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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.
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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
Plánování
Realizace

je fáze sběru souvisejících informací a dat, jejich vyhodnocení, identifikace potřeb,
pojmenování problémů a také výhod a silných stránek.
je fáze stanovení priorit a cílů, postupů vedoucích k jejich dosažení, na konci této fáze
je zpravidla vydána publikace komunitního plánu.
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
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na rozhodovacím procesu o podobě sociálních služeb v daném místě. Rozhodování obce je tak
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.
V únoru 2015 začala Komise pro komunitní plánování pracovat na komunitním plánu pro další tříleté
období. 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 tři pracovní skupiny, které
se specializují na všechny věkové i sociální kategorie občanů Sušicka: PS1 – Senioři, PS2 - Osoby
se zdravotním postižením, PS3 – Děti, mládež a 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 první polovině roku 2015, 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.
Od dubna 2015 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 – Sociálních služeb města Sušice
Mgr. Miroslava Šafaříková – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Bc. Marie Hrečínová Prodanová – Oblastní charita Sušice
Bc. Jitka Kozlová - Sociální služby města 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
Bc. František Příbek – Denní stacionář Klíček
Mgr. Iva Fišerová – Základní škola speciální
Jana Vošalíková, Dis., – 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
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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.
Členové pracovní skupiny Senioři :
PhDr. Renata Vácová, předsedkyně PS – Sociální služby města Sušice
František Jelínek – radní města
Mgr. Miroslava Šafaříková – Odbora 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
Bc. Ivana Brůzlová – Oblastní charita Sušice
Milena Pelechová – Úřad práce, Sušice
František Běloch – důchodce
Bc. Jitka Kozlová – Sociální služby města Sušice
Jarmila Votavová - Sociální služby města Sušice
Jaroslava Kononovová – důchodkyně
Jana Vošalíková, Dis., - Sociální služby města Sušice
Ing. Libuše Podzemská – SOŠ a SOU Sušice
Členové pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením
Mgr. Lenka Dražková, předsedkyně PS - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Jan Helíšek – starosta, Strašín
Mgr. Miroslava Šafaříková – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Alena Pláničková – osoba pečující
Bc. František Příbek – Denní stacionář Klíček
MUDr. Ivana Vítovcová – lékařka
Bc. Petra Hoblová – Oblastní charita Sušice
Martina Věnečková, FOKUS Písek
Ing. Miluše Balková, FOKUS Písek
Pavla Pillerová – Sociální služby města Sušice
Mgr. Iva Fišerová - Základní škola speciální
Mgr. Pavla Skalová – Raná péče
Členové pracovní skupiny Sociálně znevýhodnění, děti a mládež
Bc. Marie Hrečínová Prodanová, předsedkyně PS – Oblastní charita Sušice
František Jelínek – radní města
Mgr. Miroslava Šafaříková – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Olga Hynoušová - Oblastní charita Sušice
Aneta Holečková – Úřad práce Sušice
Michala Havlíková – Sociální služby města Sušice
Mgr. Milena Naglmüllerová – radní města
Ing. Milena Strárkková – radní Plzeňského kraje
Helena Makrlíková – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Bc. Ivana Geigerová – sociálně právní ochrana dětí, MěÚ 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

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.
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Tabulka 1: Počet obyvatel SO ORP Sušice a vyšších hierarchických úrovní
Území

Počet obyvatel
k 31.12.2001 k 31.12.2009 k 31.12.2014

ČR

10 289 621

10 506 813

10 538 275

Plzeňský kraj

552 646

571 863

575 123

Bývalý okres Klatovy 87 887

88 721

86 859

SO ORP Sušice

24 972

24 448

25 200

Zdroj: autor (podle údajů http:www.czso.cz a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Sušice pro období 20122014)

Hustota zalidnění je na sledovaném území jednou z nejnižších v rámci celého území ČR. Oproti
předchozím rokům se díky úbytku obyvatel ještě snížila na 31 obyv. /km2. Nízké hodnoty osídlení
udává mimo jiné také horská poloha.
Kromě Sušice dosahují nejvyšší hustoty zalidnění obce Žichovice, Velhartice, Podmokly, Rabí,
Kašperské Hory, Hrádek a Dlouhá Ves. Až na výjimky, které tvoří obce Hrádek a Rabí se však
projevuje trend úbytku obyvatel.
Tabulka 2: Hustota zalidnění v SO ORP Sušice a ve vyšších hierarchických úrovních
Území

Hustota zalidnění
(obyv./km2)

Česká republika

133,6

Plzeňský kraj

76,1

Bývalý okres Klatovy

44,6

SO ORP Sušice

31,9

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

Ve sledovaném regionu Sušicka dochází k dlouhodobému celkovému populačnímu úbytku, a to jak
z důvodu větší mortality než natality, tak i díky větší emigraci.

Tabulka 3: Přírůstek obyvatel v SO ORP Sušice a vyšších hierarchických úrovních v roce 2014
Území

Přírůstek obyvatel v roce 2014
přirozený stěhováním celkem

Česká republika

4 195

21 661

25 856

Plzeňský kraj

-87

1 741

21 661

Bývalý okres Klatovy

-149

-48

-197

SO ORP Sušice

-49

-50

-99

Zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz)
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2.1.2

Věková struktura

Průměrný věk v celém regionu dosahuje hodnoty 42,1. Pokud se však podíváme blíže na věkový
průměr obyvatel SO ORP Sušice, při bližším zkoumání zjistíme, že se jedná o druhé populací nejstarší
území ORP v České republice.
Tabulka 4: Věková struktura obyvatelstva v SO ORP Sušice a vyšších hierarchických úrovních v roce
2014
Území
Česká republika

Věková kategorie
0 -14 let 15 - 64 let 65 a více let
1 488 928 7 267 169 1 644 836

Průměrný věk
41,7

Plzeňský kraj

79 469

396 468

92 734

42,1

Bývalý okres Klatovy

12 190

58 642

14 667

42,7

SO ORP Sušice

4 440

16 184

3 266

43,4

Zdroj: autor (podle údajů 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 a Nezamyslice. Naopak mezi obce s vyšším
procentem lidí nad 65 let patří Čímice, Domoraz a Morkosuky.

Graf 1: 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 5: Počet obyvatel a jejich věkové složení v obcích SO ORP Sušice v roce 2014
Obec

Obyvatel celkem

Věková kategorie (podíl v %)
0 - 14

45 - 64

Nad 65

Průměrný věk

Budětice

305

14

59

27

46,5

Bukovník

73

18

60

22

42,8

Čímice

174

12

57

30

48,2

Dlouhá Ves

832

15

67

18

42,2

Dobršín

100

17

69

14

42,9

Domoraz

54

4

59

37

54,3

Dražovice

157

14

69

17

40,7

Frymburk

111

22

59

19

39

Hartmanice

1046

12

67

21

44

Hlavňovice

479

12

66

22

44,9

Horská Kvilda

64

14

66

20

39,6

Hrádek

1407

16

69

15

41,1

Kašperské Hory

1458

12

67

21

44,1

Kolinec

1454

15

67

18

42,2

Modrava

70

16

70

14

40,1

Mokrosuky

133

14

54

32

47

Nezamyslice

210

8

66

26

48,3

Nezdice na Šumavě

324

10

61

29

49,3

Petrovice u Sušice

604

15

68

17

42,3

Podmokly

166

19

64

17

41,8

Prášily

152

16

74

10

39,6

Rabí

507

15

64

21

43,6

Rejštejn

242

13

68

19

43,8

Soběšice

385

12

62

26

45,2

Srní

248

12

71

17

43,8

Strašín

322

12

67

21

45,8

Sušice

11257

15

65

20

43

Velhartice

843

12

68

21

44,9

Žichovice

665

13

66

20

44,1

Žihobce

606

13

65

22

44,2

Zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz)
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Tabulka 6: Základní sídelní jednotky obcí ORP Sušice
OBE
C
Budětice
Bukovník
Čímice
Dlouhá Ves
Dobršín
Domoraz
Dražovice
Frymburk
Hartmanice

Hlavňovice
Horská Kvilda
Hrádek
Kašperské Hory
Kolinec
Modrava
Mokrosuky
Nezamyslice
Nezdice na
Šumavě
Petrovice u Sušice
Podmokly
Prášily
Rabí
Rejštejn
Soběšice
Srní
Strašín
Sušice

NÁZEV ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Budětice; Lipová Lhota; Vlkonice
Bukovník
Čímice
Annín; Bohdašice; Dlouhá Ves; Janovice; Nové Městečko; Platoř
Dobršín; Dobršínský Mlýn-V Luhu
Domoraz
Dražovice; Pod Hrází
Damětice; Frymburk
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
Cihelna; Častonice; Čeletice; Hlavňovice; Horní Staňkov; Libětice; Milínov; Mokřany;
Pích; Přestanice; Radostice; Suchá; Zámyšl; Zvíkov
Horská Kvilda; Korýtko
Čejkovy; Čermná; Hrádek; Kašovice; Odolenov; Puchverk; Tedražice; V Luhu; Zbynice
Cikánka; Červená; Dolní Dvorce; Kašperské Hory; Kavrlík; Lídlovy Dvory; Opolenec; Tuškov;
Žlíbek
Bernartice;
Boříkovy; Brod; Buršice; Hradiště; Javoří; Jindřichovice; Kolinec; Lukoviště;
Malonice; Mlázovy; Podolí; Sluhov; Smrčí; Starý Ovčín; Střítež; Tajanov; Tržek; Ujčín;
Vlčkovice
Filipova Huť; Javoří Pila; Modrava; Roklanský Les; Vchynice-Tetov II
Lešišov; Mokrosuky
Nezamyslice
Klepačka; Nezdice na Šumavě; Ostružno; Pohorsko
Břetětice; Chamutice; Částkov; Dolní Kochánov; Františkova Ves; Jiřičná; Kojšice; Maršovice;
Nová
Víska;
Petrovice u Sušice; Posobice; Rovná; Strunkov; Svojšice; Trsice; Vojetice; Žikov
Podmokly
Hůrka; Nová Hůrka; Prášily
Bojanovice; Čepice; Rabí
Klášterský Mlýn; Klášterský Mlýn II; Kozí Hřbet; Radešov; Rejštejn; Svojše; Velký Radkov;
Velký
Radkov
II; ZhůříPáleniny; Soběšice; V Chaloupkách
Damíč; Mačice;
Horky u Srní; Rokyta; Srní; Srní II; Staré Srní-Mechov; Údolí
Lazny; Maleč; Nahořánky; Strašín; Věštín; Zuklín
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
Žichovice

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

Zdroj: ČSÚ
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2.1.3

Vzdělání a národnostní složení

Plzeňský kraj následuje dlouhodobý trend zvyšující se úrovně dosaženého vzdělání. Nejvíce
zastoupená je populace s dosaženým středním stupněm vzdělání. V těsném závěsu následuje skupina
obyvatel s úplným středním vzděláním nebo vyšším odborným. Bez dokončeného základního vzdělání
je v kraji 0,5 % veškeré populace.
Graf 2: Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání v SO ORP Sušice
v roce 2011

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

Počtem cizinců patří území ORP Sušice spíše k podprůměrně osídleným. Národnostně převládají lidé
u Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska a Polska. Celkem je jich na zájmovém území k 1.1.2015
evidováno 442. Nejvíce jich žije v Sušici a v Kolinci.
Tabulka 7: Počet cizinců podle obcí na území SO ORP Sušice k 1.1.2015
CIZINCI Trval
CIZINCI Trval
Přechodn
Přechodn
CELKE
CELKE
ý
ý
Obec
Obec
ý
pobyt
ý pobyt
M
M
pobyt
pobyt
Petrovice u
Budětice
1
1
0 Sušice
6
1
5
Dlouhá Ves
13
9
4 Rabí
13
9
4
Prášily
5
1
4 Rejštejn
12
3
9
Hartmanice
20
10
10 Soběšice
1
0
1
Hlavňovice
6
4
2 Srní
11
0
11
Hrádek
15
8
7 Strašín
13
6
7
Kašperské Hory
15
4
11 Sušice
217
124
93
Kolinec
60
34
26 Velhartice
23
14
9
Mokrosuky
1
1
0 Žihobce
3
2
1
Nezdice na
Šumavě
5
3
2 Žichovice
2
2
0
Zdroj: autor (podle údajů http://www.mvcr.cz)

Národnostně je obyvatelstvo převážně české jen s minimálním zastoupením jiných národností. Mezi
nejvýznamnější z nich patří slovenská, moravská a německá národnost. Pouze sedm obyvatel
se při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přihlásilo k romské národnosti.
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2.1.4

Ekonomická aktivita a nezaměstnanost

V roce 2014 dosahoval podíl nezaměstnaných na území SO ORP Sušice 8,5 %. Zároveň však bylo
registrováno 185 volných míst. Údaje Ministerstva práce a sociálních věcí uvádí, že z počtu 14 869
nezaměstnaných osob bylo pouze 1 262 dosažitelných, tzn. těch, kteří při nabídce vhodného volného
pracovního místa mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání bez objektivních překážek.
Průměrná míra nezaměstnanosti činila v České republice ke konci roku 2014 7,70 %. Rozdíl mezi
muži a ženami byl minimální, u mužů dosáhl 7,4 %, u žen představoval 7,5 %. Plzeňský kraj
dosahoval nezaměstnanosti 5,1 %.

Graf 3: Struktura nezaměstnaných v okrese Klatovy v roce 2014 podle vzdělání

bez vzdělání
3%

základní vzdělání

0% 0% 3%

2%

vyučení

10%

4%

38%

40%

střední bez maturity
vyučení s maturitou
ÚSO - SOŠ
VOŠ
VŠ
ÚSV

Zdroj: autor (podle údajů http://www.mpsv.cz)
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Tabulka č. 8: Počet jednotlivých typů zařízení sociálních služeb sídlících v rámci ORP Sušice
Posuzovaný správní obvod

Sušice

Počet obcí
Druh zařízení sociálních služeb

30

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

1

Terapeutické komunity

0

Sociální poradny

4

Sociálně terapeutické dílny

1

Centra sociálně rehabilitačních služeb

0

Pracoviště rané péče

0

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. 9: Počet jednotlivých typů zařízení sociálních služeb působících v rámci ORP Sušice (resp.
poskytujících služby pro obyvatele ORP)
Druh zařízení sociálních služeb
Centra denních služeb
Denní stacionáře

Počet
0
1

Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

0
0

Domovy pro seniory

1

Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Azylové domy

1
0
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. 10: Počet jednotlivých typů sociálních služeb

Služby sociální prevence

Služby sociální péče

Typ sociální služby

Posuzovaný správní obvod - Sušice
Druh sociální služby
Sociální poradenství

4

Osobní asistence

1

Pečovatelská služba

4

Tísňová péče

0

Průvodcovské a předčitatelské služby

0

Podpora samostatného bydlení

0

Odlehčovací služby

2

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
Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

0

Raná péče

0

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

1

Služby následné péče

0

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

1

Sociálně terapeutické dílny

1

Terapeutické komunity

0

Terénní programy

0

1

3

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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Tabulka č. 11: SWOT analýza pro oblast sociálních služeb
Silné stránky
1. existence komunitního plánu Sušice
2. existence 5 domů s pečovatelskou službou
3. fungování sociálních lůžek v nemocnici

Slabé stránky
1. neexistující marketingová strategie
2. špatná informovanost cílových skupin o
poskytovatelích a o možnostech využití soc.
služeb
3. malá kapacita Domova pro seniory

4. existence služeb, které svou náplní odpovídají
službám sociálním, ale jejich poskytovatelé
nejsou uvedeni v Registru poskytovatelů soc.
služeb u MPSV

4. nedostatek praktických lékařů

5. existence terénních programů

5. horší dopravní dostupnost sociálních
služeb ze vzdálenějších obcí

6. existence speciálních škol a dětského domova

6. neochota spolupráce mezi obcemi

8. existence rané péče pro zrakově, sluchově
a kombinovaně postižené

7. nízká personální kapacita většiny sociálních
služeb
8. pouze občasná spolupráce mezi
poskytovateli sociálních služeb

9. existence mateřského centra v Sušici

9. nedostatek partnerů a sponzorů

10. existence sociálního a jiného odborného
poradenství

10. působnost specifických sociálních služeb
pouze ve větších městech

11. snaha o odstraňování bariér a budování
bezbariérových přístupů

11. existence sociálně vyloučených jedinců na
území SOORP Sušice

12. vstřícný přístup poskytovatelů k potřebám
cílových skupin

12. chybějící bydlení pro sociálně slabé skupiny

13. zajištění rozvozu stravy pro seniory na
celém území SO ORP Sušice

13. chybějící nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež

14. spolupráce MÚ a pracoviště úřadu práce

14. nemožnost práce na část. úvazek pro matky s
dětmi

7. pořádání akcí pro uživatele sociálních služeb

15. nevyužívání dostupných dotací a státních
sociálních příspěvků
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Příležitosti

Hrozby

1. rozšíření nabídky sociálních služeb pro
vybrané cílové skupiny území SO ORP Sušice

1. stárnutí populace

2. změna legislativy – kategorizace cílových
skupin sociálních služeb, rozšíření spektra
sociální péče hrazené státem…

2. nedostatek finančních prostředků pro udržení
stávajícího stavu sociálních služeb či pro jejich
rozvoj

3. lepší komunikace a spolupráce mezi
poskytovateli, zástupci obcí a cílovými skupinami

3. změna legislativy – snížení finančních příspěvků
ze státního rozpočtu, zpřísnění pravidel a limitů
pro všeobecná zařízení….

4. vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

4. chudoba cílových skupin

5. vznik centra denních služeb pro sociálně
vyloučené osoby

5. šikana cílových skupin

6. vznik dalších bezbariérových přístupů na místech,
kde je předpoklad pohybu osob se zdravotním
postižením

6. neochota poskytovatelů, představitelů obcí a cílových
skupin ke spolupráci

7. vybudování bytového fondu pro příjmově
vymezené skupiny

7. generační nezájem o fungování sociálních služeb

8. širší nabídka aktivit pro cílové skupiny
sociálních služeb

8. nedostatečná propagace všech subjektů sociální sféry

9. rozvoj meziobecní spolupráce a lepší spolupráce
se sektorem zdravotnictví
10. využívání dostupných dotačních programů
11. hledání nových partnerů a sponzorů

9. dlouhé čekací lhůty na umístění seniorů v
Domově pro seniory v Sušici
10. rostoucí míra užívání drog a kriminality a
nárůst negativních sociálně patologických jevů
11.obecně
nepřijetí sociálně vyloučených a zdravotně
postižených jedinců do běžného života ve
společnosti

12. vzbuzení zájmu široké veřejnosti o
oblast sociálních služeb
Zdroj: Strategie území správního obvodu ORP Sušice, Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Z výše uvedené SWOT analýzy jednoznačně vyplývá, že oblast sociálních služeb je
v popředí zájmů města Sušice a většiny obcí v jeho spádové oblasti. Veškeré požadavky, které
široká veřejnost klade na poskytovatele, případně na své obecní úřady, jsou podle
možností, co nejrychleji a nejzodpovědněji řešeny, a to i ve spolupráci se státními orgány
a zdravotnickými zařízeními. Je třeba se zaměřit na vyřešení funkčního marketingu a dostatečné
propagace oblasti sociálních služeb, aby byla zajištěna maximální možná a dostupná
informovanost pro všechny obyvatele spádové oblasti.
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2.1.5

SWOT analýzy prioritních oblastí

Problematika seniorů
SILNÉ STRÁNKY
























Dobře fungující a flexibilní služby
sociální péče, prevence a odborné
sociální poradenství v celé ORP Sušice
stávajícími poskytovateli
Konání kulturních akcí pro seniory
Tísňová péče
Domov se zvl. režimem
Rozšíření kapacity soc. lůžek
Odlehčovací lůžka v Domově pro
seniory
Půjčovny kompenzačních pomůcek
Nemocnice – zachování všech oddělení
Vyhláška města o zákazu podomního
prodeje
Den seniorů (opakující se akce
podporovaná městem pro zvýšení
informovanosti seniorů)
Sociálně aktivizační služby a
volnočasové kluby pro seniory

PŘÍLEŽITOSTI
Zvyšování informovanosti
Zastávka u ÚP (BUS)
Mobilní (domácí) hospicová péče
Denní stacionář pro seniory
Zřízení odlehčovacích lůžek v Kolinci
Rozvoj spolupráce mezi poskytovateli
sociálních a zdravotních služeb a
při podávání informací o poskytovaných
službách
Seniortaxi
Potravinová pomoc pro seniory ohrožené
chudobou
Rozšíření nabídky aktivizačních a
zájmových činností do obcí pro seniory

SLABÉ STRÁNKY





















Nedostatek malometrážních bytů
Chybějící sociální bydlení
Nedostatek sociálních pracovníků s kvalifikovaným
vzděláním dle zák. č.108/2006, o soc. službách
Absence psychologa
Absence gerontologa
Nedostatek parkovacích míst u objektů poskytující
sociální a zdr. péči
Bariéry (veřejné komunikace, zdravotnické a sociální
objekty)
Nedostatečná informovanost o zdravotních a
sociálních službách
Právní legislativa (komplikace v praxi → ochrana
osobních údajů)
Nedostatek lékařů
Legislativa : zdr. pojišťovny nehradí poskytovatelům
soc. služeb zdravotní sestry (paliativní péče,
všeobecná i specializovaná)
Chybějící seniortaxi
Nedostatečná kapacita odlehčovacích lůžek
Nedostatečná kapacita vozového parku pro zajištění
terénních sociálních služeb v ORP Sušice

OHROŽENÍ
Zadluženost a chudoba seniorů
Nedostatečné finanční prostředky na zajištění služeb
Zneužívání PnP
Omezení dostupnosti zdravotní péče
Samota (izolovanost) seniorů
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Problematika osob se zdravotním postižením
SILNÉ STRÁNKY





Dobrá spolupráce mezi poskytovateli a
Městem Sušice
Otevření domova se zvláštním režimem
Dobře fungující služby pro osoby se
zdravotním postižením a duševně
nemocné
Snaha města odstraňovat bariéry

SLABÉ STRÁNKY





















PŘÍLEŽITOSTI
Sociální podnikání
Chráněné bydlení
Vznik SŠ pro OZP
Rozvoj terénní služby
(sociální rehabilitace)
Odlehčovací lůžka pro dospělé a děti celodenní péče
TAXI pro osoby se ZP








Přetrvávají některé bariéry ve městě (př. špatná
dostupnost do nemocnice apod.)
Nízká informovanost veřejnosti o službách
Malé prostory ve speciální škole a Klíčku
Nespolupráce s poskytovateli zdravotních služeb
Malá informovanost lékařů o soc. službách
Špatná dostupnost k ÚP a nemocnice pro OZP
Špatná dopravní obslužnost OZP z regionu
Chybějící chráněné bydlení
Chybí vzdělávání osob se zdravot. postiž. 15 – 18 let
(po ZŠ)
Chybí odlehčovací lůžka pro dospělé
Chybí odlehčovací lůžka pro děti
Chybí denní stacionář pro těžce zdravotně postižené
osoby
Není zaměstnání pro lidi s mentálním postižením

OHROŽENÍ
Nedostatečné financování
Nenavýšení kapacity spec. školy – ne - vzdělávání,
hrozí sociální vyčlenění (15 – 18 let)
Zachování akutní zdravotnické péče
Zadlužení domácností (drahé služby)
Nezaměstnanost OZP
Asistenti sociální péče – bez potřeby registrace nekoordinovanost péče v regionu
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Problematika sociálně znevýhodněných, dětí a mládeže

SILNÉ STRÁNKY






Zkušenosti a dobré fungování služeb
sociální prevence a odborného sociálního
poradenství
Sociálně integrační byt
Spolupráce města s poskytovateli
Potravinová banka na pomoc lidem
ohroženým chudobou
Existence komunitního centra

SLABÉ STRÁNKY









PŘÍLEŽITOSTI











Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Více terénní práce,
Primární prevence v rodinách,
Terénní pracovník MěÚ,
Informovanost veřejnosti,
Psychologická a psychoterapeutická
poradna,
Zlepšení koordinace spolupráce
sociálních služeb.
Protidrogová prevence
Zřízení sociálně integračních bytů – vznik
sociální služby Sociální rehabilitace
Vzdělávání veřejnosti zaměřené na
zvýšení finanční gramotnosti

Chybějící sociální služba nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Absence sociálního bydlení
Absence 24 hodinového provozu ubytovny
Málo terénní práce v rámci sanace rodiny
Chybí primární prevence v rodinách
Protidrogová prevence – terénní služby
Nedostatečná informovanost o službách
Existence drog ve městě

OHROŽENÍ





Nedostatečné financování služeb sociální prevence
(noclehárna – zrušení služby)
Málo kvalifikovaných sociálních pracovníků,
Drogy ve městě
Soukromé ubytovny
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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 2. 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
OPATŘENÍ 1.2.: Spolupráce při zajištění sociálních služeb
1.2.1. Informační schůzky organizací a zařízení poskytujících sociální služby, volnočasové
aktivity, vzdělávání a pod.
1.2.2. Setkávání starostů ORP Sušice s poskytovateli
1.2.3. Setkávání poskytovatelů a zdravotních pracovníků
OPATŘENÍ 1.3.: Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti
1.3.1. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti na Sušicku
OPATŘENÍ 1.4.: Zlepšení zdravotních služeb
1.4.1. Hledání možností zvýšení dostupnosti lékařské péče v ORP Sušice
1.4.2. Zachování nemocnice v Sušici

PRIORITNÍ OBLAST 2: PROBLEMATIKA SENIORŮ
OPATŘENÍ 2.1.: Zachování a rozvoj pobytových služeb pro seniory
2.1.1. Udržení domova pro seniory
2.1.2. Zkvalitnění služeb domova pro seniory
2.1.3. Rozšíření domova se zvláštním režimem
2.1.4. Zkvalitnění služeb domova se zvláštním režimem
2.1.5. Udržení pobytové odlehčovací služby
2.1.6. Rozšíření pobytové odlehčovací služby
2.1.7 Zřízení pobytových odlehčovacích služeb v Kolinci
OPATŘENÍ 2.2.: Zachování a rozvoj terénních sociálních služeb
2.2.1. Udržení pečovatelské služby Sociálních služeb města Sušice
2.2.2. Udržení pečovatelské služby Oblastní charity Sušice
2.2.3. Udržení osobní asistence
2.2.4. Udržení terénní odlehčovací služby
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2.2.5. Vznik domácí hospicové péče
2.2.6. Nákup vozidel pro terénní služby sociální péče
2.2.7. Udržení Tísňové péče
OPATŘENÍ 2.3.: Sociálně aktivizační činnosti
2.3.1. Udržení Sociálně aktivizačních služeb a rozšíření nabídky aktivit pro klienty
v Sociálních službách Města Sušice
2.3.2. Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Oblastní charity Sušice
2.3.3. Udržení Dne seniorů
OPATŘENÍ 2.4.: Půjčovny pomůcek
2.4.1. Půjčovna kompenzačních pomůcek Sociálních služeb Města Sušice
2.4.2. Půjčovna kompenzačních pomůcek, vysoušečů a materiálu k účelům mimořádné
pomoci Oblastní charity Sušice

PRIORITNÍ OBLAST 3: LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
OPATŘENÍ 3.1.: Služby pro děti a mládež se zdravotním postižením
3.1.1. Udržení Základní školy speciální Diakonie ČCE Merklín, odloučené pracoviště
v Sušici
3.1.2. Rozšíření ZŠ speciální DČCE Merklín, odloučené pracoviště v Sušici
3.1.3. Udržení Rané péče
3.1.4. Udržení Denního stacionáře Klíček
3.1.5. Dokončení revitalizace zahrady v areálu nemocnice v Sušici
OPATŘENÍ 3.2.: Služby pro dospělé osoby se zdravotním postižením
3.2.1. Udržení činnosti Svazu zdravotně postižených Šumava – Klub Sušice
3.2.2. Udržení sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním
3.2.3. Vznik sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním
3.2.4. Vznik chráněného bydlení
OPATŘENÍ 3.3.: Odstraňování bariér
3.3.1. Vznik autobusové zastávky u budovy úřadu práce
3.3.2. Komplexní revitalizace ulice Volšovská
3.3.3. Vznik bezbariérové ubytovny

PRIORITNÍ OBLAST 4: DĚTI, MLÁDEŽ A SOCIÁLNĚ
ZNEVÝHODNĚNÍ
OPATŘENÍ 4.1.: Zachování sociálního poradenství na Sušicku
4.1.1. Udržení Sociální poradny Sociálních služeb města Sušice
4.1.2. Udržení Sociální poradny Racek
4.1.3. Udržení Potravinové pomoci lidem ohroženým chudobou
4.1.4. Vznik Sociálního podnikání na území ORP Sušice
4.1.5. Vznik Sociální rehabilitace
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OPATŘENÍ 4.2.: Řešení problematiky ubytování
4.2.1. Udržení služby Charitní noclehárny Volšovy
4.2.2. Zvýšení počtu Sociálně integračních bytů
4.2.3. Hledání možností vzniku sociálního ubytování v Sušici
OPATŘENÍ 4.3.: Snižování rizik užívání návykových látek
4.3.1. Udržení terénního programu pro uživatele návykových látek
4.3.2. Skupina anonymních alkoholiků
OPATŘENÍ 4.4.: Ochrana dětí a mládeže a podpora rodiny
4.4.1. Udržení služby Archa pro rodiny s dětmi
4.4.2. Udržení služby Adite pro náhradní rodiny
4.4.3. Vznik Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Sušici
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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. Vytvoření 2. 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

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Obyvatelé ORP
Sušice
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj

1.1.1. – Vytvoření 2. Aktualizovaného katalogu o sociálních a
doprovodných službách v ORP Sušice
v ORP Sušice
V rámci této aktivity bude vytvořen 2. 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.
2018 - 2019
Město Sušice
Obce z území ORP Sušice, poskytovatelé sociálních služeb v regionu
2016

2017

2018

25 000

25 000

25 000

2016

2017

2018
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obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

45 000

45 000
Katalog o poskytovaných sociálních a doprovodných službách v ORP
Sušice.

