Sušice je samostatný subjekt, 

který v rámci okresu Klatovy spolupracuje s orgány státní správy, 

zastupitelstev, jinými organizacemi zdravotně postižených a dalšími 

institucemi a zařízeními v zájmu zdravotně postižených. 

Významnou součástí činnosti je organizace akcí se zdravotním 

programem a výchovné, vzdělávací a zájmové akce na prohloubení 

znalostí, dovedností, rozšíření zájmů a na účelné využití schopností a 

volného času zdravotně postižených. 

Klub Sušice má 150 členů. Mezi hlavní činnosti této organizace patří 

zejména: 

organizace výletů a obdobných akcí pro členy, příplatky na rekondiční 

a rekonvalescenční masáže, organizování pobytů členů v lázních 

Podhájská a dalších ozdravných pobytů, zajišťování ortopedických a 

kompenzačních pomůcek (sluchadla). 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Svaz zdravotně postižených Šumava, Klub Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Sociální služby města Sušice, Město Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři a zdravotně 

postižení 

150 150 150 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV  0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  25 000 25 000 25 000 

příjmy od klientů 19 500 19 500 19 500 

ostatní 10 000 10 000 10 000 

CELKEM 54 500 54 500 54 500 

Výstupy: Odborné a sociální poradenství zdravotně postiženým osobám. 

Zajišťování ozdravných pobytů, kompenzačních pomůcek. Organizace 

výletů a obdobných akcí pro zdravotně postižené.  

Poznámka:  
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OPATŘENÍ 3.3.: 

Odstraňování bariér 

Město Sušice a okolní města a obce se snaží o odstraňování a překonávání bariér, které brání 

zdravotně postiženým začleňovat se do společnosti.  

Při odstraňování bariér není možné zapomínat na menší města nebo obce, zejména u přístupu 

do veřejných budov, památek apod. 

AKTIVITY: 

3.3.1. Zřízení autobusové zastávky u Úřadu Práce Sušice 

3.3.2. Bezbariérová ubytovna pro sportovní a zájmovou činnost 
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Číslo a název 

aktivity: 
3.3.1. – Zřízení autobusové zastávky u Úřadu práce, KoP Sušice  

Charakteristika 

aktivity: 

Úřady práce ČR mají od r.2012 v kompetenci řízení agend osob se 

zdravotním postižením a seniorů. Vytvořením autobusové zastávky 

v Nádražní ulici vedle budovy úřadu práce, by se vyřešila současná 

špatná dostupnost těchto osob s využitím městské hromadné dopravy a 

linkovými spoji.   

Časový 

harmonogram: 

2019 - 2020 

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Správa a údržba silnic 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Osoby se zdravotním 

postižením / rok 

1 500 1 500 1 500 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  1 200 000 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 1 200 000 0 0 

Výstupy: Zajištění přístupnosti autobusovou přepravou osobám se zdravotním 

postižením k budově úřadu práce. 

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 

3.3.2. –  vznik bezbariérového ubytování pro sportovní a zájmovou 

činnost 

Charakteristika 

aktivity: 

Přestavbou bytového domu na adr. Volšovská č.p.28 vznikne 

bezbariérové ubytovací zařízení. Předpokladem bude možnost levnějšího 

ubytování apartmánového typu pro turistické a zájmové účely, např. 

školy v přírodě, sportovní soustředění, apod. Kapacita cca 39 

ubytovacích lůžek. 

Časový 

harmonogram: 

2018 – příprava projektu 

2018 – 2019 realizace projektu 

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Sportovci, žáci, 

turisti,… / rok 

9 000 9 000 9 000 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV  0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

Město Sušice  22 000 000 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

dotační zdroje 0 0 0 

CELKEM 22 000 000  0 0 

Výstupy: Vznik cenově dostupného ubytování pro sportovce, žáky, turistické 

skupiny, apod. 

Poznámka:  
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3.4 PRIORITNÍ OBLAST 4  Děti, mládež a sociálně 

znevýhodnění 
 

OPATŘENÍ 4.1.: 

Zachování sociálního poradenství na Sušicku 

Odborné poradenství nabízí podporu lidem při prosazování jejich práv, zprostředkování 

komunikace s úřady a institucemi a pomoci při zorientování v poskytovaných sociálních službách 

na Sušicku atd. 

Základní sociální poradenství jsou dle zákona povinni poskytnout všichni poskytovatelé sociálních 

služeb. Odborné poradenství na území ORP Sušice provozují Sociální poradna Sociálních služeb 

města Sušice, Sociální poradna Oblastní Charity Sušice a Odborné sociální poradenství Člověk 

v tísni. 

AKTIVITY: 

4.1.1. Udržení, rozvoj a rozšíření odborného sociálního poradenství - Sociální služby města  

Sušice  

4.1.2. Poskytování a rozvoj Sociální poradny Racek – Oblastní charita Sušice 

4.1.3. Poskytování potravinové a materiální pomoci lidem ohroženým chudobou a zajištění      

odpovídajícího zázemí – Oblastní charita Sušice 

4.1.4. Vznik Sociálního podnikání na území ORP Sušice 

4.1.5. Rozvoj preventivních vzdělávacích a volnočasových aktivit pro osoby ohrožené  

sociálním vyloučením – Oblastní charita Sušice 

4.1.6. Odborné sociální poradenství – Člověk v tísni 

4.1.7. Terénní programy – Člověk v tísni 
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Číslo a název 

aktivity: 

4.1.1. - Udržení, rozvoj a rozšíření odborného sociálního poradenství – 

Sociální služby města Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

V současné době je Sociální poradna v Sušici na adrese Pod Svatoborem 56, 

k dispozici klientům pouze šest hodin týdně, a to tři hodiny odpoledne v úterý a 

tři hodiny dopoledne ve čtvrtek. Bohužel tedy dokážeme v rámci poradny 

poskytnout služby jen velmi malému zlomku osob z jednotlivých cílových skupin. 