Poznámka:

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Obyvatelé ORP Sušice
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

1.1.2. – Aktualizace katalogu o sociálních a doprovodných
službách v ORP Sušice na internetových stránkách města Sušice
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
trvale
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Sušici
Město Sušice, poskytovatelé sociálních služeb na Sušicku

2016

2017

2018

25 000

25 000

25 000

2016

2017

2018

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

Poznámka:
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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 apod.
1.2.2. Setkávání starostů ORP Sušice s poskytovateli
1.2.3. Setkávání poskytovatelů a zdravotních pracovníků
1.2.4. Informovanost veřejnosti o sociálních službách

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Obyvatelé ORP Sušice
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

1.2.1. - Informační schůzky organizací a zařízení poskytujících
sociální služby, volnočasové aktivity, vzdělání apod.
Organizace a zařízení, zabývající se sociální prací nebo příbuznou
problematikou na Sušicku se budou setkávat dvakrát do roka. 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.
trvale
Město Sušice
Poskytovatelé sociálních služeb na Sušicku, organizace zabývající se
příbuznou problematikou na Sušicku
2016

2017

2018

25 000

25 000

25 000

2016

2017

2018

Vzájemná informovanost zúčastněných stran a řešení potřeb obyvatel
ORP Sušice.
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Číslo a název
aktivity:

1.2.2. – Setkávání starostů ORP Sušice s poskytovateli

Charakteristika
aktivity:

Jedenkrát ročně 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:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Zástupci obcí
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:
Poznámka:

1x ročně
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Sušici
Obce z území ORP Sušice, poskytovatelé sociálních služeb v regionu

2016

2017

2018

30

30

30

2016

2017

2018

Zlepšení informovanosti obcí ORP Sušice o sociální problematice
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Číslo a název
aktivity:

1.2.3. – Setkávání poskytovatelů a zdravotních pracovníků

Charakteristika
aktivity:

Aktivita směřuje ke zlepšení komunikace mezi poskytovateli sociálních
služeb a zdravotními pracovníky.
Setkávání se bude uskutečňovat minimálně jednou do roka. Bude
docházet k výměně informací, vytváření spolupráce a zvýšení
informovanosti, které povede ke zkvalitnění poskytovaných sociálních
služeb.
V rámci setkávání by měl být také vytvořen prostor pro vznik nových
aktivit (semináře, zavádění „novinek“ v oblasti sociální a zdravotní
péče).
Na setkávání bude probíhat i pravidelné vyhodnocení spolupráce
za uplynulé období. V případě nedostatků budou v diskuzi hledána
optimální řešení vedoucí ke zlepšování spolupráce.

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Zdravotní pracovníci
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

1x za rok
MUDr. Kateřina Nová
Lékaři a poskytovatelé sociálních služeb v regionu

2016

2017

2018

15

15

15

2016

2017

2018

Zlepšení informovanosti a spolupráce mezi poskytovateli zdravotních a
sociálních služeb

Poznámka:

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:

Aktivita č. 1.2.4. – Informovanost veřejnosti o sociálních službách
Využití všech dostupných komunikačních kanálů pro průběžné
informování veřejnosti o stavu a změnách systému sociálních služeb
a seznamovat veřejnost s jednotlivými poskytovateli soc. služeb.
Využívat periodik, letáků, uspořádání setkání a pod.
trvale
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Obyvatelé ORP
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Sociální služby města Sušice, Oblastní charita Sušice, poskytovatelé
sociálních služeb v regionu.
2016

2017

2018

2016

2017

2018

Informovanost veřejnosti o sociálních službách

Poznámka:

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 sociální oblasti na Sušicku

Číslo a název
aktivity:

1.3.1. – Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti na Sušicku

Charakteristika
aktivity:

Cílem je zvýšit a udržet kvalitu sociálních služeb na Sušicku
dle standardů kvality sociálních služeb prostřednictvím kvalifikovaného
personálu.
Kromě pracovníků v sociálních službách je potřeba zapojit
do vzdělávacího programu osoby pečující o osobu blízkou, seznámit je
s možnostmi a poskytovateli sociálních služeb, kteří jim v péči
o blízkého člověka mohou pomoci (radou nebo přímo pomocí
v domácnosti), představit možnosti propojení odborné sociální péče
s péčí laickou a začlenit je do společenského života.

Časový
harmonogram:

2016 - 2018
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Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Pracovníci
Pečující osoby
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:
Poznámka:

Sociální služby města Sušice
Sociální služby města Sušice, Oblastní charita Sušice, Pečovatelská služba
Hartmanice, Pečovatelská služba Velhartice a Denní stacionář Klíček.

2016
150
30
2016

30 000
30 000

2017

2018

150
30

150
30

2017

2018

30 000
30 000

30 000
30 000

Pracovníci s adekvátními a aktuálními informacemi a vzděláním.
Dostatečně připravené osoby pečující o osobu blízkou.
Na školeních by se podíleli všichni zúčastnění.

OPATŘENÍ 1.4.:
Zlepšení zdravotních služeb
Stávající stav dostupnosti lékařské péče je považován za silně nedostačující. Na Sušicku je
nedostatek ambulantních specialistů, zejména v oboru endokrinologie, geriatrie,
stomatologie, ale i praktických lékařů pro dospělé.
NEMOS Sušice s.r.o. je pro region významným zdravotnickým subjektem poskytujícím
zdravotní péči, zahrnující lůžkovou část (lůžka chirurgická s lůžky pro gynekologickou
operativu, lůžka interní s observačními lůžky dětské LSPP, lůžka mezioborové JIP),
léčebnu dlouhodobě nemocných, ambulantní část, komplement.
AKTIVITY:
1.4.1. Hledání možností zvýšení dostupnosti lékařské péče v ORP Sušice
1.4.2. Zachování nemocnice v Sušici
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:
Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:
Poznámka:

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:

1.4.1 – Hledání možností zvýšení dostupnosti lékařské péče v ORP
Sušice
Mělo by dojít k jednání s Krajským úřadem a zdravotními
pojišťovnami o potřebě navýšení počtu praktických lékařů pro dospělé
v minimálním pracovním úvazku 0,5-1,0. Bude-li jednání kladné,
iniciovat vyhlášení výběrového řízení. Totéž se týká i stomatologa.
Ve spolupráci s vedením NEMOS Sušice s.r.o. a zdravotními
pojišťovnami se zaměřit na zvýšení dostupnosti specializovaných oborů a
to především geriatrie, endokrinologie, neurologie a kardiologie.
2016 - 2018
MUDr. Kateřina Nová
Město Sušice, Krajský úřad, zdravotní pojišťovny, NEMOS Sušice s.r.o

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Zlepšení dostupnosti lékařské péče

1.4.2. – Zachování nemocnice v Sušici
Dlouhodobým cílem je udržení poskytované zdravotní péče
za předpokladu kontinuálního hledání racionálních a organizačních
opatření, zkvalitnění služeb poskytované péče a hledání možností
pro jejich rozšíření, stabilizace personálního obsazení zdravotních
pracovníků, podílení se na jejich kontinuálním vzdělávání, zavádění
programů zvyšujících atraktivitu nemocnice nejen pro pacienty, ale
současně i pro lékaře a ostatní personál.
Pro další vývoj NEMOS Sušice s.r.o. je v neposlední řadě nezbytná
úzká spolupráce se zdravotními pojišťovnami, Krajským úřadem,
městem Sušice a okolními obcemi regionu.
trvale
34

Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:
Poznámka:

NEMOS Sušice s.r.o
Krajský úřad, zdravotní pojišťovny, obce a města
2016

2017

2018

2016

2017

2018

Zachování dostupnosti nemocniční péče
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3.2 PRIORITNÍ OBLAST 2: Problematika seniorů
OPATŘENÍ 2.1.:
Zachování a rozvoj pobytových služeb pro seniory
Převažujícím poskytovatelem v regionu jsou Sociální služby města Sušice, které provozují
Domov pro seniory, kde je provozována ambulantní odlehčovací služba a Domov se zvláštním
režimem, obojí je v Sušici.
Současná situace ukazuje, že by bylo vhodné do budoucnosti přemýšlet o možnosti zřízení nové
služby a to denního stacionáře pro seniory. Je však potřeba zjisti kvalitním způsobem reálnou
poptávku po této službě. Služba by mohla být přidružená k některé ze stávajících služeb.
Pobytová služba pro seniory je dále zajišťována sociálními lůžky v sušické nemocnici.
Tyto služby jsou pro důstojný život seniorů naprosto klíčové a musí být nadále podporovány.
Musí docházek i ke zkvalitňování služeb, aby mohly uspokojit stále rostoucí nároky svých
klientů s jejich specifiky.
AKTIVITY:
2.1.1. Udržení domova pro seniory
2.1.2. Zkvalitnění služeb domova pro seniory
2.1.3. Rozšíření domova se zvláštním režimem
2.1.4. Zkvalitnění služeb domova se zvláštním režimem
2.1.5. Udržení pobytové odlehčovací služby
2.1.6. Rozšíření pobytové odlehčovací služby
2.1.7 Zřízení pobytových odlehčovacích služeb v Kolinci

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:

Aktivita č. 2.1.1. Udržení domova pro seniory
V domově pro seniory je služba poskytována nepřetržitě 24 hodin denně
personálem kvalifikovaným jednak podle zákona č. 108/2006 Sb. (sociální
pracovníci, pracovníci v sociálních službách) a také zdravotními sestrami.
Pro zachování služby je nezbytné udržet dostatečnou kapacitu personálu
a zajistit poskytování kvalitní a profesionální služby.
Klientům je poskytována pobytová služba na dobu neurčitou, zajištění
stravování a pomoc při sebeobsluze, s vyřízením osobních záležitostí
a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služby jsou
poskytovány na základě individuálních potřeb klientů.
Kapacita domova pro seniory je ze 100 % využita.
Trvale
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace
Město Sušice
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Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
senioři
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Ostatní (VZP, ÚP)
CELKEM
Výstupy:

2016

2017

2018

95

95

95

2016

2017

2018

4 800 000
4 900 000
5 000 000
480 000
490 000
500 000
18 099 012
18 099 012
18 099 012
3 300 000
3 350 000
3 400 000
26 679 012
26 839 012
26 999 012
Dostatečný počet personálu pro zajištění kvalitního poskytování služby.
Udržení 100 % obsazenosti.

Poznámka:
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
senioři
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Ostatní (VZP,ÚP)
CELKEM

Aktivita č. 2.1.2. Zkvalitnění služeb domova pro seniory
Aktivita je rozdělena na oblasti personálního zajištění služby,
na zkvalitnění přímých služeb klientům a na administrativní oblast
zajištění služeb.
U personálního zajištění služeb je důraz kladen na průběžně vzdělávání
pracovníků a jejich profesionalizaci. Tak, aby do pracovního poměru
mohli být přijímání pracovníci s vhodnými osobnostními předpoklady pro
výkon pomáhajících profesí, aby absolvovali kvalitní kurzy sledující nové
a ověřené trendy v poskytování služeb cílové skupině seniorů a dostávalo
se jim náležité podpory při výkonu jejich profese, včetně odborné
supervize.
Další individualizace poskytované péče, která zahrnuje možnost výběru
z více jídel, lepšího zajištění soukromí (možnost uzamykání pokojů
a zajištění bezpečnosti klientů) a rozšíření možností realizace
individuálních zájmů (sportovní aktivity a volnočasové aktivity). Dále
zajištění vhodných prostor pro soukromí klientů při osobních jednáních
a pro konzultace s lékařem. Posledním bodem je zlepšení informovanosti
o poskytování služeb. To jak před samotným nástupem do pobytového
zařízení, tak během poskytování služeb.
Administrativní oblast zahrnuje další zkvalitnění administrativních
procesů, předávání informací, zpracování dokumentace k poskytování
služeb, při respektování zákonných norem. Také technické a softwarové
vybavení k zefektivnění procesů.
Trvale
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace
Město Sušice

2016

2017

2018

95

95

95

2016

2017

2018

4 800 000
480 000
18 099 012
3 300 000
26 679 012

4 900 000
490 000
18 099 012
3 350 000
26 839 012

5 000 000
500 000
18 099 012
3 400 000
26 999 012
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Výstupy:

Personální oblast
- profesionální personál proškolený v ověřených metodách práce s cílovou
skupinou, aplikující teorii do poskytované péče ve prospěch klienta
- menší fluktuace pracovníků v sociálních službách
Přímé služby klientům
- výběr z několika jídel
- možnost zajištění soukromí na pokojích a zajištění bezpečnosti klientů
- rozšíření možnosti realizace volnočasových a sportovních aktivit
- zřízení vhodných prostor pro soukromí klientů při osobních jednáních
- propagace služeb domova pro seniory na akcích v Sušici a dále na
relevantních místech (lékaři, obecní úřady, veřejná místa, internet)
Administrativní oblast
- zefektivnění předávání informací, snížení administrativní zátěže
- propojení softwaru a obnova technického vybavení

Poznámka:

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
senioři
Předpokládané
finanční zdroje:

Aktivita č. 2.1.3. Udržení domova se zvláštním režimem
Aktivita navazuje na předchozí plán, který počítal se zřízením domova
se zvláštním režimem v Sušici. V roce 2013 bylo otevřeno prvních 14
lůžek určených pro klienty s různými typy demencí (stařeckou demencí,
Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí), kteří se neorientují
v osobě, času a přirozeném prostředí.
Další etapou zajištění kvalitní sociální služby tuto cílovou skupinu
na sušicku je otevření dalších 20 lůžek domova se zvláštním režimem
v Sušici.
K tomu také patří navýšení stávajícího personálu tak, aby byly pokryty
speciální potřeby těchto klientů. Služba by měla být poskytována
prostřednictvím metod nefarmakologického přístupu ke klientům
s demencí. To zahrnuje využití bazální stimulace, smyslové aktivizace
a alternativní medicíny.
Trvale
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace
Město Sušice

2016

2017

2018

34

34

34

2016

2017

2018

MPSV
39

Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Ostatní (VZP,ÚP)
CELKEM
Výstupy:

2 590 696
2 700 000
2 800 000
260 000
270 000
280 000
6 464 706
6 464 706
6 464 706
500 000
500 000
500 000
9 815 402
9 934 706
10 044 706
- zajištění dostatku personálu pro samotné poskytování služby
- udržení 100 % obsazenosti

Poznámka:

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:

Aktivita č. 2.1.4. Zkvalitnění služeb domova se zvláštním režimem
Aktivita je rozdělena na oblasti personálního zajištění služby,
na zkvalitnění přímých služeb klientům a na administrativní oblast
zajištění služeb. Prolíná se s aktivitou č. 2 vzhledem k tomu, že částečně je
zajišťována stejnými pracovníky (administrativní a ekonomický úsek,
sociální pracovník a sociálně-zdravotní úsek).
U personálního zajištění služeb je důraz kladen na průběžně vzdělávání
pracovníků a jejich profesionalizaci. Tak, aby do pracovního poměru
mohli být přijímání pracovníci s vhodnými osobnostními předpoklady
pro výkon pomáhajících profesí, aby průběžně absolvovali kvalitní kurzy
sledující nové a ověřené trendy v poskytování služeb cílové skupině
seniorů s demencí a dostávalo se jim náležité podpory při výkonu jejich
profese, včetně odborné supervize a celkové prevence syndromu vyhoření.
Další oblastí je individualizace poskytované péče, efektivní zjišťování
relevantních informací potřebných k poskytování péče, spolupráce
s rodinami, respektování osobnosti klienta s demencí a jeho důstojnosti.
Zajištění vhodných prostor pro soukromí klientů při osobních jednáních,
pro konzultace s lékařem a rodinných setkání. Posledním bodem je
zlepšení informovanosti o poskytovaných službách ve srozumitelně formě
klientům a také rodinám. Důraz bude kladen také na zvelebování okolí
budovy Domova se zvláštním režimem. Na využití předzahrady budovy
tak, aby poskytovala bezpečné zázemí s dostatkem soukromí pro klienty
i jejich rodiny.
Administrativní oblast zahrnuje další zkvalitnění administrativních
procesů, předávání informací, zpracování dokumentace k poskytování
služeb, při respektování zákonných norem. Také technické a softwarové
vybavení k zefektivnění procesů.
Tato aktivita také zahrnuje rozšíření povědomí o druhu sociální služby pro
větší informovanost laické i odborné veřejnosti a odstranění stigmatizace.
2015
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace
Město Sušice
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Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
senioři a osoby s
chronickým
duševním
onemocněním
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV - PK
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2016