Ze strany místních seniorů se trvale zvyšuje poptávka po rozšíření provozní doby 

Poradny ze strany klientů na celý pracovní týden. Je žádoucí navýšení kapacity 

služby i celkového počtu úvazků služby. 

Ambulantní forma této služby vyžaduje stavebně oddělené prostory, aby byla 

zajištěna diskrétnost klientů při souběhu více intervencí v jednom časovém úseků 

(i stavebními opatřeními se dá navýšit okamžitá kapacita poradny). 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, krajský úřad 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Senioři, zdravotně 

postižení 

150 150 150 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 800 000   800 000 800 000 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  50 000 50 000 50 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 850 000 850 000 850 000 

Výstupy: Dostatečně zajištěná kapacita sociální poradny pro obyvatele ORP Sušice  

Poznámka:  
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Číslo a název 

aktivity: 
4.1.2 - Udržení a rozvoj Sociální poradny Racek – Oblastní charita Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Sociální poradna Racek poskytuje bezplatně pomoc, psychickou podporu a 

potřebné informace lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace. Zaměřujeme 

se především na dluhové poradenství, řešení akutních krizových situací (např. 

krize způsobená zejména: ztrátou blízké osoby, zdraví, zaměstnání, bydlení, 

identity nebo životní změnou jako je odchod do důchodu, rozvod, stěhování; zátěž 

spojená s péčí o jinou osobu nebo např. vnějšími stresovými situacemi, živelnými 

událostmi; traumatickou životní událostí; chudobou; konflikty v rodině či v 

mezilidských vztazích aj.) nebo humanitární pomoc při mimořádných událostech 

(požáry, povodně aj.). Služby jsou poskytovány diskrétně, nestranně a bez 

nadřazenosti, zcela respektují individualitu a svobodu rozhodování uživatele. 

Pracovníci podporují uživatelovu schopnost aktivně se podílet na řešení své 

nepříznivé situace.  

Formy, místo a čas poskytování služby v ORP Sušice:  

a) ambulantní forma poskytování služby ve 3 poradenských střediscích:  

Sociální poradna Racek, Havlíčkova 110, Sušice.  

Sociální poradna Racek, Žižkovo náměstí 401, Kašperské Hory. Sociální poradna 

Racek, Kolinec 28, Kolinec  

Ve všech střediscích jsou poskytovány odborné konzultace, informace  

a poradenství včetně dluhové problematiky, odborné informace k výběru a 

zajištění kompenzačních pomůcek, apod.  

b) terénní forma poskytování služby v domácnostech osob na Sušicku  

a Kašperskohorsku do 20 km od Sušice. Dle registrace služby jsou poskytovány 

odborné konzultace v předem smluvený čas, v nezbytných a naléhavých situacích 

je služba poskytnuta i mimo uvedený časový rozsah. Sociální poradnu Racek 

mohou využít osoby od 18 let. Služba je poskytována i v Sociálně integračních 

bytech Oblastní charity Sušice. 

Od roku 2019 je plánováno s navýšením počtu hodin, které mohou uživatelé 

služby využít. 

Fakultativní činnosti služby – potravinová a materiální pomoci lidem ohrožených 

chudobou nebo v krizové životní situaci. 

Časový 

harmonogram: 

celoročně, pravidelně, trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Městské a obecní úřady, úřady práce, lékařská zařízení, spolupracující 

poskytovatelé sociálních služeb, ubytovací zařízení a veřejné služby aj. 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Osoby v krizi  190 200 210 

Senioři 30 45 50 

Osoby se zdravotním / 

tělesným postižením 

20 25 25 

Osoby s chronickým 

onemocněním 

5 10 15 

Osoby, které vedou 

rizikový způsob života 

nebo jsou tímto 

způsobem života 

ohroženi 

5 10 15 

Osoby bez přístřeší 10 15 20 
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Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 3 000 000 3 100 000 3 100 000 

Plzeňský kraj 200 000 200 000 200 000 

obec/obce  70 000 70 000 70 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 30 000 30 000 30 000 

CELKEM 3 300 000 3 400 000 3 400 000 

Výstupy: Zvýšení počtu intervencí osobám ohrožených sociálních vyloučením (systémová 

pomoc při řešení náročných životních situací a předcházení nežádoucím 

následkům). 

Zvýšení počtu informovaných osob v sociální oblasti a službách 

Základními a fakultativními činnostmi služby snižování počtu lidí ohrožených 

chudobou (poskytnutí potravinové a materiálové pomoci).  

Poznámka: Sociální poradna Racek je služba, která zachycuje široké spektrum osob v prvotní 

fázi obtížné situace. Nabízí kromě standardních metod sociální práce i nezbytnou 

rychlou potravinovou a materiální pomoc a je rovněž schopna zasahovat i na 

územích, ve kterých nejsou žádné obdobné služby zastoupeny. V roce 2018 

dochází k nárůstu počtu klientů (resp. celých rodin) v bytové nouzi, s tím spojené 

potravinové a materiální pomoci. Proto je plánováno zvýšení pracovních úvazků 

sociálních pracovníků a nárůst počtu intervencí i do dalších let. 
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Číslo a název 

aktivity: 

4.1.3. - Poskytování potravinové a materiální pomoci lidem ohroženým 

chudobou a zajištění odpovídajícího zázemí – Oblastní charita Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Potravinová pomoc je poskytována Oblastní charitou Sušice v rámci realizace 

fakultativních činností Sociální poradny Racek lidem, kteří se dostali do obtížné 

finanční situace. Darovány jsou potraviny, hygiena a materiál zejména ze zdrojů 

Potravinové banky Plzeň z. s., jíž je Oblastní charita Sušice členem, a která patří 

do rodiny sítě potravinových bank v Čechách. Potravinová banka využívá rovněž 

místní sítě prodejen potravin k pravidelného celoročnímu zásobování a Oblastní 

charita Sušice tak spolupracuje s několika prodejnami v Sušici k doplnění skladu 

potravin a materiálu. Dalším zdrojem jsou jednorázové opakující se projekty: OP 

FEAD (MPSV ČR), Národní potravinová sbírka a Tříkrálová sbírka. K zajištění 

potravin a materiálu jsou využívány také dary od veřejnosti.  