2017

2018

34

34

34

2016

2017

2018

2 590 696
0
6 464 706
0
9 055 402

2 700 000
0
6 464 706
0
9 164 706

2 800 000
0
6 464 706
0
9 264 706

Personální oblast
- profesionální personál proškolený v ověřených metodách práce s cílovou
skupinou, aplikující teorii do poskytované péče ve prospěch klienta
- menší fluktuace pracovníků v sociálních službách
- prevence syndromu vyhoření
Přímé služby klientům
- zřízení vhodných prostor pro soukromí klientů při osobních jednáních,
lékařských konzultacích a rodinných setkáních
- efektivní zjišťování informací o klientech, důležitých pro individualizaci
péče o seniory s demencí a naopak informace o metodách práce a
poskytovaných službách ve srozumitelné formě klientům i rodinným
příslušníkům
- propagace služeb poskytovaných domovem se zvláštním režimem v
Sušici a dále na relevantních místech mezi laickou i odbornou veřejností
(akce v Sušici, lékaři, obecní úřady, navazující sociální služby...)
Administrativní oblast
- zefektivnění předávání informací, snížení administrativní zátěže
- propojení softwaru a obnova technického vybavení

Poznámka:
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Číslo a název aktivity: Aktivita 2.1.5. - Udržení pobytové odlehčovací služby

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů služby
senioři
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Odlehčovací lůžko slouží jednak k adaptaci klientů před další navazující
službou domov pro seniory. Možné jsou i tzv. pobyty na zkoušku, kdy
si klient vyzkouší službu domov pro seniory.
Hlavním přínosem je pomoc pečující rodině, resp. zabezpečení možnosti
odpočinku této rodiny. Pečující osoba, po tom co klient využije
odlehčovací služby, může např. nastoupit do nemocnice na operaci,
odcestovat na dovolenou, případně si zařídit různé záležitosti spojené
s fungováním domácnosti (výmalba, stavební úpravy atd.).
Odlehčovací služba má formu 24 hodinové péče. Jedná se o péči jak
zdravotní, tak sociální. Zdravotní péče je poskytována pod dohledem
ošetřujícího lékaře. Klient odlehčovací služby má možnost se účastnit
aktivizačních činností nabízených v rámci Sociálních služeb Města
Sušice, příspěvkové organizace.
Klientům je v rámci sociální péče nabídnuta pomoc s vyřízením
osobních záležitostí, pomoc při zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, pomoc s osobní hygienou.
Vždy je kladen velký důraz na individuální potřeby klienta.
Kapacita služby je 1 lůžko v rámci domova pro seniory. Stávající jedno
lůžko je využito na 100% a je ekonomicky výdělečně činné. Jedná
se o samostatný pokoj se společným sociálním zařízením. Platba
za lůžko činí 340 Kč denně za ubytování a stravu. Dále poměrná část
aktuálně přiznaného příspěvku na péči.
Z dlouhodobého hlediska se jeví tato služba jako velmi potřebná
a neustále využívaná.
Klienti služby bývají z celé spádové oblasti Sušicka i z okolních okresů.
Trvale
Sociální služby Města Sušice
Město Sušice
2016

2017

2018

1

3

3

2016

2017

2018

57 701

150 000

160 000

354 170

804 300

804 300

411 871
954 300
964 300
- Podpora transformace pobytových služeb a podpora pečujících rodin. Zachování přirozeného života v domácím prostředí.

Poznámka:
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Číslo a název
aktivity:

Aktivita 2.1.6. - Rozšíření pobytové odlehčovací služby

Charakteristika
aktivity:

Ze zkušeností s kapacitou pobytové odlehčovací služby vyplývá, že je
nedostačující. Její rozšíření bylo plánováno již v předchozím plánu. Tato
služba je slabým místem i okolních okresů (v Plzeňském kraji službu
poskytuje jedno zařízení v Plzni a jedno v Domažlicích).
Místa odlehčovací služby by měla být rozšířena o dvě, tedy na celkový
počet tří lůžek. Z toho dvě místa by bylo možné používat po objednání.
Jedno lůžko by sloužilo jako lůžko krizové.

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
senioři
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2015
Sociální služby Města Sušice
Město Sušice
2016

2017

2018

1

3

3

2016

2017

2018

57 701

150 000

160 000

354 170

804 300

804 300

411 871
954 300
964 300
- Podpora transformace pobytových služeb a podpora pečujících rodin. Zachování přirozeného života v domácím prostředí.

Poznámka:
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Senioři, OZP
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV – Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Příjmy od klientů
Obec/obce
dárci
CELKEM
Výstupy:

Aktivita č. 2.1.7 – Zřízení odlehčovacích lůžek v Kolinci
Odlehčovací služby jsou určeny osobám, které se neobejdou bez pomoci
pečující osoby a pečujícím osobám po dobu jejich dovolené, odpočinku,
nemoci, hospitalizace, lázeňské péče, apod.
Sociální služby budou poskytovány převážně osobám, žijícím na území
ORP Sušice na dobu cca 1 měsíc. Předpokládaná kapacita cca 4-6 lůžek.
Osobám bude zajištěno ubytování, stravování a sociální služby v rozsahu
§44 ZSS č.108/2006, Sb. a související vyhlášky 505/2006 Sb.
Odlehčovací služby přinášejí úlevu pečujícím osobám v jejich náročné
péči a předcházejí nutnosti umístit osoby do domova pro seniory, popř.
do nemocnice v případě krátkodobé neschopnosti pečujících osob
postarat se o své blízké.
Sociální služby budou poskytovat kvalifikovaní pracovníci, kteří
v případě zájmu mohou nabídnout i edukaci pečujících osob v oblasti
ošetřovatelské péče.
Zahájení služby záleží na realizaci ze strany městyse Kolinec –
rekonstrukce stávajícího objektu
Oblastní charita Sušice
rodinní pečující, Městys Kolinec, obvodní lékař, nemocnice, SSMS

2016

2017

2018

0

0

4

2016

2017

2018
600 000
100 000
600 000
200 000
1 500 000

- zajištění potřeb osob závislých na péči po dobu nepřítomnosti
pečujících osob
- umožnění odpočinku pečujícím osobám
- podpora pečujících osob (psychická i formou vzdělávání)

Poznámka:
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OPATŘENÍ 2.2.:
Zachování a rozvoj terénních sociálních služeb
V regionu ORP Sušice jsou terénní služby sociální péče stěžejní službou, která zajišťuje
podporu osob se sníženou soběstačností a seniorů, kteří žijí ve svých domácnostech. Počet
osob, které chtějí zůstat ve svém přirozeném prostředí, se zvyšuje. Na péči o tyto osoby
se kromě sociálních služeb podílejí i rodinní příslušníci nebo jiné pečující osoby.
V regionu poskytují terénní sociální služby dvě organizace. Sociální služby města Sušice
a Oblastní charita Sušice .
Kromě pečovatelské služby je poskytována také služba osobní asistence a odlehčovací služby,
které současně podporují pečující rodinu a poskytují prostor k nezbytnému odpočinku. V rámci
opatření by měla vzniknout nová služba domácí hospicová péče, která umožní lidem
v terminálním stadiu nemoci zemřít doma, v kruhu svých blízkých a ve známém prostředí.
Na podpoře a rozvoji terénních sociálních služeb by se měly podílet i obce, ve kterých jsou tyto
služby poskytovány. Zajištění provozu těchto služeb je s ohledem na individuální potřeby
uživatelů a dojezdovou vzdálenost finančně i organizačně velmi náročné. Díky nedostatečné
dopravní obslužnosti do obcí v regionu je jedinou možností, jak zde službu poskytnout,
zajištění dopravy osobními automobily.
AKTIVITY:
2.2.1. Udržení pečovatelské služby Sociálních služeb města Sušice
2.2.2. Udržení pečovatelské služby Oblastní charity Sušice
2.2.3. Udržení osobní asistence
2.2.4. Udržení terénní odlehčovací služby
2.2.5. Vznik domácí hospicové péče
2.2.6. Nákup vozidel pro terénní služby sociální péče
2.2.7. Udržení Tísňové péče
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Číslo a název aktivity:

Aktivita č. 2.2.1. – Udržení pečovatelské služby - Sociální služby Města

Sušice
Pečovatelská služba je poskytovaná seniorům, zdravotně postiženým občanům
v Sušici a okolních obcích a to každý den, včetně víkendů a svátků v čase
od 7:00 do 21:30.
Pečovatelská služba slouží k zajištění životu nezbytných potřeb a umožňuje
seniorům i zdravotně postiženým osobám setrvat ve svém přirozeném domácím
prostředí.
Základní služby:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Charakteristika
aktivity:

Časový harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby
Senioři a osoby se
zdravotním postižením
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Dále klientům nabízíme ambulantní služby: prádelna, pedikúra, bezbariérové
prostory koupelny, fyzioterapie.
Cíle:
 zvyšovat kvalitu individuálně poskytované pečovatelské služby
 zajistit dostatečný počet kvalifikovaných, motivovaných a spokojených
pracovníků
 rozvíjet spolupráci s rodinami a blízkými osobami klientů
Reagujeme na poptávku ze strany našich klientů a dále chceme pokračovat
v rozšiřování nabídky našich služeb – např. fyzioterapie, která je důležitá
součást péče o klienta.
Ze statistického hlediska populace stárne, tím se navyšuje počet klientů a na to
chceme do budoucna reagovat zvýšením kapacity počtu klientů.
Trvale
Sociální služby Města Sušice
Městský úřad Sušice (sociální odbor), Nemocnice Sušice, praktičtí lékaři, Úřad
práce
2016

2017

2018

400

400

400

2016

2017

2018

3 320 000
400 000
1 700 000

3 440 000
400 000
1 800 000

3 550 000
400 000
1 900 000

5 420 000
5 640 000
5 850 000
Zkvalitnění péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením v sušickém
regionu navýšením kapacity, rozšířením nabídky fakultativních úkonů,
vytvořením stabilního týmů pracovníků.

Poznámka:
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby
Senioři, osoby se
zdravotním a
chronickým
onemocněním
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV - Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Úřad práce
obec/obce
příjmy od klientů
Ostatní
CELKEM
Výstupy:

Poznámka:

Aktivita č. 2.2.2. Udržení Pečovatelské služby - Oblastní charita Sušice
Terénní pečovatelská služba Oblastní charity Sušice podporuje běžný život
osob se sníženou schopností sebeobsluhy. Denně dojíždějí pracovníci
pečovatelské služby za uživateli služby do jejich domácností a pomáhají jim
s péčí o vlastní osobu a domácnost. Kvalifikovaní pracovníci respektují
individuální potřeby, denní zvyklosti a soukromí uživatelů služby.
Služba je poskytována denně od 7 do 20 hodin.
Pečovatelská služba je poskytována v ORP Sušice ze tří středisek v Sušici,
Kolinci a Kašperských Horách. Pečovatelská služba se v následujícím období
chce zaměřit na rozvoj služby na území, kde tento typ sociální péče chybí
a na otevření centrálních středisek na zemí ORP (nejbližší plánové středisko
ve Strašíně).
Pečovatelská služba je poskytována v rozsahu ZSS č.108/2006 Sb. a za úhradu
dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. Osobám, na které se vztahuje §75 odst. 2, ZSS
č. 108/2006 Sb., je poskytována zdarma.
Součástí pečovatelské služby je poskytování bezplatného základního sociálního
poradenství.
Pracovníci se dopravují za uživateli služby vozidly (viz doplňující aktivita
č. 2.2.6).
trvale
Oblastní charita Sušice
Město Sušice, obecní úřady, nemocnice, obvodní lékaři

2016

2017

2018

150

150

150

2016

2017

2018

3 500 000
3 500 000
3 500 000
250 000
250 000
250 000
100 000
100 000
100 000
150 000
150 0000
150 000
750 000
750 000
750 000
150 000
150 000
150 000
4 900 000
4 900 000
4 900 000
- setrvání osob v domácím prostředí
- zachování běžného (obvyklého) způsobu života
- udržení kontaktů s okolním prostředím
- podpora soběstačnosti osob
V souvislosti s rozvojem středisek je od roku 2015 nezbytné zvýšit počet
pracovníků - pracovní úvazky sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách a navýšit počet služebních vozidel na zajištění péče.
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby
Senioři, osoby se ZP,
tělesným postižením a
chronickým
onemocněním.
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV - Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Úřad práce
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Poznámka:

Aktivita č. 2.2.3. Udržení Osobní asistence
Osobní asistence pomáhá udržovat a rozvíjet sociální kontakty osob, podporuje
začleňování do společnosti a preventivně tím působí proti pocitům osamělosti.
S pomocí osobního asistenta je uživatel schopen zvládnout běžné denní činnosti
v přirozeném prostředí podle svých přání. Je to terénní služba, poskytovaná
v domácnostech uživatelů a v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Osobní asistence je určena seniorům se sníženou soběstačností a dospělým
osobám se zdravotním či jiným postižením, žijícím na území ORP Sušice.
Sociální služba je poskytována celoročně, bez časového omezení, podle potřeb
uživatelů služby. V současné době je poskytována ze tří středisek: Sušice,
Kašperské Hory, Kolinec. Je plánováno zřízení střediska ve Strašíně, popřípadě
v jiných obcích v regionu. V případě většího zájmu o službu zajistí organizace
podle svých možností rozvoj služby zvýšením pracovních úvazků sociálních
pracovníků i pracovníků v přímé péči.
Osobní asistence je poskytována v rozsahu ZSS č.108/2006 Sb. a za úhradu dle
vyhlášky č. 505/2006 Sb. Uživatelům jsou poskytovány slevy za poskytnutou
asistenci podle počtu hodin poskytnuté asistence, nebo pokud příjmy klienta
nestačí k pokrytí nákladů na poskytovanou službu. Z nabídky činností dle ZSS
si uživatel služby vybírá podle svých aktuálních potřeb a přání.
Součástí osobní asistence je poskytování bezplatného základního sociálního
poradenství.
Pracovníci se dopravují za uživateli služby vozidly (viz doplňující aktivita
2.2.6).
Trvale
Oblastní charita Sušice
Město Sušice, obecní úřady

2016

2017

2018

16 osob
(okamžitá kap. = 6)

16 osob
(okamžitá kap. = 6)

16 osob
(okamžitá kap. = 6)

2016

2017

2018

2 450 000
2 450 000
2 450 000
200 000
200 000
200 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
500 000
500 000
500 000
50 000
50 000
50 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
- udržení, případně rozvoj sociálních kontaktů uživatelů služby
- začleňování do společnosti
- uživatel je schopen žít doma obvyklým způsobem života
- prevence pocitů osamělosti
V souvislosti s rozvojem středisek a poskytováním celodenní asistence (i
v noci) je od roku 2015 nezbytné zvýšit počet pracovníků - pracovní úvazky
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a navýšit počet
služebních vozidel na zajištění péče.
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby
Senioři, osoby
s tělesným postižením,
zdravotním postižením
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV - Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Obec/obce
Příjmy od klientů
Ostatní
CELKEM
Výstupy:

Aktivita č. 2.2.4. Udržení terénní Odlehčovací služby
Odlehčovací služby Oblastní charity Sušice jsou terénní služby určené osobám
se sníženou schopností sebeobsluhy, které vyžadují celodenní péči. Uživateli
odlehčovacích služeb jsou většinou senioři ve věku nad 80 let, žijící 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 těmto osobám co nejdéle setrvat
ve známém, domácím prostředí, odlehčit pečujícím osobám a podpořit
vzájemné vztahy v rodině.
Služba je poskytována denně v čase 7 - 20 hodin.
Kvalifikovaní pracovníci sociálních služeb poskytují péči po předem sjednanou
dobu 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. V případě většího zájmu
o službu zajistí organizace podle svých možností rozvoj služby navýšením
pracovních úvazků sociálních pracovníků i pracovníků v přímé péči.
Součástí odlehčovacích služeb je poskytování bezplatného základního
sociálního poradenství.
Pracovníci se dopravují za uživateli služby vozidly (viz doplňující aktivita
č. 2.2.6).
Trvale
Oblastní charita Sušice
Pečující osoby, obvodní lékaři, nemocnice, psychoterapeut, duchovní,
Home Care
2016

2017

2018

16

16

16

2016

2017

2018

1 750 000
1 750 000
1 750 000
150 000
150 000
150 000
50 000
50 000
50 000
400 000
400 000
400 000
50 000
50 000
50 000
2 400 000
2 400 000
2 400 000
- zajištění životních potřeb osob závislých na celodenní péči v době
nepřítomnosti pečujících osob.
- odlehčení pečujícím osobám při náročné péči
- psychická podpora pečujících osob
- edukace pečujících osob v oblasti ošetřovatelské péče a sociálně právní oblasti
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Poznámka:

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby
Pacienti v terminálním
stádiu
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV - Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Zdravotní pojišťovny
Spoluúčast uživatelů
Obec/obce
dárci
CELKEM
Výstupy:

V souvislosti s rozvojem středisek je od roku 2015 nezbytné zvýšit počet
pracovníků - pracovní úvazky sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách a navýšit počet služebních vozidel na zajištění péče.
Výhledově je plánováno rozšíření služby o domácí hospicovou péči
poskytovanou ve spolupráci s lékaři, zdravotními sestrami, duchovními
a dalšími odborníky. Služba umožní osobám v terminálním stadiu
nemoci dožít doma, bez nutnosti hospitalizace ve zdravotnickém
zařízení. Do té doby bude poskytována péče osobám v terminálním stádiu
(pokud jsou uživateli odlehčovacích služeb) jako doposud – ve spolupráci
s rodinou, obvodními lékaři, zdravotními sestrami z Home care, popř.
duchovním.