K zajištění uskladnění potravin a materiálu bude v letech 2019 – 2021 nezbytné 

hledat vyhovující skladové prostory pro materiál a potraviny.  

Časový 

harmonogram: 

celoročně, trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

MPSV ČR, Městské a obecní úřady, Úřady práce, Potravinová banka Plzeň z. s., 

místní prodejny potravin 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Osoby v krizi 100 130 150 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 150 000 180 000 230 000 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 70 000 100 000 100 000 

CELKEM 220 000 280 000 330 000 

Výstupy: Zajištění potravin a hygieny osobám v akutní krizové situaci,  

se kterou si nejsou schopni pomoci vlastními silami a z vlastních zdrojů. 

Zajištění následné systémové podpory těchto osob pomocí existujících sociálních 

služeb (Sociální poradna Racek). 

Poznámka: Každým rokem dochází k nárůstu počtu klientů a intervencí v rámci potravinové 

pomoci. Sociální pracovníci tak v rámci této služby poskytují také poradenství v 

rámci finanční problematiky, která často úzce souvisí s akutní neočekávanou 

krizí, spojenou právě s nedostatkem finančních prostředků a zadluženosti. 

Předpokládaný meziroční nárůst rozpočtu souvisí s rostoucím počtem klientů a 

vývojem cen potravin. 

 

  



  

109 
 

Číslo a název 

aktivity: 
4.1.4. - Vznik sociálního podnikání na území ORP Sušice  

Charakteristika 

aktivity: 

Sociální podnikání v ORP Sušice pomůže lidem ohroženým sociálním vyloučením 

(dlouhodobě nezaměstnaní, matky / otcové s dětmi, zdravotně znevýhodnění, osoby 

opouštějící ústavní zařízení např. dětské domovy, senioři aj.) uplatnit se na trhu 

práce pod dohledem odborných pracovníků (sociální pracovníci, terapeuti, asistenti 

aj.). Sociální podnik je založen za účelem generování zisku, který se reinvestuje do 

sociálních služeb, vybavení, vzdělávání zaměstnanců či naplňování obecně 

prospěšných cílů. Cílem sociálního podniku je také environmentální udržitelnost a 

obecně pozitivní dopad na lokální komunity. Podnik hraje důležitou roli v místním 

rozvoji a vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo 

kulturním znevýhodněním. Případný zisk ze sociální podnikání dofinancovává 

realizované sociální služby v ORP Sušice. Vznik sociálního podnikání lze podpořit 

finančními zdroji z EU nebo zdrojích státního rozpočtu (MPSV, ÚP aj.).  

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, Kašperské Hory a další obce, Úřad práce, MPSV, EU, ostatní 

spolupracující neziskový sektor v regionu 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Osoby 

znevýhodněné na 

trhu práce 

5 10 10 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV / ÚP / EU 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 300 000 600 000 800 000 

CELKEM 1 500 000 1 800 000 2 000 000 

Výstupy: Vznik sociálního podniku, vytvoření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na 

trhu práce a podpoření jejich pracovních návyků.   

Poznámka: Sociální podnikání je možné realizovat na základě spolupráce s městem (pronájem 

prostor za výhodných podmínek), s úřady práce a získání zdrojů na investice, které 

zde v rozpočtu nejsou zahrnuty. Projekt počítá s rozvojem dobrovolnictví zejména 

v oblasti propagačních aktivit. 
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Číslo a název 

aktivity: 

4.1.5. - Rozvoj preventivních vzdělávacích a volnočasových aktivit pro osoby 

ohrožené sociálním vyloučením – Oblastní charita Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením v ORP Sušice (osoby ohrožené chudobou, 

zadlužené osoby, osoby bez přístřeší, senioři, osoby se zdravotním postižením, 

pečující osoby - rodinní příslušníci, mládež, osoby navracející se z ústavních 

zařízení aj.) často nemají dostatek informací a dovedností k řešení obtížných 

životních situací, ve kterých se nachází. Zvyšuje se tak riziko nadměrné zátěže 

těchto osob, vzniku a šíření společensky nežádoucích jevů a vzniku negativních 

sociálních i zdravotních událostí. Oblastní charita Sušice se realizací 

preventivních programů, ale i nabídkou podpůrných volnočasových aktivit, 

zaměřuje na zvýšení informovanosti a vzdělávání v oblastech, které jsou aktuálně 

pro tyto skupiny klíčové (dluhová problematika, finanční gramotnost, způsoby a 

formy péče, možnosti uplatnění se na trhu práce aj.). K realizaci využívá 

vzdělávací agentury, lektory a lokální profesionální zdroje a realizuje informační 

kampaně pro veřejnost. V období let 2019 – 2021 budou aktivity zaměřeny 

především na podporu informovanosti oblasti duševního zdraví, finanční 

gramotnosti, prevence drogových závislostí a podporu rodiny.  

Časový 

harmonogram: 

trvale, celoročně, jednorázově 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice  

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Obce a města, úřady práce, vzdělávací agentury, neziskové organizace v regionu 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

2019 2020 2021 

    

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 20 000 40 000  40 000  

obec/obce  20 000 20 000 20 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 10 000 10 000 20 000 

CELKEM 50 000 70 000 80 000 

Výstupy: Zvýšení počtu informovaných osob o sociální oblasti, zvýšení počtu osob 

s nabytými kompetencemi pro řešení situací vlastními silami.  

Poznámka: V realizaci bude Oblastní charita Sušice využívat stávající středisko vzdělávacích 

a společenských aktivit PROSTOR v Sušici a případně pronajaté prostory 

v Kašperských horách či jiných obcích. 
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Číslo a název 

aktivity: 
4.1.6. – Odborné sociální poradenství – Člověk v tísni 

Charakteristika 

aktivity: 

Cílem odborného sociálního poradenství je poskytování odborné pomoci lidem, 

kteří se dostali do potíží s dluhy či protiprávním jednáním. Svou situaci neumí 

nebo nemohou sami řešit. 

V oblasti dluhů pracovníci poskytují podporu lidem ohroženým finančními 

problémy a zároveň hledají řešení pro ty, kteří se již ve finanční krizi ocitli. 

Pomáhají lidem zmapovat dluhy, kontaktovat jejich věřitele, bránit se neférovému 

jednání některých firem poskytujících finanční služby, vyřešit problémy 

s exekucemi či zajistit institut oddlužení. 

Časový 

harmonogram: 

Od 1. 1. 2019 

Předpokládaný 

realizátor: 

Člověk v tísni, o. p .s. 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

obec 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

2019 2020 2021 

viz. výstupy    

okamžitá kapacita 1 1 1 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 60 000 60 000 60 000 

Plzeňský kraj 25 000 25 000 25 000 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 35 000 35 000 35 000 

CELKEM 120 000 120 000 120 000 

Výstupy: 10-15 podpořených osob ročně, z cílové skupiny: 

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

 imigranti a azylanti 

 oběti domácího násilí 

 oběti trestné činnosti 

 osoby bez přístřeší 

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

 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy 

 pachatelé trestné činnosti 

 etnické menšiny 

 

Poznámka: Rozsah služby ani její náklady nelze přesně určit, protože služba je provozována 

na širším území Plzeňského kraje. Její poskytování na Sušicku bude záviset na 

podpoře projektu v rámci MAS Pošumaví (aktuálně ve fázi schvalování), kde se 

uvažuje o 0,2 úvazku přímé práce. 
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Číslo a název 

aktivity: 
4.1.7. – Terénní programy – Člověk v tísni 

Charakteristika 

aktivity: 

Služba je poskytována lidem v tíživé životní situaci, kteří nemají dostatek 

informací, dovedností nebo prostředků nezbytných pro její řešení vlastními 

silami. Pracovníci pomáhají formou poskytování informací a praktické pomoci při 

řešení problémů spojených např. s nezaměstnaností, bydlením, finančními a 

rodinnými problémy, soudními spory, zařizováním dokladů a dokumentů, 

vyřizováním dávek atd. Služba je nabízena všem bez ohledu na etnické, 

národnostní, sociální, náboženské a jiné příslušnosti. Je poskytována bezplatně, 

dbá na ochranu soukromí lidí, kteří službu využívají, a může být poskytována 

anonymní formou. Jedná se o terénní formu (probíhá v domácnosti uživatele 

služby) a její součástí je doprovod na úřady a jiné instituce a zprostředkování 

dalších odborných služeb. Činnosti a kroky směřující k řešení problému uživatele 

služby jsou vykonávány s jeho vědomím, uživatel služby se podílí na řešení své 

situace aktivně v maximální možné míře. Součástí služby není poskytování 

finančních prostředků nebo materiální podpory. 

Časový 

harmonogram: 

Od 1. 1. 2019 

Předpokládaný 

realizátor: 

Člověk v tísni, o. p. s. 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

obec 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

viz. výstupy    

okamžitá kapacita 1 1 1 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 85 000 85 000 85 000 

Plzeňský kraj 30 000 30 000 30 000 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

Ostatní 55 000 55 000 55 000 

CELKEM 170 000 170 000 170 000 

Výstupy: Cca 20 podpořených osob ročně, z cílové skupiny: 

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

 imigranti a azylanti 

 oběti domácího násilí 

 oběti trestné činnosti 

 osoby bez přístřeší 

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

 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy 

 pachatelé trestné činnosti 

 etnické menšiny 

 

Poznámka: Rozsah služby ani její náklady nelze přesně určit, protože služba je provozována 

na širším území Plzeňského kraje, ), kde se uvažuje o 0,3 úvazku přímé práce. 
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OPATŘENÍ 4.2.: 

Řešení problematiky ubytování 

V současnosti se razantně zvyšuje počet lidí, kteří se chytili do dluhové pasti a nemají na splácení 

nejen svých závazků, ale ani na zaplacení základních výdajů, jako např. nájmu. Tito lidé potom 

často dluží za nájemné, z neuhrazených plateb nájmu následně nejde přiznat příspěvek ani 

doplatek na bydlení, kdy jim následně hrozí vystěhování se z bytu. Ocitají se tak v kruhu, 

ze kterého není bez pomoci cesty ven. Těmto lidem je určena aktivita zaměřena na udržení a 

rozšíření sociálně integračních bytů. Ta vytvoří takové bydlení, které vrátí tyto lidi do systému 

obecního, a tedy i finančně přijatelného, nájmu. 