Aktivita č. 2.2.5. Vznik Domácí hospicová péče
Cílem je umožnit lidem v terminálním stádiu nemoci, žijícím v oblasti ORP
Sušice, zemřít doma, ve známém prostředí, v okruhu svých blízkých.
Umírajícím bude poskytována odborná zdravotní péče zaměřená na tlumení
bolestí, které nemoc provázejí, v případě zájmu i psychická a duchovní
podpora.
Pečujícím osobám přináší fyzickou úlevu a psychickou podporu. V případě
potřeby bude poskytnuto odborné sociální poradenství a zapůjčeny
kompenzační pomůcky usnadňujících péči.
Pracovníci se dopravují za uživateli služby vozidly (viz doplňující aktivita
2.2.6).
Zahájení poskytování je podmíněno podpisem smlouvy se zdravotními
pojišťovnami a navázání spolupráce s lékařem, specialistou a legislativnímu
ukotvení domácí hospicové péče.
Oblastní charita Sušice
Multifunkční tým ve složení: zdravotní pojišťovny, ošetřující lékař, zdravotní
sestry, sociální pracovník, psychoterapeutka, duchovní, nemocnice, rodinní
pečující, hospic Svatého Lazara v Plzni, půjčovna kompenzačních pomůcek
OCH Sušice
2016

2017

2018

0

4

8

2016

2017

2018

200 000
100 000
250 000
50 000
50 000
50 000
700 000

500 000
300 000
500 000
100 000
50 000
50 000
1 500 000

0
0
0
0
0
0
0
-uspokojení potřeb umírajících
-podpora pečujících osob
-podpora pozůstalých
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Poznámka:

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby
Předpokládané
finanční zdroje:
Plzeňský kraj, MPSV
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

Předpokládané zahájení služby v průběhu roku 2017.
V současné době rámci odlehčovacích služeb spolupracujeme s obvodními
lékaři, zprostředkováváme služby domácí zdravotní péče Home care,
duchovních, edukujeme a psychicky podporujeme pečující osoby v ORP
Sušice.

Aktivita č. 2.2.6. Nákup vozidel pro terénní služby sociální péče
Terénní služby sociální péče - pečovatelská služba, osobní asistence a
odlehčovací služby (včetně plánované Domácí hospicové péče) jsou
poskytovány ve velké části ORP Sušice.
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 služebních
vozidel stárne 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. Automobily umožní zajistit
v případě potřeby přepravu seniorů k lékaři, na úřady a instituce poskytující
veřejné služby.
Cílem aktivity je zajištění dostupnosti služeb sociální péče na území ORP
Sušice a snížení nákladů na dopravu za uživateli služeb. K dosažení cíle je
třeba:
- průběžně zajišťování obměny stávajícího vozového parku
- nákup dalších služebních vozidel - postupné rozšíření vozového parku na 12
vozidel. Do roku 2018 plánujeme nákup 6 vozů v max. hodnotě 220.000,- Kč
za jeden automobil.
Ročně nákup alespoň 2 vozů
Oblastní charita Sušice
Plzeňský kraj, popř. MPSV ČR, dárci, nadace, obecní úřady

2016

2017

2018

2016

2017

2018

300 000
40 000

300 000
40 000

300 000
40 000

100 000
440 000

100 000
440 000

100 000
440 000
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Výstupy:
Poznámka:

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

- zajištění přepravy pracovníků za uživateli sociálních služeb v obcích ORP
Sušice.
- celkové snížení provozních nákladů na dopravu za klienty
Nejsou známy možnosti Krajského úřadu ani MPSV ČR, v rozpočtu je
v případě vypsání investičních programů předpoklad 70 % financování
ze strany KÚPK nebo MPSV ČR, tak jak tomu bylo v minulých letech.

Aktivita č. 2.2.7. – Udržení Tísňové péče
Tísňová péče je sociální služba, která dodává seniorům a osobám se zdravotním
postižením pocit bezpečí a jistoty v případě krizové situace jako je nevolnost,
slabost, pád, strach ze samoty, aj. Odborný personál zajistí pomoc 24 hodin
denně.
Územní působnost: město Sušice a obce do 15 km
Službu poskytujeme i v domech s pečovatelskou službou v Sušici
(Pod Svatoborem 56, Bašta 145)
Jak služba funguje:
- v případě ohrožení života, zdraví nebo bezpečí stisknete tlačítko,
kterým se aktivuje zařízení a okamžitě zavolá naši pomoc
- zpětným zavoláním ověříme situaci a vyjíždíme na pomoc
- zajistíme pomoc, zavoláme blízkým
Podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách služba tísňové péče
obsahuje tyto základní činnosti:
- poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
- sociálně terapeutické činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

Časový harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby
Senioři a osoby se
zdravotním postižením
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

Trvale od roku 2015
Sociální služby Města Sušice
Městský úřad Sušice, praktičtí lékaři, Městská policie v Sušici, Policie ČR,
Nemocnice Sušice
2016

2017

2018

25

40

50

2016

2017

2018

200 000
20 000
30 000

300 000
20 000
50 000

400 000
20 000
60 000

250 000

370 000

480 000
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Výstupy:
Poznámka:

Získání pocitu bezpečí seniorů a osob se zdravotním postižením a zbavení se
pocitu strachu ze samoty v domácím prostředí.
Zvýšení informovanosti o službě i do okolních obcí.

OPATŘENÍ 2.3.:
Sociálně aktivizační činnosti
Služby pro seniory nezahrnují pouze přímou péči, ale nezbytnou součástí těchto služeb je
i prevence, která vede k udržení a rozvoji schopností seniorů. Jde o motorický a smyslový rozvoj,
ale i o schopnosti komunikace se společenským prostředím. Rozvoj či udržení těchto schopností
a dovedností přispívá k co možná nejdelšímu samostatnému životu seniorů. Sociálně aktivizační
činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytují na Sušicku Sociální služby
města Sušice a Oblastní Charita Sušice.
Společně potom tyto organizace pořádají Den seniorů.
AKTIVITY:
2.3.1. Udržení Sociálně aktivizačních služeb a rozšíření nabídky aktivit pro klienty
v Sociálních službách Města Sušice
2.3.2. Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Oblastní charity Sušice
2.3.3. Udržení Dne seniorů
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Aktivita č. 2.3.1. – Udržení Sociálně aktivizačních služeb a rozšíření
Číslo a název aktivity:

nabídky aktivit pro klienty v organizaci Sociálních služeb Města
Sušice
Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením.
Nabízené aktivity napomáhají k udržování sociálních kontaktů, udržují
psychickou i fyzickou kondici a podporují aktivní občanství. Pomáhají
překonávat nepříznivou sociální situaci způsobenou vyšším věkem, zdravotním
postižením, odchodem do důchodů, odchodem partnera, ztrátou přátel,
pracovním zaneprázdněním rodiny, přestěhováním do domu s pečovatelskou
službou.
3.2.1
-

Charakteristika
aktivity:

Cíle služby:
snížení rizika sociální izolace z důvodu věku, zdravotního stavu
zlepšení psychického i fyzického zdraví
posílení soběstačnosti a nezávislosti v běžném životě

Nabídka aktivit:
- trénink paměti, Virtuální univerzita třetího věku
- cvičení
- procvičování jemné motoriky (ruční práce, výroba dekorací, vaření, aj.)
- nácvik práce s moderními technologiemi
- práce na počítači, internet
- přednášky
Skupinová aktivizace se koná ve společných prostotách domu s pečovatelskou
službou a to ve všední dni v dopoledních hodinách dle měsíčního
harmonogramu. Individuální aktivizace probíhá v domácnosti klientů nebo
v aktivizační místnosti dle domluvy.

Časový harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby
Senioři a osoby se
zdravotním postižením
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzenský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Trvale od roku 2009
Sociální služby Města Sušice
Sušické kulturní centrum, Sportoviště Sušice, Městský úřad Sušice,





2016

2017

2018

140

150

150

2016

2017

2018

225 000
20 000

230 000
20 000

240 000
20 000

245 000
250 000
Zvýšení informovanosti o nabízené službě
Rozšíření nabídky služeb dle poptávky
Navýšení kapacity, rozšíření prostor

260 000
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Poznámka:

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

V roce 2016 rozšíříme prostory určené pro aktivizaci a nabídneme tak i více
aktivit pro seniory ze Sušice. „Volnočasové centrum“ bude otevřené i
v odpoledních hodinách, bude zde k dispozici internet a různé rukodělné dílny
dle poptávky klientů.

Aktivita č. 2.3.2 – Udržení stávající sociální služby-Sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Oblastní charita Sušice
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.
SAS jsou poskytovány v DPS Kašperské Hory Žižkovo náměstí 401,
obvykle ve všedních dnech. Plánuje se další rozšíření aktivit v DPS
Kašperské Hory, ve spolupráci s městem Kašperské Hory.
V případě poptávky může být sociálně aktivizační služba pro seniory a
osoby se zdravotním postižením poskytována dle aktuálních možností
organizace i na dalších střediscích.
Sociálně aktivizační služby (SAS) Oblastní charity Sušice:
- podporují aktivní způsob života seniorů a dospělých osob se
zdravotním postižením ve společnosti
- napomáhají k udržování sociálních kontaktů
- rozvíjí dovednosti uživatelů
- zvyšuje informovanost seniorů a osob se zdravotním postižením
-v DPS Kašperské hory pomáhají při adaptaci na nové prostředí

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Senioři, osoby se
zdravotním postižením
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce

Celoroční provoz
Oblastní charita Sušice
Sušice, Kašperské Hory

2016

2017

2018

50

55

60

2016

2017

2018

600 000
50 000
100 000

600 000
50 000
100 000

600 000
50 000
100 000
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příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

50 000
50 000
50 000
800 000
800 000
800 000
- prevence sociálního vyloučení
- podpora aktivního trávení volného času seniorů a osob se zdravotním
postižením
- rozvoj dovedností uživatelů sociální služby
- zvýšení informovanosti seniorů

Poznámka:

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby

Aktivita č. 2.3.3. – Udržení dne seniorů
Den seniorů je akce pořádaná od roku 2007 poskytovateli
sociálních služeb určených seniorům u příležitosti Světového dne
seniorů (1.10.). Akce se koná v Sušici na náměstí Svobody a v zasedací
síni MÚ. Je určená seniorům, pečujícím osobám, veřejnosti v ORP
Sušice.
Cílem akce je:
- zvýšit informovanost seniorů v oblasti sociálních služeb,
sociálních dávek, kompenzačních pomůcek, bezpečnosti,
- umožnit vzájemné setkání seniorů a předávání zkušeností.
Jedenkrát ročně
Sociální služby města Sušice, Oblastní charita Sušice
MÚ Sušice, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, technické služby města,
Městská policie, prodejci kompenzačních pomůcek, hygienických
potřeb, moderátor akce, různé firmy/dárci (např. občerstvení) apod.

Senioři
Předpokládané
finanční zdroje:
Město Sušice
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Ostatní - dárci
CELKEM
Výstupy:

-

2016

2017

2018

300

300

300

2016

2017

2018

10 000

10 000

10 000

5 000
5 000
15 000
15 000
Podpora informovanosti seniorů
Prevence sociálního vyloučení seniorů

5 000
15 000

Poznámka:
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OPATŘENÍ 2.4.:
Půjčovny kompenzačních pomůcek
Půjčovny kompenzačních pomůcek jsou využívány především osobami, které na svoji
kompenzační pomůcku teprve od zdravotní pojišťovny čekají, nebo osobami, které využívají
možnost se s pomůcku před objednáním seznámit, vyzkouší si ji ve své domácnosti a teprve
po té se rozhodnou pro určitý typ pomůcky tak, aby jim vyhovoval v maximálně možné míře.
Oblastní charita Sušice dále půjčuje odvlhčovače vzduchu, které jsou využívány
pro vysoušení vlhkých staveb nebo v období záplav.
AKTIVITY:
2.4.1. Půjčovna kompenzačních pomůcek Sociálních služeb Města Sušice
2.4.2. Půjčovna kompenzačních pomůcek, vysoušečů a materiálu k účelům mimořádné
pomoci Oblastní charity Sušice

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Senioři a osoby se
zdravotním
postižením
Osoby po úrazu
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce

Aktivita č. 2.4.1. – Půjčovna kompenzačních pomůcek Sociálních
služeb Města Sušice
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 domácnosti. 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 a fyzioterapeutka
poskytne poradenství, jak pomůcku vhodně používat.
Trvale od roku 2009
Sociální služby Města Sušice
Městský úřad v Sušici, Úřad práce v Sušici, Nemocnice Sušice

2016

2017

2018

55

60

60

10

15

15

2016

2017

2018
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příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:




18 000
20 000
18 000
20 000
Zvýšení informovanosti o poskytování této služby.
Propojenost a návaznost na další služby naší organizace.