AKTIVITY: 
4.2.1. Udržení a rozšíření Sociálně integračních bytů (SIB) – Oblastní charita Sušice 

4.2.2. Vznik terénních sociálních služby Sociální rehabilitace pro uživatele SIB – Oblastní charita  

Sušice 

4.2.3. Hledání možností vzniku krizového bydlení pro osoby v akutní bytové nouzi 
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Číslo a název 
aktivity: 

4.2.1. - Udržení a rozšíření Sociálně integračních bytů (SIB) - 
Oblastní charita Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Projekt Sociálně integrační byty (SIB) je realizován ve spolupráci se 
Sociální poradnou Racek Oblastní charity Sušice a městem Sušice. 
Osobám s absencí bydlení jsou krátkodobě podnajímány čtyři 
malometrážní bytové jednotky, které má charita pronajaté od města 
Sušice. Projekt pomáhá lidem řešit jejich obtížnou životní situaci (např. 
pomoc při nalezení vlastního bydlení, uplatnění na trhu práce, řešení 
dluhové problematiky aj.), podporuje osoby, které se aktivně snaží řešit 
svou integraci do společnosti (nízké nájemné umožňuje např. splácení 
dluhů, spoření finančních prostředků na vlastní bydlení apod.). 
Podmínkou bydlení v sociálně integračním bytě je aktivní spolupráce se 
sociálním pracovníkem Sociální poradny Racek. Byty jsou pronajímány 
vždy na dobu jednoho měsíce, při dodržení stanovených pravidel a 
podmínek může být smlouva opakovaně prodlužována, nejdéle však na 
celkovou dobu jednoho roku. Ve výjimečných a oprávněných případech 
může být sociálně integrační byt pronajat i na delší období. 
V současné době v souvislosti s nedostupností standardního bydlení se 
zvyšuje poptávka po tomto druhu bydlení. Do skupiny ohrožených osob 
se stále častěji dostávají matky samoživitelky. Aktuálně disponuje 
Oblastní charita Sušice čtyřmi sociálně integračními byty. V případě 
aktuální potřeby je možné další byty v následujících letech rozšířit o 
další bytové jednotky. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice, úřady práce 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2019 2020 2021 

Osoby bez přístřeší 
(popř. celé rodiny) 

25 30 30 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce   0 0 0 

příjmy od klientů 115 000 120 000 120 000 

Ostatní 25 000 30 000 30 000 

CELKEM 140 000 150 000 150 000 

Výstupy: Podpora procesu integrace osob ohrožených sociálním vyloučením jejich 
způsobem života v přirozeném prostředí. 
Podpora při získání větší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti  
a tím zvýšení pravděpodobnosti trvalého řešení obtížné životní situace.  
Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce pomoci s finančními problémy a 
zároveň zvýšit jejich finanční a dluhovou gramotnost. 
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Poznámka: SIB jsou hrazeny nájemci služby – výše nájemného je závislá na výši 
pronájmu od města Sušice. Počet pronajímaných bytů uživatelům je 
závislý na možnostech města Sušice poskytnout Oblastní charitě Sušice 
další byty k pronájmu. 
V období dalších let lze předpokládat propojení projektu SIB se vznikem 
nové sociální služby  - Sociální rehabilitace. 
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Číslo a název 

aktivity: 

4.2.2. - Vznik terénní sociální služby Sociální rehabilitace pro 

uživatele SIB – Oblastní charita Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Sociální rehabilitace (§70) je sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., 

která podporuje osoby v procesu integrace do běžného života ve 

společnosti. Služba pomáhá klientům prohlubovat vlastní schopnosti a 

dovednosti samostatného života uživatelů služby za dohledu a práce 

sociálních pracovníků. Aktuálně jsou osoby, využívající Sociálně 

integrační byty, pouze zahrnuty do projektu Oblastní charity Sušice SIB, 

ale v budoucnu je možné využít stávající zákonnou legislativu a začít 

realizovat novou sociální službu na základě registrace u krajského úřadu 

Plzeňského kraje.  

Sociální rehabilitace má za cíl zaměřit se na osoby, pro které je 

nedostupnost bydlení překážkou v jejich začlenění do společnosti a kteří 

současně nemají dostatečné kompetence ke zvládání samostatného 

bydlení a prohlubuje se tak jejich sociální vyloučení. Účinnou a 

systémovou podporou těchto osob lze dosáhnout zvýšení počtu osob, 

které po opuštění sociální služby budou moci sami plnohodnotně 

existovat ve společnosti.  

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, Úřad práce, Plzeňský kraj, MPSV ČR 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Osoby bez přístřeší 

(popř. celé rodiny) 

0 8 12 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 500 000 700 000 

Plzeňský kraj 0 200 000 300 000 

obec/obce  0 50 000 50 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 50 000 50 000 

CELKEM 0 800 000 1 100 000 

Výstupy: Podpora osob při návratu do běžného života v přirozeném prostředí.  

Podpora při získání větší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a 

tím zvýšení počtu osob samostatně žijících běžným způsobem života ve 

společnosti.  

Poznámka: Legislativně mohou být služby v budoucnu propojeny se zákonem o 

sociálním bydlení a další platnou legislativou. 
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Číslo a název 

aktivity: 

4.2.3. - Hledání možností vzniku krizového bydlení pro osoby 

v akutní bytové nouzi 

Charakteristika 

aktivity: 

Účelem vzniku krizového bydlení je poskytovat podporu a krátkodobé 

ubytování osobám v obtížné sociální situaci spojené s náhlou ztrátou 

bydlení, s cílem jejich stabilizace a navázání na další zdroje pomoci. 

Pobyt je omezen na dobu nezbytně nutnou. Mezi důvody poskytnutí 

krizového bytu patří například situace domácího násilí či případy ztráty 

bydlení rodičů pečujících o děti, zažívajících živelnou pohromu nebo 

výrazné omezení komfortu bydlení, kdy například neteče voda, 

nefunguje topení či elektřina.  