20 000
20 000

Poznámka:

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Senioři, OZP, osoby
v krizi
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Ostatní
CELKEM
Výstupy:
Poznámka:

Aktivita č. 2.4.2. Půjčovna kompenzačních pomůcek, vysoušečů a
materiálu k účelům mimořádné pomoci - Oblastní charita Sušice
Kompenzační pomůcky umožní zvýšit kvalitu životu zejména osobám
se sníženou pohyblivostí. Mnoho z těchto osob ve svých domácnostech
však kompenzační pomůcku nemá nebo čeká, až ji získá prostřednictvím
své zdravotní pojišťovny. Půjčovna kompenzačních pomůcek 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 Vám ochotně poskytnou sociální pracovníci
Oblastní charity Sušice.
Vysoušeče a materiál k účelům mimořádné pomoci. Při živelných
pohromách (povodně) a mimořádných událostech (záplavy, požár apod.)
poskytuje naše organizace zapůjčení vysoušečů, dezinfekční a úklidové
prostředky, humanitární pomoc (balená voda, oblečení, lůžkoviny apod.)
trvale
Oblastní charita Sušice
Městské a obecní úřady

2016

2017

2018

60

60

60

2016

2017

2018

10 000
60 000
10 000
80 000

10 000
60 000
10 000
80 000

10 000
60 000
10 000
80 000

Půjčovna kompenzačních pomůcek a vysoušečů je na adrese Sociální
poradny Racek, Havlíčkova 110, Sušice.
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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 Stodůlky. Tyto
služby pracují hlavně na rozvoji postižených dětí v raném věku.
Na ně navazuje ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín v Sušici. Po ukončení školní docházky
poskytuje službu denní stacionář Klíček Diakonie ČCE Merklín.
AKTIVITY:
3.1.1. Udržení Základní školy speciální Diakonie ČCE Merklín, odloučené pracoviště
v Sušici
3.1.2. Rozšíření ZŠ speciální DČCE Merklín, odloučené pracoviště v Sušici
3.1.3. Udržení Rané péče
3.1.4. Udržení Denního stacionáře Klíček
3.1.5. Dokončení revitalizace zahrady v areálu nemocnice v Sušici

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
žáci ZŠ speciální

Aktivita – 3.1.1. - Udržení Základní školy speciální Diakonie ČCE
Merklín, odloučené pracoviště v Sušici
Základní škola speciální v Sušici je součástí Základní školy speciální
DČCE Merklín. Je určena pro děti ze Sušice a okolí s lehkým, středně
těžkým a těžkým mentálním postižením, děti s více vadami, nebo
s diagnózou autismus. Věk žáků je 5 až 26 let. Žáci zde plní povinnou
školní docházku, 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 a poloha v klidném prostředí zahrady sušické nemocnice.
(popis realizace, co, jak, zdůvodnění, spádovost služby – region atp.,
výstupy, předpokládané přínosy a dopady, u rozvoje stávající služby nebo
nových služeb včetně termínu zahájení poskytování)
stále
Základní škola speciální DČCE Merklín
MÚ Sušice
obecní úřady
Diakonie ČCE Praha
2016

2017

2018

12

12

12
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Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
příjmy od klientů
MŠMT
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2016

2017

2018

180 000
1 800 000

180 000
1 800 000

180 000
1 800 000

1 980 000
1 980 000
1 980 000
Škola zajišťuje dětem s postižením komplexní péči, odpovídající zájmové
aktivity, umožňuje jim plnohodnotný život ve společnosti vrstevníků a
rodičům umožňuje zapojit se do běžného pracovního procesu.

Poznámka:

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Žáci praktické školy
jednoleté

Aktivita – 3.1.2. – Rozšíření ZŠ speciální DČCE Merklín, odloučené
pracoviště v Sušici
Odloučené pracoviště ZŠ speciální DČCE Merklín v Sušici vzdělává děti
s lehkým, středním i těžkým mentálním postižením, děti s více vadami
a děti s autismem ze Sušice a okolí již od roku 2007 a od roku 2013 je
kapacita školy 12 žáků naplněna. Za určitých podmínek může škola
vzdělávat žáky až do 26 let, avšak vzhledem k počtu dětí, kteří absolvují
povinnou školní docházku, se jeví potřebné stávající služby základní
školy rozšířit o nabídku vzdělávání těchto dětí v jednoletém či dvouletém
učebním oboru. Škola podpořená městem Sušice plánuje od září 2016
toto vzdělávání nabídnout a tím by se vyplnila mezera ve vzdělávání dětí
s postižením, které mají splněnou základní školní docházku, ale není jim
ještě 18 let, aby mohly nastoupit do Denního stacionáře pro dospělé
osoby. Prostory pracoviště v Sušici v nynější podobě jsou však pro tyto
účely nevyhovující, malé, nejvýhodnější se jeví ke stávající budově
přistavět novou část. Žáci by nenásilnou formou přecházeli do dalšího
vzdělávání s lidmi a v prostorách, které znají, využívali by společné
zařízení a dobře fungující aktivity a terapie školy základní, rozšířené
o jejich další vzdělávací aktivity.
Od září 2016
Město Sušice
ZŠ speciální DČCE Merklín (bez finanční spoluúčasti)

2016

2017

2018

6

6

6
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Žáci praktické školy
dvouleté
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
příjmy od klientů
MŠMT
ostatní
CELKEM
Výstupy:

6

6

6

2016

2017

2018

180 000
1 200 000

180 000
1 200 000

180 000
1 200 000

1 380 000
1 380 000
1 380 000
Nabídka vzdělávání dětí s postižením s ukončeným základním vzděláním
žijících v Sušici a okolí.

Poznámka:

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:

Aktivita č. 3.1.3 – Udržení Rané péče
Raná péče je terénní služba sociální prevence, která provází rodinu
v období po narození dítěte s postižením. Jejím cílem je podpořit rodiče
tak, aby se vyrovnali s nečekanou situací a dokázali plně uplatnit své
rodičovské kompetence.
Realizace služby:
- Konzultace v domácím prostředí dle potřeb rodiny (zpravidla 6 –
8x ročně)
- V rámci konzultací jsou nabízeny tyto služby (rodina sama volí
dle své potřeby):
 podpůrný rozhovor
 hodnocení vývoje dítěte a návrh postupů k rozvoji jeho
schopností
 odborné poradenství: sociálně právní, v oblasti
rehabilitačních pomůcek, zařazení dítěte do školského
zařízení, využívání návazných sociálních a komunitních
služeb, zprostředkování kontaktů na odborníky a
pracoviště
 pomoc při uplatňování zájmů rodiny: vypracování
písemné zprávy o vývoji či potřebách dítěte, pomoc při
oslovování institucí
Působnost služby: Praha, Středočeský, Ústecký a Plzeňský kraj
Služba je poskytována celoročně
(např. registrovaný poskytovatel sociální služby)
Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 - Stodůlkách
Sociální odbor, pediatři, + v případě potřeby další návazné služby např.
MŠ, ZŠ speciální, ZŠ, SAS (vše vychází z aktuálních potřeb klientů)
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Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Rodiny s dětmi
s mentálním,
pohybovým a
kombinovaným
postižením od 0 do 7
let
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Poznámka:

2016

2017

2018

3

5

5

2016

2017

2018

90 000
12 000

150 000
20 000

150 000
20 000

102 000
170 000
170 000
psychosociální podpora rodičů
instruktáž rodičů (navrhování postupů k podpoře rozvoje dítěte a
navrhování odpovídajících pomůcek)
- informování rodičů v oblasti dávek sociálního zabezpečení,
rehabilitačních pomůcek
- oslovení a spolupráce s MŠ (příp. ZŠ)
- oslovení organizací poskytujících návazné služby
- půjčování rehabilitačních pomůcek
- podpora rodičů při zapojení do svépomocné skupiny
Vzhledem k tomu, že kapacita služby je naplněna, plánujeme –
pravděpodobně v příštím roce - její navýšení.
-
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Osoby s mentálním a
kombinovaným
tělesným postižením
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV – Plzeňská kraj
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

Aktivita č. 3.1.4. Udržení Denního stacionáře Klíček
Služba Stacionáře Klíček je poskytována občanům ze Sušice a okolí
s mentálním postižením středně těžkého a těžkého stupně a s kombinací
mentálního a tělesného postižení ve věku 18 – 45 let. A kteří z důvodu
postižení nejsou schopni bez pomoci sami nacházet způsoby zapojení
do běžného života svých vrstevníků.
Posláním denního stacionáře Klíček v Sušici je pomocí rozvoje
sociálních dovedností a pracovních návyků zvyšovat šance lidem
s mentálním postižením při zapojením do běžného života.
Služba je poskytována ambulantní formou.
Služba nabízí podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, tyto
základní činnosti:
 základní sociální poradenství,
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytování stravy,
 výchovné, vzdělávací, a aktivizační činnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 sociálně-terapeutické činnosti,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Trvale
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Město Sušice

2016

2017

2018

8

10

12

2016

2017

2018

750 000
56 000
20 000
290 000
15 000
1 131 000

770 000
60 000
40 000
310 000
20 000
1 200 000

790 000
65 000
45 000
340 000
20 000
1 260 000
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Výstupy:

Cílem služby je, aby s pomocí pracovníků stacionáře došlo u uživatelů
k takovým změnám, které mohou napomoci k lepšímu začlenění
do společnosti. To znamená, že:
 uživatel vyjadřuje svá přání, plány a cíle a aktivně se
podílí na jejich realizaci,
 uživatel má osvojeny pracovní návyky,
 má přehled o tom, jaké veřejné služby jsou běžně
k dispozici a ví, jak a kdy je může využít,
 uživatel je v maximální možné míře samostatný,
 uživatel má rozvinuty sociální dovednosti, které mu
usnadňují kontakt s druhými lidmi.

Poznámka:

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby

3.1.5. Dokončení revitalizace zahrady v areálu nemocnice v Sušici
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 ze vzdálenější 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 je potřeba 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.
Realizace v závislosti na získání finančních prostředků
Město Sušice, společnost NEMOS GROUP a.s.
Město Sušice, společnost NEMOS GROUP a.s.
Bez finanční spoluúčasti:
ZŠ speciální DČCE Merklín
ZŠ speciální DČCE Merklín, odloučené pracoviště Sušice
Denní stacionář Klíček
2016

2017

2018
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Hndicapovaní -minim.
počet – Spec.škola a
Klíček
pacienti nemocnice
občané města
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
CELKEM
Výstupy:
Poznámka:

2016

2017

2018

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.
Není zpracován projekt, takže nelze zpracovat finanční hodnocení

OPATŘENÍ 3.2.:
Služby pro dospělé osoby se zdravotním postižením
Na Sušicku jsou pro dospělé poskytovány tyto služby: Pečovatelská služba Sociálních služeb
města Sušice a Oblastní Charity Sušice, Terénní odlehčovací služba Oblastní Charity Sušice
a Denní stacionář Klíček. Na území regionu působí základní organizace Svazu zdravotně
postižených Šumava, která této cílové skupině poskytuje různorodou podporu a snaží
se zajišťovat kontakt se společenským prostředím pořádáním různých akcí.
Z diskuzí pracovní skupiny zabývající se tímto tématem vyplynulo, že nejpřínosnějším
a nejdůležitějším pro zdravotně a mentálně postižené by bylo zajistit jim práci a bydlení. Toto by
měly řešit aktivity vznik chráněného bydlení, vznik sociálně terapeutické dílny a sociální
rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. Jde o nezbytný předpoklad pro to, aby se mohly
zdravotně postižení začlenit do běžné společnosti
AKTIVITY:
3.2.1. Udržení činnosti Svazu zdravotně postižených Šumava – Klub Sušice
3.2.2. Udržení sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním
3.2.3. Vznik sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním
3.2.4. Vznik chráněného bydlení
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Senioři a zdravotně
postižení
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Aktivita č. 3.2.1. – Udržení Svazu zdravotně postižených Šumava Klub Sušice
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).
trvale
Svaz zdravotně postižených Šumava, Klub Sušice
Sociální služby města Sušice, Město Sušice

2016

2017

2018

150

150

150

2016

2017

2018

10 000
10 000
10 000
19 500
19 500
19 500
10 000
10 000
10 000
39 500
39 500
39 500
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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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Lidé s chronickým
duševním
onemocněním
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV – Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Aktivita č. 3.2.2. – Udržení - Sociálně terapeutické dílny pro osoby
s duševním onemocněním
Cílem aktivity je podpořit udržení Terapeutické dílny Sušice, která byla
otevřena v listopadu 2013. Sdružení při poskytování služeb využívá
systém individuálního plánování, který zásadně vychází z potřeb, přání
a možností klientů a zároveň vychází z poslání a nabídky služeb
sdružení.
Posláním dílny je nacvičovat a upevňovat motorické, psychické
a sociální dovednosti osob s duševním onemocněním a podpořit je tak
v integraci do života společnosti prostřednictvím simulace pracovního
procesu. Uživatelé jsou vedeni k pravidelnosti (dodržování denního
režimu) a odpovědnosti za vykonanou práci. Zároveň získávají nové
dovednosti, možnost kontaktu, sebevědomí. Služba je poskytována
ambulantní formou, uživatelé mají k dispozici kuchyň.
Program STD se dělí na dvě části:
a)Denní aktivity-nabízí pravidelný program (např. vaření, výlety).
Umožňují vzájemné setkávání a sdílení zkušeností lidí v podobných
životních situacích. Napomáhá v rozvoji sociálních a praktických
dovedností jedince.
b)Pracovní činnosti-poskytují dlouhodobou a pravidelnou podporu
pro zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím
sociálně pracovní terapie (např. filcování, korálkování, malba).
Trvale
Fokus-Písek, pobočka Sušice
Sociální odbor MÚ Sušice
Ambulantní psychiatři, Nemocnice Klatovy – psychiatrické oddělení,
Oblastní charita Sušice, Diakonie
2016

2017

2018

20

25

25

2016

2017

2018

1 100 000
100 000
5 000

1 100 000
100 000
5 000

1 100 000
100 000
5 000

20 000
20 000
20 000
1 225 000
1 225 000
1 225 000
Zajištění služeb sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním
onemocněním

Poznámka:
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Lidé s chronickým
duševním
onemocněním
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV – Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Aktivita č. 3.2.3. – Vznik sociální rehabilitace pro osoby s duševním
onemocněním
Na základě poptávky klientů a spolupracujících organizací plánujeme
zavedení služby Sociální rehabilitace na území ORP Sušice.
Tato sociální služba je rozdělena na ambulantní a terénní formu.
Terénní sociální rehabilitace je zajišťována v přirozeném prostředí
klienta.
Ambulantní sociální rehabilitace je poskytována v prostorách organizace
a jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální
situaci.
Služba je poskytovaná metodou case management.
trvale
Fokus-Písek, pobočka Sušice
Sociální odbor MÚ Sušice
Ambulantní psychiatři, Nemocnice Klatovy – psychiatrické oddělení,
Oblastní charita Sušice, Diakonie
2016

2017

2018

20

30

40

2016

2017

2018

900 000
50 000
5 000

900 000
50 000
5 000

900 000
50 000
5 000

20 000
20 000
20 000
975 000
975 000
975 000
Zajištění služeb sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním.
Snížení procenta hospitalizací, včasné řešení ataky nemocí, snížení
ohrožení chudobou a sociálním vyloučením.

Poznámka:
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Číslo a název
aktivity:

Aktivita č. 3.2.4. – Vznik chráněného bydlení

Charakteristika
aktivity:

Vznik nové služby – Chráněného bydlení pro osoby s mentálním
a kombinací tělesného postižení by umožnil:
- Pro osoby, které projdou stacionářem Klíček a budou schopny
samostatného, případně partnerského, bydlení s pomocí
pracovníků služby prožívat život s co největší integrací
do společnosti.
- Pro osoby z rodin ze Sušice a okolí, o které se již nemohou
postarat rodiče a jsou schopny viz. výše.
Před realizací je třeba zvážit varianty vzniku bydlení:
1. Služba vznikne v jednom místě – výhodou je dobrá obslužnost
personálem. Nevýhodou menší začlenění postižených osob
do běžné společnosti.
2. Služba vznikne ve více objektech (bytech) – výhodou je lepší
začlenění osob do společnosti. Nevýhodou složitější obslužnost
personálem.

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Osoby s mentálním a
kombinovaným
tělesným postižením
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Diakonie ČCE, Oblastní charita Sušice, Sociální služby města Sušice
Město Sušice

2016

2017

2018

0

2

2

2016

2017

2018

250 000

250 000

100 000

100 000

12 000

12 000

362 000
362 000
Osobám této cílové skupiny bude umožněno prožívání běžného života,
budou začleněny do společnosti. Vznikne alternativa k jinak, v některých
případech, nutnému umístění do celoročních pobytových zařízení.

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. Bariéry je potřeba zmapovat a následně
odstranit jak v objektech, tak na veřejných prostranstvích.
Při odstraňování bariér není možné zapomínat na menší města nebo obce, zejména u přístupu
do veřejných budov, památek apod.
AKTIVITY:
3.3.1. Vznik autobusové zastávky u budovy úřadu práce
3.3.2. Komplexní revitalizace ulice Volšovská
3.3.3. Vznik bezbariérové ubytovny

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
…
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Aktivita č. 3.3.1. – Zřízení autobusové zastávky u budovy úřadu
práce
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 autobusovými spoji.
Se zřízením autobusové zastávky bude zhotovené osvětlení, dlažba
v současném zeleném pásu, zakreslení označení.
2016 - 2017
Město Sušice

2016

2017

2018

2016

2017

2018

300 000

200 000

0

300 000
200 000
Zajištění přístupnosti autobusovou přepravou osobám se zdravotním
postižením k budově úřadu práce.

Poznámka:
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0

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
…
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
Město Sušice
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:
Poznámka:

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:

Aktivita č. 3.3.2. – Kompletní revitalizace ulice Volšovská
Revitalizací ulice Volšovská dojde k odstranění bariér v celé její délce.
Budou vybudované nové chodníky s bezbariérovými nástupy a dojde
k celkové opravě veřejného osvětlení, oprav sítí technické infrastruktury
apod.
2016 - 2017
Město Sušice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

2016

2017

2018

2016

2017

2018

15 000 000
15 000 000

3 000 000
3 000 000

30 000 000
6 000 000
Kompletní revitalizace ulice Volšovská

Aktivita č. 3.3.3. – vznik bezbariérové ubytovny
Přestavbou bytového domu na adr. Volšovská č.p.28 vznikne
bezbariérová ubytovna. Předpokladem bude možnost levnějšího
ubytování typu hotelových služeb pro turistické a zájmové účely, např.
školy v přírodě, sportovní soustředění, apod. Kapacita cca 50
ubytovacích lůžek.
2016 – příprava projektu
2017 – 2018 realizace projektu
Město Sušice
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Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Sportovci, žáci,
turisti,…
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
Město Sušice
příjmy od klientů
dotační zdroje
CELKEM
Výstupy:

2016

2017

2018

2016

2017

2018

500 000

3 500 000
15 000 000
3 500 000
15 000 000
500 000
7 000 000
30 000 000
1 000 000
14 000 000
60 000 000
Vznik cenově dostupného ubytování pro sportovce, žáky, turistické
skupiny, apod.

Poznámka:

72

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 a Sociální poradna Racek Oblastní Charity Sušice.
AKTIVITY:
4.1.1. Udržení Sociální poradny Sociálních služeb města Sušice
4.1.2. Udržení Sociální poradny Racek
4.1.3. Udržení Potravinové pomoci lidem ohroženým chudobou
4.1.4. Vznik Sociálního podnikání na území ORP Sušice
4.1.5. Vznik Sociální rehabilitace

Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:

Aktivita č. 4.1.1 – Udržení Sociální poradny Sociálních služeb Města
Sušice
Služba je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením, občanům
v nepříznivé sociální situaci a lidem v krizi.
Cílem je podpora a pomoc těmto osobám při hledání řešení a jejich
motivace k prosazování svých práv a oprávněných zájmů. Pomoc při
zorientování se v systému sociálních dávek a služeb v regionu. Dále jde
o pomoc při jednáních na úřadech či jiných institucích, podpora a pomoc
při řešení mezigeneračních, sousedských vtahů a navázání kontaktů
s přirozeným sociálním prostředím.
Poskytneme vám informace, zprostředkujeme další služby, zajistíme
pomoc s vyplněním formulářů. Pomoc je zcela zdarma.
Pro občany v krizi máme malý sklad pomoci – drobné věci
do domácnosti.
Poradna nabízí
- sociálně právní poradenství se sociální pracovnicí
- poradenství v krizi
- diskrétnost, ochotu, empatii
Sociální poradenství je poskytováno v kanceláři Sociální poradny
a to v úterý 14:00 – 17:00 a čtvrtek 9:00 – 12:00.
Po domluvě poskytujeme poradenství v domácnosti.
Trvale od roku 2009
Sociální služby Města Sušice
Městský úřad v Sušici, Úřad práce v Sušici, Nemocnice Sušice,
poskytovatelé sociálních služeb a instituce dle povahy problému

73

Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Senioři a osoby se
zdravotním postižením
Osoby v krizi
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:




2016

2017

2018

55

60

60

20

20

20

2016

2017

2018

280 000
30 000

290 000
30 000

300 000
30 000

20 000
20 000
20 000
330 000
340 000
350 000
Zvýšení informovanosti a samostatnosti občanů v nepříznivé
sociální situaci.
Propojenost a návaznost na další služby naší organizace.

Poznámka:
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Osoby v krizi
Senioři

Aktivita č. 4.1.2 – Udržení Sociální poradny Racek
Sociální poradna Racek bezplatně poskytuje činnosti dle ZSS č.108/2006
Sb. a zaměřuje se na dluhové poradenství a poradenství lidem
v obtížných životních situacích. Poskytujeme humanitární pomoc při
mimořádných událostem pohromách (např. povodně) a při krizových
situacích (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).
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:
a) ambulantní forma poskytování služby ve 4 poradenských střediscích:
Sociální poradna Racek, Havlíčkova 110, Sušice
Sociální poradna Racek, Volšovy 1, Sušice
Sociální poradna Racek, Žižkovo náměstí 401, Kašperské Hory
Sociální poradna Racek, Kolinec 28, Kolinec
(Výhledově plánujeme středisko ve Strašíně, případně v ostatních
místech ORP Sušice)
Ve všech střediscích jsou poskytovány odborné konzultace, informace
a poradenství včetně dluhové problematiky, půjčování 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 rámci Sociálně integrační bytu (viz aktivita
2.4.2. Rozšíření projektu „Sociálně integračního bytu“ Oblastní Charity
Sušice).
Na službu přímo navazuje Půjčovna kompenzačních pomůcek,
vysoušečů a materiálu k účelům mimořádné pomoci (aktivita č. 4.2.2.)
trvale
Oblastní charita Sušice
Městské a obecní úřady, Úřady práce

2016

2017

2018

250
55

275
75

275
75
75

Osoby se zdravotním
postižením
Osoby s tělesným
postižením
Osoby s chronickým
onemocněním
Osoby které vedou
rizikový způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženi
Osoby bez přístřeší
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV – Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Poznámka:

20

25

25

10

15

15

15

20

20

20
30

20
35

20
35

2016

2017

2018

900 000
100 000
50 000

900 000
100 000
50 000

900 000
100 000
50 000

50 000
50 000
50 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000
 Pomoc v řešení složitých situací (včasným řešením vzniklé
situace u klienta předcházet nežádoucím následkům.
 Větší informovanost a orientace občanů o dostupných sociálních
službách.
 Poskytnutí Potravinové pomoci Plzeňského kraje a materiálové
pomoci lidem v nouzi (potraviny, oblečení, úvěrové jízdné).
 Pomoc s odklízením škod po povodních (zapůjčení vysoušečů).
 Půjčování kompenzačních pomůcek.
Sociální poradna Racek je služba, která často zachycuje široké spektrum
osob v prvotní fázi obtížné situace. Nabízí kromě standardních metod
sociální práce i nezbytnou rychlou materiální pomoc a je rovněž schopna
zasahovat i na územích, ve kterých nejsou žádné obdobné služby
zastoupeny. V první polovině roku 2015 dochází k nárůstu počtu klientů
v rámci dluhového poradenství a potravinové pomoci. Proto je
plánováno zvýšení pracovních úvazků sociálních pracovníků
a očekávání nárůstu počtu intervencí i do dalších let.
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Osoby v krizi
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Ostatní – sbírky, dary
CELKEM
Výstupy:
Poznámka:

Aktivita č. 4.1.3 Udržení potravinové pomoci lidem ohroženým
chudobou (Potravinová banka Plzeň z.s.)
Potravinová banka Plzeň z.s.
Patří do rodiny sítě potravinových bank v Čechách a v srpnu 2014
získala členství v České Federaci potravinových bank. Má za cíl
shromažďovat zdarma potraviny, skladovat a přidělovat je humanitárním
nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc
potřebným lidem. Oblastní charita Sušice je zakládajícím členem této
pomoci a účastní se celonárodních lokálních potravinových sbírek .
Do potravinové pomoci lidem ohrožených chudobou řadí Oblastní
charita Sušice také výnosy z Tříkrálové sbírky a dary.
trvale
Oblastní charita Sušice
Diecézní charita Plzeň, členové Potravinové banky z.s., město Sušice,
místní prodejny potravin
2016

2017

2018

40

55

60

2016

2017

2018

50 000
20 000

50 000
20 000

50 000
20 000

10 000
10 000
10 000
80 000
80 000
80 000
poskytnutí potravin uživatelům v akutní neočekávané krizi, v niž
si nejsou schopni pomoci vlastními silami a z vlastních zdrojů.
V první polovině roku 2015 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.
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Osoby sociálně
zněvýhodněné

Aktivita č. 4.1.4 – Vznik sociálního podnikání na území ORP
Sušice
Sociální podnikání v ORP Sušice pomůže lidem znevýhodněným
na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaní, zdravotně znevýhodnění,
osoby opouštějící ústavní zařízení aj.) uplatnit se na trhu práce
pod dohledem odborných pracovníků (sociální pracovníci, terapeuti,
asistenti aj.)
Velkou část sociálních podniků představují tzv. integrační sociální
podniky (v zahraničí se používá zkratka WISE), které pomáhají řešit
nezaměstnanost a začleňují osoby, které jsou na pracovním trhu
znevýhodněné. V současné době funguje v ČR cca 200 sociálních
podniků, jež se k této myšlence samy hlásí a které podnikají snad ve
všech oblastech hospodářství (výroba i služby všeho druhu).
Sociální podnikání v sobě spojuje ekonomickou, sociální
a environmentální dimenzi, a je to tedy zjednodušeně podnik, který je
ekonomicky životaschopný a zároveň odpovědný k přírodě i k lidem.
Můžeme říci, že sociální podnik se obecně podílí na řešení problémů
místní komunity či celé společnosti.
Jde o ekonomicky udržitelný podnik, který je standardně založen
za účelem generování zisku, nicméně jeho větší část reinvestuje
do vybavení podniku, vzdělávání zaměstnanců či naplňování obecně
prospěšných cílů.
Sociální podnik nediskriminuje a zaměstnává cíleně sociálně
znevýhodněné či zdravotně znevýhodněné zaměstnance a zabraňuje tak
jejich společenskému vyloučení. Směřuje k maximálnímu zapojení
zaměstnanců do rozhodování.
Cílem sociálního podniku je také environmentální udržitelnost
a obecně pozitivní dopad na lokální komunity. 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 je závislý na existenci zdrojů z EU nebo
zdrojích státního rozpočtu (MPSV, ÚP aj.).
trvale
Oblastní charita Sušice
Město Sušice, Kašperské Hory, Úřad práce

2016

2017

2018

0

3

5
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Předpokládané
finanční zdroje:
EU, ÚP, MPSV aj.
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:
Poznámka:

Číslo a název aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby
Osoby bez přístřeší
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV – Plzeňský kraj

2016

2017

2018

2 000 000

3 000 000

50 000

50 000

250 000
2 300 000

450 000
4 000 000

-

Vznik sociálního podniku
Vytvořit pracovní místa pro sociálně znevýhodněné osoby a
zapojit je do rozhodování
- Spolupracovat a řešit problémy místní komunity
- Naplnit principy integračního sociálního podniku (sociální,
ekonomický, environmentální a místní prospěch)
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.

Aktivita č. 4.1.5 – Vznik Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je terénní služba sociální prevence podle ZSS č.
108/2006 Sb. a podporuje osoby v k překonání jejich nepříznivé
sociální situace a chrání společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů.
Sociální rehabilitace je poskytována v SIB formou návštěv pracovníka
a nácviku běžných dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu
začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Vznikem sociální rehabilitace bude zaměstnán nový sociální
pracovník a pracovník v sociálních službách
trvale
Oblastní charita Sušice
Město Sušice, Úřad práce

2016

2017

2018

4

5

5

2016

2017

2018

0

600 000

600 000
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Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Poznámka:




50 000
50 000

50 000
50 000

700 000

700 000

podpora při návratu do běžného života v přirozeném prostředí
podpora při získání větší samostatnosti, nezávislosti a
soběstačnosti a tím zvýšení pravděpodobnosti návratu do
běžného života v přirozeném prostředí

Služba může být zahrnuta do sítě sociálních služeb v PK od roku
2017, dotace lze žádat od roku 2017.