V krizovém bytě je poskytována pomoc ze strany sociálních pracovníků, 

popřípadě jiných odborníků, s cílem co nejrychleji a nejúčelněji problém 

eliminovat. Sociální pracovník navštěvuje klienta v krizovém bytě, 

individuálně s ním pracuje a koordinuje spolupráci s dalšími do pomoci 

zainteresovanými subjekty.  

Předpokladem vzniku je využití jedné bytové jednotky města Sušice 

nebo jiného subjektu. 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Město Sušice nebo jiné subjekty působící v regionu 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Městské a obecní úřady, OSPOD, Úřad práce, poskytovatelé sociálních a 

zdravotních služeb a školská zařízení 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Osoby v krizi (popř. 

celé rodiny) 

0 4 5 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 60 000 80 000 

příjmy od klientů 0 40 000 60 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 100 000 140 000 

Výstupy: Zajištění přechodného ubytování na dobu nezbytně nutnou osobám, 

které jsou akutně ve stavu bez bydlení. Celková stabilizace klienta, 

dosažení reálné orientace klienta v jeho aktuální situaci a posílení jeho 

kompetencí při jejím řešení, zprostředkování dalších zdrojů pomoci. 

Poznámka: Nabídku služby krizového bydlení lze legislativně v budoucnu propojit 

se zákonem o sociálním bydlení a další platnou legislativou. 
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OPATŘENÍ 4.3.: 

Snižování rizik užívání návykových látek 

Klíčovou aktivitou tohoto opatření je udržení regionálního terénního programu. Jde o terénní 

program organizace Point14, z.ú., která pracuje s lidmi užívajícími návykové látky v jejich 

přirozeném prostředí. Dále nabízí i služby osobám blízkým a rodině. 

Z hlediska možného šíření infekčních chorob jsou uživatelé návykových látek ohroženou 

skupinou, rizikovým faktorem je injekční užívání drog, ale i životní styl s tím spojený. Včasné 

vyhledávání infikovaných osob a práce s nimi má význam nejen pro jejich zdravotní stav, ale je 

i mimořádně významná pro ochranu ostatních obyvatel v regionu. 

Mezi návykové látky patří i alkohol. Pro osoby, které mají snahu se z této závislosti dostat 

a podstoupí protialkoholní léčku, je určena aktivita Skupina anonymních alkoholiků, kdy 

jednotlivý účastnící formou pohovorů a vzájemnou péčí jako doplňkovou terapií se podporují 

tuto závislost zvládnout a dostat pod vlastní kontrolu. 

AKTIVITY: 
4.3.1. Udržení Terénního programu pro uživatele návykových látek 
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Číslo a název 

aktivity: 

4.3.1. – Udržení Terénního programu pro uživatele návykových 

látek 

Charakteristika 

aktivity: 

Terénní program pro uživatele nelegálních návykových látek. 

Pracovníci kontaktují klienty na otevřené (veřejná místa ve městě) 

a uzavřené drogové scéně (squaty, byty a ubytovny). Vzhledem 

k absenci drogových služeb v regionu program pracuje s klienty, kteří 

nejsou v kontaktu s žádnou odbornou institucí. U těchto klientů je 

důležité, aby v rámci profesionálního kontaktu s pracovníkem získali 

důvěru k nabízeným službám a začali čerpat standardní služby terénního 

programu. 

Do služeb terénních aktivit také patří sběr infekčního materiálu 

a zajištění jeho následné odborné likvidace. 

V rámci terénního programu jsou poskytovány tyto služby: 

 výměnný program a distribuce materiálu snižující rizika (tzv. HR 

materiál): injekční stříkačky, filtry, vody, alkoholové tampóny, kyseliny, 

prezervativy, filtry na užívání bylinných směsí nebo materiál určený 

k alternativnímu užívání nelegálních návykových látek (kapsle, 

šňupátka, alobal) 

 individuální poradenství a konzultace problémů spojených nejen 

s užíváním návykových látek  

 doporučování do příslušných zdravotnických a sociálních 

             zařízení, nízkoprahových kontaktních center nebo k jiným 

             poskytovatelům odborných služeb 

 poskytování aktuálních informací o dostupných poradenských, 

léčebných a jiných odborných programech, o výměnných programech 

sterilního injekčního náčiní, očkování proti hepatitidě, programech 

právní a sociální asistence 

 poradenství v oblasti pohlavně přenosných chorob a infekčních 

onemocnění, distribuce prezervativů 

 asistence při řešení sociálních a zdravotních problémů doprovázená 

motivačním tréninkem s cílem změnit rizikové chování klienta a 

motivovat jej k léčbě 

 zdravotní ošetření drobných poranění 

 vytváření důvěry klientů v možnosti odborné pomoci, vytváření vztahů a 

vazeb s okolními zařízeními s cílem napomáhat resocializaci uživatelů 

drog 

 poskytování krizové a situační intervence 

 testování na infekční nemoci (HIV, syfilis, hepatitidy typu B a C) 

 sběr injekčního materiálu 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Point 14, z.ú. 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 
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Osoby užívající 

nelegální návykové 

látky 

41 41 41 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 1 552 700 1 552 700 1 552 700 

Plzeňský kraj 247 000 247 000 247 000 

obec/obce  301 856 301 856 301 856 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 274 000 274 000 274 000 

CELKEM 2 375 556 2 375 556 2 375 556 

Výstupy: Předpokládaným přínosem je snížení rizikového chování a případného 

šíření infekčních chorob u uživatelů návykových látek, dále motivace 

klientů ke změně životního stylu a pomoc při začlenění klienta zpět do 

společnosti. Předpokládaným přínosem je současně snížení ostatního 

rizikového chování a také snížení páchání kriminálních deliktů 

spojených s užíváním návykových látek. 