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 Hledání možnosti vzniku
sociálního ubytování v Sušici. Ta vytvoří takové bydlení, které vrátí tyto lidi do systému
obecního, a tedy i finančně přijatelného, nájmu.
Pro lidi, kteří jsou dlouhodobě bez přístřeší, je určena Charitní noclehárna Volšovy, na kterou
navazuje aktivita Zachování sociálně integračního bytu. Díky ní se mají tito lidé šanci vrátit
do systému obecního nájemního vztahu. U mnohých osob je to zároveň i šance, jak odstartovat
začátek řádného života.
AKTIVITY:
4.2.1. Udržení služby Charitní noclehárny Volšovy
4.2.2. Zvýšení počtu Sociálně integračních bytů
4.2.3. Hledání možností vzniku sociálního ubytování v Sušici
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Osoby bez přístřeší muži
Osoby bez přístřešíženy
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV – Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Aktivita č. 4.2.1 – Udržení Charitní noclehárny Volšovy
Charitní noclehárna Volšovy je ambulantní služba sociální prevence,
která uživateli umožňuje zajistit základní k životu nezbytné potřeby.
Služba je časově omezená příchodem a odchodem ze zařízení
a podmínkami dodržování pravidel v zařízení. Pobyt v noclehárně je
poskytován za úhradu stanovenou poskytovatelem v daném roce.
Noclehárna úzce spolupracuje se Sociální poradnou Racek Oblastní
charity Sušice, která se podílí na dalším řešení sociální situace
uživatelů, s městem Sušice a Úřady práce.
Místo poskytování sociální služby: Volšovy 1, 342 01 Sušice.
Čas poskytování sociální služby: 20:00 – 08:00 druhého dne.
Cílová skupina: Dospělé osoby (muži i ženy), které vedou rizikový
způsob života, anebo jsou tímto způsobem života ohroženy, a dospělé
osoby bez přístřeší z ČR a zemí EU.
Kapacita: 10 osob denně (6 muži, 4 ženy)
Činnosti sociální služby jsou poskytovány dle zákona č.108/2006 Sb.
Při naléhavé situaci v individuálních případech poskytnutí materiální
pomoci (trvanlivé potraviny, ošacení aj.). Uživatelé mají možnost
přípravy vlastní stravy a vyprání osobního prádla.
Služba je využívána osobami v průběhu roku opakovaně.
Charitní noclehárna Volšovy by měla být zachována ve stávajícím
rozsahu. Kapacita noclehárny odpovídá poptávce po službě.
trvale
Oblastní charita Sušice
Město Sušice, Úřad práce





2016

2017

2018

6

6

6

4

4

4

2016

2017

2018

850 000
850 000
850 000
50 000
50 000
50 000
200 000
200 000
200 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
Zajištění základních potřeb uživatelům (přenocování, hygiena,
strava).
Zachycení osob v akutním stavu tísně.
Podpora osob při řešení jejich obtížné životní situace.
81

Poznámka:

Sociální služba pro osoby bez přístřeší obecně není příliš podporována
ze strany veřejnosti, což vede k problémům se zajištěním dostatku
finančních prostředků na zajištění sociální služby. Od roku 2015
dochází k podfinancování a hrozí do budoucnosti zánik této služby
(problém nastává s výpočtem výše veřejné podpory ze strany MPSV –
rozpočet zde uvedený zobrazuje minimální potřebnou výši dotací).
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Osoby bez přístřeší
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

Aktivita č. 4.2.2 – Zvýšení počtu Sociálně integračních bytů
Aktivita je realizována v rámci spolupráce s městem Sušice. Jedná
se o aktivitu zcela propojenou se Sociální poradnou Racek (aktivita
č. 4.1.2.) a často o návaznou službu na Charitní noclehárnu Volšovy
(aktivita č. 4.2.1.). Služba pomáhá podnájemci řešit jeho obtížnou
životní situaci (např. pomoc při nalezení vlastního bydlení, uplatnění
na trhu práce, řešení dluhové problematiky aj.). Podporuje osoby bez
přístřeší, které se aktivně snaží řešit svou obtížnou situaci (nízké
nájemné umožňuje např. splácení dluhů, spoření finančních prostředků
na vlastní bydlení apod.). Služba umožňuje podnájemci běžný život
ve společnosti. Podmínkou bydlení v sociálně integračním bytě je
spolupráce se sociálním pracovníkem Sociální poradny Racek na řešení
obtížné životní situace spojené nejen s absencí bydlení, ale také v oblasti
dluhové problematiky aj.
Nájemce pronajímá podnájemci sociálně integrační byt vždy na dobu
1 měsíce, při dodržení stanovených pravidel a podmínek může být
smlouva s podnájemcem opakovaně prodlužována, nejdéle však na
celkovou dobu 1 roku. Ve výjimečných a oprávněných případech může
být sociálně integrační byt pronajat na celkovou dobu delší než 1 rok.
Vzhledem ke zhoršující se dostupnosti bydlení pro sociálně
znevýhodněné osoby se současně zvyšuje poptávka po tomto druhu
bydlení. Zároveň se do této skupiny osob stále častěji dostávají matky
samoživitelky. Z toho důvodu je vhodné projekt rozšířit a navázat
na sociální službu sociální rehabilitace podle § 35 108/2006 Sb. zákona
o sociálních službách.
trvale
Oblastní charita Sušice
Město Sušice

2016

2017

2018

4

5

5

2016

2017

2018

96 000

120 000

120 000

96 000

120 000

120 000
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Výstupy:





Poznámka:

podpora při návratu do běžného života v přirozeném prostředí
podpora při získání větší samostatnosti, nezávislosti a
soběstačnosti a tím zvýšení pravděpodobnosti návratu do
běžného života v přirozeném prostředí
prostřednictvím dlouhodobé spolupráce pomoci s finančními
problémy a zároveň zvýšit jejich finanční a dluhovou gramotnost

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.
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Rodiny, jednotlivci
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj

Aktivita č. 4.2.3. – Hledání možností vzniku sociálního ubytování v
Sušici
Sociální ubytovna je chybějící službou na území ORP Sušice. Vzhledem
ke zvyšujícímu se počtu neplatičů nájemného se dá předpokládat
zvýšená poptávka po sociálním ubytování.
Aktivita zahrnuje hledání možností, jak poskytovat dočasné ubytování
pro osoby ze Sušicka, které se ocitly v tíživé životní situaci, pro osoby
bez přístřeší, pro občany vystěhované pro neplacení nájemného, kteří
jsou tak tedy ohroženi sociálním vyloučením. Dále pro osoby, které
nedosáhnou na komerční nájem a není pro ně ani dostupný městský byt.
A nakonec i pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody,
které mají zájem se co nejrychleji zapojit do společnosti.
Prvním krokem je nalezení vhodného objektu. Mělo by jít spíše o objekt
ve správě města Sušice. Pro tento krok je potřeba najít oporu v politické
sféře.
Dalším krokem je nalezení vhodného poskytovatele sociální služby,
která bude nezbytnou součástí sociální ubytovny. Pracovníci
poskytovatele by měli dohlížet na dodržování podmínek ubytování.
Tyto podmínky jsou zejména dodržování režimu ubytovny dané
ubytovacím řádem a spolupráce s terénní sociální službou, včetně
poradenství. Předpokládá se, že klienti budou motivování k řešení své
tíživé životní a finanční situace. Hlavní motivací by měla být možnost
získání regulérní nájemní smlouvy s městem.
Speciální skupinou, která by mohla tuto službu využívat, jsou osoby
žijící dlouhodobě bez přístřeší (bezdomovci). Tyto osoby ve stáří často
nemají nárok na důchod (starobní, invalidní) a jejich zdravotní stav
vyžaduje další péči, která však nezahrnuje hospitalizaci v nemocničním
zařízení. Pro tyto osoby by měly být vyhrazeny v sociální ubytovně dvě
jednotky.
V ideálním případě bude město provozovat budovu s kapacitou 30
bytových jednotek a poskytovatel sociální službu. Město Sušice
i poskytovatel budou úzce spolupracovat.
2016 - 2018
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Sušice
Poskytovatelé sociálních služeb na Sušicku (charita, domy s
pečovatelskou službou atd.), Krajský úřad
2016

2017

2018

30

30

30

2016

2017

2018
200 000
85

obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:
Poznámka:

200 000
1 800 000
2 200 000
Ubytování pro osoby bez přístřeší, pro občany vystěhované
pro neplacení nájemného a následné získání nájemní smlouvy
po dodržení určitých podmínek.
Investiční náklady na zřízení ubytovny závisejí na zvoleném objektu

OPATŘENÍ 4.3.:
Snižování rizik užívání návykových látek
Klíčovou aktivitou tohoto opatření je udržení regionálního terénního programu. Jde o terénní
program organizace Point14, 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
4.3.2. Skupina anonymních alkoholiků
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Číslo a název
aktivity: Regionální
terénní program

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:

Aktivita č. 4.3.1. Udržení Terénního programu pro uživatele
návykových látek
Terénní program pro uživatele nelegálních návykových látek.
Pracovníci kontaktují klienty na otevřené (veřejná místa ve městě)
a uzavřené drogové scéně (squaty 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 HR materiálu: stříkačky, filtry,
vody, alkoholové tampóny, kyselina, kapsle, kondomy.
 Poskytnutí informací z oblasti rizik způsobených dlouhodobým
působením vysokých dávek návykových látek, předávkování,
sociálního debaklu a ztráty lidské důstojnosti.
 Poskytování aktuálních informací o dostupných poradenských,
léčebných a jiných odborných programech, o výměnných
programech sterilního injekčního náčiní, programech HIV
testování, očkování proti hepatitidě, programech právní a sociální
asistence.
 Doporučování do příslušných zdravotnických a sociálních
zařízení, nízkoprahových kontaktních center nebo k jiným
poskytovatelům odborných služeb.
 Poradenství v oblasti pohlavně přenosných chorob a infekčních
onemocnění, distribuce kondomů.
 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.
 Potravinová pomoc: distribuce vitamínů a v letních obdobích
distribuce pitné vody.
 Testování na HIV a HEP C v terénu.
 Sběr infekčního materiálu.
trvale
Point 14
město Sušice
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Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Osoby užívající
nelegální návykové
látky
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV – Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2016

2017

2018

25

33

41

2016

2017

2018

250 000
440 000
474 000

300 000
470 000
550 000

340 000
520 000
570 000

432 379
480 000
550 000
1 596 379
1 800 000
1 980 000
Předpokládaným přínosem je snížení rizikového chování u uživatelů
návykových látek a snížení případného šíření chorob spojených
s užíváním návykových látek, motivace klientů ke změně životního stylu
a pomoc při začlenění klienta zpět do společnosti.
Předpokládaným přínosem je také snížené ostatního rizikového chování
a také snížení páchání kriminálních deliktů spojených s užíváním
návykových látek.

Poznámka:

Číslo a název
aktivity:
Charakteristika
aktivity:
Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Osoby po léčbě na
závislosti na
alkoholových látkách
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV

4.3.2. Skupina anonymních alkoholiků
Společenství mužů a žen pomáhající svými zkušenostmi, radami,
sdílením obav a problémů k uzdravení z alkoholizmu. Pohovory,
podpůrná péče, doplněk terapie.
trvale
Sdružení pro služby Anonymním alkoholikům v ČR
Dobrovolníci, nestátní neziskové organizace

2016

2017

2018

2

5

6

2016

2017

2018
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Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:
Poznámka:

Pomoc v léčbě alkoholizmu.

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 Probačním programem společnosti
Člověk v tísni, o.p.s., Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy a LATUSEM pro rodinu.
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. Udržení služby Archa pro rodiny s dětmi
4.4.2. Udržení služby Adite pro náhradní rodiny
4.4.3. Vznik Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Sušici
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Číslo a název aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Aktivita č. 4.4.1 – Udržení služby Archa pro rodiny s dětmi
Cílová skupina: rodiny s dětmi v náročných situacích
Archa podporuje rodiny s dětmi v náročné životní situaci, která může být
ohrožující pro potřeby a vývoj dětí a rodiče jí nedokáží sami překonat.
Okruhy témat, ve kterých rodiny podporujeme:
- péče o děti (vytváření vhodného a podnětného prostředí, nácvik
zvládání péče v různých stádiích života dítěte, léčebný režim,
školní zralost, režim a zvládání učiva, volný čas a podpora zájmů
dětí, hygiena, příprava na přijetí dítěte do rodiny z pobytu
v ústavním zařízení nebo pěstounské péči, aj.)
- výchovné poradenství (výchova s ohledem na věk, nastavování
režimu, hodnot, norem a cílů, změna komunikace s dítětem,
sdílení rodičovství a zvyšování kompetencí rodičů individuálně
i v podpůrných skupinách, aj.)
- finance (práce s rodinným rozpočet, dluhy, nezaměstnanost, aj.)
- bydlení (péče o domácnost, vybavení, udržování chodu,
nevyhovující bydlení)
- podpora psychologa
- asistovaný kontakt dítěte s třetí osobou dle rozhodnutí soudu
- podpora při uplatňování práv a zájmů klientů (doprovod na úřady
a instituce, případové konference, aj.)
- sociálně-právní poradenství
- pastorační poradenství
Trvale
Archa pro rodiny s dětmi, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Časový harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Město Sušice, obecní úřady, Diakonie ČCE, MěÚ Sušice - odd. sociálně
Předpokládané
právní ochrany dětí
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a počet
2016
2017
2018
uživatelů služby
Děti, mládež a mladí
dospělí; etnické menšiny
a osoby z jiného
sociokulturního
prostředí
10
10
10
Předpokládané
finanční zdroje (na
celou službu):
MPSV – Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

2016

2017

2018

7 210 000

7 210 000

7 210 000

530 000

530 000

530 000

7 740 000
7 740 000
7 740 000
Cílem je stabilní život rodiny, kdy rodina žije podle svých nastavených
pravidel, samostatně a bez soustavného využívání podpůrných služeb.
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Poznámka:

Archa pro rodiny s dětmi má dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí dle rozsahu uvedeném v § 48.

Číslo a název aktivity:

Aktivita č. 4.4.2 – Udržení služby Adite pro náhradní rodiny
Služba poskytuje doprovázení pěstounských rodin na základě dohody
o výkonu pěstounské péče.
Služba poskytuje:
 asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou
 poradenství a psychologickou pomoc
 vzdělávání pěstounů
 odlehčovací služby
 víkendová a klubová setkání pro rodiny s dětmi
 tábory pro děti v pěstounské péči
 osvětová činnost ro zájemce o pěstounství
Služby jsou určeny pěstounským rodinám s dětmi do 18 let ze Sušice a
okolí a zájemcům o pěstounství.
Služba je poskytována v prostorách Adite pro náhradní rodiny,
pracovníci navštěvují rodiny i v jejich přirozeném prostředí.

Charakteristika
aktivity:

Časový harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a počet
uživatelů služby
Pěstounské rodiny
s dětmi do 18 let.
Zájemci o pěstounství.
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM
Výstupy:

Trvale
Adite pro náhradní rodiny, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
MěÚ Sušice, Krajský úřad Plzeňského kraje, Pedagogickopsychologická poradna Sušice, Klatovy, NNO působící v oblasti
odborného sociálního poradenství, služeb pro rodiny s dětmi,
volnočasových aktivit pro děti
2016

2017

2018

25

25

25

2016

2017

2018

1 250 000

1 250 000

1 250 000

10 000

10 000

10 000

10 000
10 000
10 000
1 270 000
1 270 000
1 270 000
Cílem služby je poskytovat podpůrné služby náhradním rodinám, aby
děti mohly vyrůstat ve funkčním rodinném prostředí, naplňujícím jejich
potřeby.

Poznámka:
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Číslo a název
aktivity:

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Předpokládaný
realizátor:
Předpokládané
spolupracující
subjekty:
Cílová skupina a
počet uživatelů
služby
Děti 6-12
Děti 13-18
Předpokládané
finanční zdroje:
MPSV – Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
CELKEM

Aktivita č. 4.4.3
Vznik Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Sušici
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. Návštěvníci mají svobodu volby při pohybu
v prostoru klubu, v chování i ve volbě vykonávaných činností.
NZDM umožní pokrýt potřebu tzv. neorganizované mládeže, která čeká
na dopravní spojení do místa bydliště, případně není rodinným
prostředím motivována k pravidelné činnosti, tzn. ke smysluplnému
využívání volného času. Je alternativou k různým zájmovým kroužkům
a jiným aktivitám, navíc ale poskytuje poradenství a sociální servis.
Zásadní význam zařízení typu NZDM je však v jeho poradenské
a preventivní činnosti. Umožňuje dětem a mládeži si popovídat, nebo
se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit.
Vytváří chráněný prostor, v němž dospívající dítě najde svoje místo.
Při zajištění programu se počítá se spoluprací s ostatními školami,
především gymnáziem a SOŠ, jejichž studenti práci s dětmi studují, nebo
se na studium připravují.
Rok 2016-2017
Oblastní charita Sušice, Sociální služby města Sušice, nestátní neziskové
organizace
Středisko volného času pod ZŠ Lerchova
Město Sušice, ostatní školy, gymnázium, SOŠ
2016

2017

2018

5-10
10-30

5-20
10-30

5-20
20-50

2016

2017

2018

100 000
50 000
350 000

100 000
50 000
300 000

100 000
50 000
250 000

200 000
700 000

300 000
750 000

400 000
800 000
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Výstupy:

Vznik klubu přispěje k podchycení dětí a mládeže, která není vedena
k systematické činnosti. Dojde k výraznému přínosu v rámci prevence
sociálně patologických jevů.

Poznámka:
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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.
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