Poznámka:  
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OPATŘENÍ 4.4.: 

Ochrana dětí a mládeže a podpora rodiny 

Toto opatření má za úkol pomocí různých aktivit předcházet rizikovému chování dětí a mládeže 

a případné důsledky překonávat. Dále podporovat rodiny, aby zvládaly situace spojené 

s rodičovskou rolí. 

Situaci dětí narozených mimo manželství, zastupování dětí, které nemohou zastoupit rodiče, 

problematiku dětí z neúplných rodin, nedostatečnou péči a problematiku zneužívaných, 

zanedbávaných a týraných dětí, náhradní rodinnou péči řeší Orgán sociálně právní ochrany dětí 

(OSPOD). V rámci přenesené působnosti státní správy zajišťuje tuto činnost Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ Sušice. Přitom spolupracuje s Diakonií ČCE – středisko Západní 

Čechy, LATUSEM pro rodinu, Sociálními službami města Sušice a dalšími subjekty.  

Výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům zajišťuje Dětský domov Kašperské Hory - 

pracoviště Sušice, zřizovaný Plzeňským krajem. 

Jako prevence rizikového chování dětí působí i různé volnočasové aktivity pro děti a mládež, 

mezi nimiž významné místo zaujímá Komunitní centrum v Sušici. 

 

AKTIVITY: 

4.4.1. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS) 

4.4.2. Doprovázení pěstounských rodin 

4.4.3. Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

4.4.4. Vznik, udržení a rozvoj volnočasových klubů pro děti a mládež – Oblastní charita  

             Sušice 
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Číslo a název 

aktivity: 

4.4.1. - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – sanace 

rodiny 

Charakteristika 

aktivity: 

Sociální služba podporující rodiny s dětmi v obtížné sociální situaci, aby 

vlastními silami dokázaly vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj dětí.  

Cílem je podporovat a doprovázet rodiny s dětmi ve věku od 0-18 let, 

které se ocitly v obtížné situaci především ze sociálních důvodů 

(nedostatek financí, ztráta nebo nevhodné bydlení) a z nedostatečných 

kompetencí rodičů (nezvládání péče o dítě, ústavní výchova dítěte aj.) 

a v dané chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami a v jejímž 

důsledku by mohlo dojít k umístění dítěte do některé z forem náhradní 

výchovy či péče. Pokud by bylo dítě z rodiny již odebráno, pomoc by 

směrovala k návratu dětí do péče biologických rodičů nebo o posílení 

kontaktu s nimi.  

Časový 

harmonogram: 

2019 - 2021 

Předpokládaný 

realizátor: 

Poskytovatel sociální služby, další možné instituce. 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

MěÚ Sušice, OSPOD, další poskytovatelé. 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Rodiny s dětmi 

v obtížné sociální 

situaci 

45 45 45 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 450 000 450 000 450 000 

obec/obce  50 000 50 000 50 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 500 000 500 000 500 000 

Výstupy: Zachování společného soužití rodiny a zdravého vývoje dětí 

v podmínkách funkční biologické rodiny.  

Poznámka: Sociální službu by zajišťovali 2 sociální pracovníci á 0,5 prac. úvazku, 

aby mohli docházet do rodin v tandemu. 
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Číslo a název 

aktivity: 
4.4.2. - Doprovázení pěstounských rodin 

Charakteristika 

aktivity: 

Podpůrná služba náhradním rodinám, aby děti mohly vyrůstat ve 

funkčním rodinném prostředí, naplňujícím jejich potřeby. 

Časový 

harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 

realizátor: 

Doprovázející subjekty s pověřením k SPOD: 

- ADITE  pro náhradní rodiny 

- Sociální služby města Sušice 

- LATUS pro rodinu a další poskytovatelé 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

MěÚ Sušice, obecní úřady, OSPOD, další poskytovatelé soc. služeb. 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Pěstounské rodiny 35 35 35 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 

obec/obce  0 0 0 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

Výstupy: Děti vyrůstají ve funkčním náhradním rodinném prostředí, naplňujícím 

jejich potřeby.  

Poznámka: Služba hrazena ze státního příspěvku (ÚP ČR). 
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Číslo a název 

aktivity: 
4.4.3. – Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  

Charakteristika 

aktivity: 

Vytvořením NZDM pro děti a mládež od 6 do 18 let vznikne prostor pro 

neformální setkávání a využití volného času. 

Služba by byla realizována na principu nízkoprahovosti a to takovým 

způsobem, aby byla umožněna maximální dostupnost, teda ve snaze 

odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariery, které by 

bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky 

poskytovaných služeb. Vstup není omezen financemi, zájmem ani časem 

příchodu či odchodu. Uživatelé mají svobodu volby při pohybu v 

prostoru klubu a při volbě nabízených činností. 

NZDM umožní pokrýt potřebu tzv. neorganizované mládeže, která často 

není rodinným prostředím motivována k pravidelné činnosti, tzn. ke 

smysluplnému využívání volného času a hrozí vznik nebo vzniká 

rizikové chování. Zásadní význam zařízení typu NZDM je v poradenské 

a preventivně výchovné činnosti. Umožňuje dětem a mládeži sdílet 

problémy, ve kterých se často ocitají, a pomáhá se orientovat v jejich 

řešení.  

Existence NZDM předpokládá spolupráci se školskými zařízeními, 

především gymnáziem a SOŠ, městským úřadem, odborníky v oblasti 

psychologie a ostatními poskytovateli sociálních služeb. 

Časový 

harmonogram: 

trvale, celoročně od doby vzniku 

Předpokládaný 

realizátor: 

Poskytovatel sociálních služeb působící v regionu, příp. další subjekt 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město Sušice, školská zařízení, lékaři, poskytovatelé sociálních služeb, 

Plzeňský kraj, MPSV ČR 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby  

2019 2020 2021 

Děti 6-16 let 0 30 60 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 50 000 50 000 

Plzeňský kraj 0 350 000 550 000 

obec/obce  0 200 000 200 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 0 100 000 100 000 

CELKEM 0 700 000 900 000 

Výstupy: Zvýšení preventivních opatření sociálně patologických jevů v regionu 

Poznámka: Vznik NZDM se předpokládá v součinnosti s koncepcí a plánování 

Plzeňského kraje. Alternativou některých aktivit NZDM jsou vznikající 

Kluby pro děti a mládež (viz 4.4.4). 
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Číslo a název 

aktivity: 

4.4.4. – Vznik, udržení a rozvoj volnočasových klubů pro děti a 

mládež – Oblastní charita Sušice 

Charakteristika 

aktivity: 

Volnočasové kluby doplňují a rozšiřují nabídku volnočasových aktivit 

pro děti školního věku (6-16 let), zejména pro jinak neorganizované děti 

v Kašperských Horách a od roku 2018 také v Sušici. Klub nabízí dětem, 

které po vyučování čekají na autobus nebo na začátek zájmového 

kroužku, vhodné trávení volného času formou edukativních a zájmových 

činností. Ty mají pozitivní vliv na rozvoj osobnosti, individuálních 

dovedností a na integraci dětí do společnosti. Členství v klubu je 

bezplatné a bez závazků, tedy dostupné pro každého a umožňuje dětem 

podílet se na vytváření jeho programu a pravidel. Součástí práce s dětmi 

bude mít přesah do jednorázových akcí vzdělávacího charakteru, 

skupinových projektových akcí s dětmi a umožní doplnit koncept práce 

s dětmi a mládeží. V rámci aktivit Klubu jsou realizovány prezentační 

akce klubů nejen pro rodiče dětí, ale také pro veřejnost. 

Klub je v první fázi realizován 1x týdně v rozsahu 2 hodin 

v Kašperských Horách v Horském klubu a v Sušici ve středisku Prostor 

(od září 2018). 

Časový 

harmonogram: 

celoročně, během školního roku pravidelně, o prázdninách jednorázově  

Předpokládaný 

realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 

spolupracující 

subjekty: 

Město kašperské Hory, Město Sušice, Plzeňský kraj, DD Kašperské 

Hory, studenti gymnázia, dobrovolníci 

Cílová skupina a 

počet uživatelů 

služby 

2019 2020 2021 

Děti 6-16 let 30 50 50 

Předpokládané 

finanční zdroje: 
2019 2020 2021 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský kraj 40 000 50 000 50 000 

obec/obce  50 000 60 000 60 000 

příjmy od klientů 0 0 0 

ostatní 10 000 10 000 10 000 

CELKEM 100 000 120 000 120 000 

Výstupy: Zvýší se počet dětí, kteří využijí klub jako vhodnou formu trávení 

volného času a aktivit pro děti a mládež v regionu. 

Poznámka: Kluby mají pozitivní dopad na celé rodiny a pomáhají rodičům zajistit 

dohled nad dětmi v době, kdy jsou v zaměstnání. Klub bude rozvíjet 

dobrovolnickou činnost v regionu například využitím spolupráce se 

studenty středních škol. 
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4 MONITOROVÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ, 

AKTUALIZACE 

 

 

 

Monitorování 
Cílem monitorování je zjištění shody nebo neshody mezi probíhající realizací 
(stávajícím stavem) a plánem. Jde o proces sběru informací o finanční a technické realizaci 
komunitního plánu. Cílem sběru dat je umožnit efektivní a profesionální hodnocení 
účinnosti plánu a jeho složek z hlediska dosažení cílů v nich stanovených. 

 
Monitorování realizace komunitního plánu sociálních služeb v ORP Sušice bude 

zajišťovat Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Sušice ve spolupráci s Komisí 

pro komunitní plánování (členové řídící skupiny). Průběžně bude zaznamenáván postup 

realizace jednotlivých projektů. Současně budou zjišťovány důvody pro případné neplnění 

plánu. Jednou ročně bude připravena monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu. 

 
Hodnocení realizace komunitního plánu 
Hodnocení umožňuje vyvodit závěry o schopnosti plánu dosáhnout svých stanovených 
cílů. Na základě výsledků  hodnotícího procesu je možné provádět změny sledující  zlepšení 
celkové účinnosti plánu. 

 
Hodnocení komunitního plánu bude probíhat v rámci Komise pro komunitní plánování 

vždy nejméně jednou ročně. Svolavatelem bude Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 

Sušice. Zde bude projednána monitorovací zpráva a posouzeny jednotlivé realizované 

projekty z hlediska jejich kvality, efektivity a naplnění cílů komunitního plánu, případně 

bude navržena aktualizace dílčích aktivit. Aktualizace aktivit bude zpracována formou 

dodatku ke stávajícímu dokumentu. Hlavním cílem těchto jednání bude průběžná příprava 

kvalitních podkladů pro aktualizaci komunitního plánu. 

 
Aktualizace komunitního plánu 
Pravidelná aktualizace plánu umožní přizpůsobení plánu novým podmínkám a trendům. 
Aktualizace bude probíhat pravidelně (minimálně 1x za 3 roky) v těchto 

krocích: 

- aktualizace sociálně demografické analýzy, 

- stanovení prioritních oblastí pro nové období, 

- dopracování podrobných analýz pro prioritní oblasti, 

- návrh priorit a projektů. 

 


