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            Podstata Realizačního plánu a jeho naplňování 
 

  Realizační plán zůstává i nadále nástrojem implementace Střednědobé rozvojové 
koncepce sociálních služeb v Plzni pro období 2008 – 2015. Na jeho formulaci se, 
stejně jako v minulých letech, podílely všechny cílové pracovní skupiny. Realizační plán je 
názorovým konsenzem těchto pracovních setkání, kdy účastníci pěti týmů vycházeli z cílů 
a opatření definovaných výše zmíněnou koncepcí, ale zároveň z aktuálních požadavků stran 
poskytovatelů, plzeňské veřejnosti a především samotných uživatelů služeb. Plán je rozdělen 
do 5 kapitol podle cílových skupin a přináší přehled priorit, kterým je nutno v nadcházejícím 
období věnovat zásadní pozornost – jak z pohledu Města, tak poskytovatelů sociálních služeb. 
 

Na realizaci se tak budou dle svých možností podílet: 

•••• nestátní neziskové organizace (NNO) a soukromé subjekty - realizace jednotlivých 
opatření se bude odvíjet od zájmu poskytovatelů služeb o jejich zajištění; 

•••• Město Plzeň, které bude podporovat realizaci navržených cílů a opatření formou 
partnerství a nefinanční podpory. Sociální služby bude i nadále podporovat rovněž 
v rámci svých rozpočtových možností. 
 
Realizační plán pro nadcházející období bude připraven vždy nejpozději 

do 31. května stávajícího roku Odborem sociálních služeb MMP, který je zároveň 
iniciátorem a organizátorem setkání pracovních týmů. Každoročním oficiálním 
výstupem jednání pěti pracovních skupin bude kromě definování priorit nového realizačního 
plánu také akceptace bilanční zprávy vyhodnocující naplňování plánu předchozího. 
Realizační plán pro rok 2012 a Průběžná bilanční zpráva za uplynulé období budou  
k 1. červenci 2011 k dispozici na webových stránkách odboru:  

 

www.plzen.eu/socialnisluzby 
 

 
 

Realizační plán pro rok 2012 je směrodatným, zároveň však není 
výhradním a určujícím materiálem rozvoje a zkvalitňování sociálních 

služeb nabízených na území města Plzně pro vymezené období. 
Aktivity nad rámec Realizačního plánu jsou vítány. 
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II..  Oblast péče o rodiny, děti a mladistvé 

 I. 1 SWOT analýza 

 

SWOT analýza oblasti péče rodiny, děti a mladistvé 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• krizová intervence (služby mateřských center, 
služby pro děti a mládež) 

• dobrá spolupráce mezi poskytovateli  
• hodně aktivních lidí a organizací se zájmem 

o problematiku  
• zájem města investovat v rámci možností vlastní 

prostředky do komunitního plánování 
sociálních služeb 

• dostupnost a pestrost nabídky aktivit 
• možnost realizovat osvětové programy 

prostřednictvím nabídky mateřských center 
• podpora volby povolání pro děti a mládež 

a návratu na trh práce matek po mateřské 
dovolené 

• dostupné služby rané péče 
• www.plzen.eu/socialnisluzby – informace na 

jednom místě 

• dostatečná personální kapacita pro práci 
s rodinou s ohroženým dítětem 

• spolupráce NNO, Probační a mediační služby, 
sociálních kurátorů pro mládež a OSPOD 

 

• nedostatek levného bydlení pro rodiny s nízkými 
příjmy (kauce třech nájmů) 

• nemožnost krátkodobého umístění ohroženého 
dítětě nad 3 roky mimo rodinu – spíše 
nemožnost umístit dítě starší 7 let z Plzně a 
blízkého okolí na krátkodobý pobyt 
v neutrálním prostředí tak, aby se dalo zároveň 
pracovat s rodinným systémem ambulantní 
formou   

pozn. děti mladší 7 let – možnost umístění do 
Šnečku, či v Delfínku, pro starší děti je Robinson 
v Klenčí pod Čerchovem – často plná kapacita a 
nevhodná vzdálenost od Plzně v případě potřeby 
optimální práce i s rodiči 

• nedostatek finančních prostředků, zejména 
mzdových, na zajištění celoročního provozu 
služeb či rozšíření služby 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• finanční podpora PR NNO ze strany města 

• zavedení systému včasné intervence práce 
s ohroženou rodinou 

• motivace rodin, dětí a mládeže trávit smysluplně 
volný čas 

• http://socialnisluzby.plzen.eu/ 

• nedostatek míst v zařízeních předškolní 
výchovy a v zařízeních pečující o děti do 3 let 
věku ve městě Plzni 

• předpokládané dopady sociální reformy 
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I. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok 2012 

Cíle a opatření v oblasti péče o rodiny, děti a mládež 
Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce 
a možnostech města a poskytovatelů 

Návazné služby  

Opatření 1.13: 
Denní stacionář pro děti s respiračním 
onemocněním 

Cíle a opatření v oblasti péče o rodiny, děti a mládež 
Cíl 5:  Implementace systému včasné intervence na území města, 
součinnost všech zaangažovaných subjektů 

Návazné služby  
Opatření 5.1 Systém včasné intervence (SVI) 

 
 

I. 3 Podrobnější rozpracování priorit pro rok 2012 

 

 

 

Cíl: 1. Udržet existující služby v závislosti na  poptávce 
a možnostech města a poskytovatelů 

Návazné služby 

Opatření 1.13  Denní stacionář (pro děti s respiračním onemocněním) 

Aktivity 
Náklady a 
zdroje 

Realizátor 

1.13.1 Zkvalitnění péče o dětské klienty 
denního stacionáře 

     Město/Kraj Nemocnice Sv. Jiří  

Výstup z aktivity 

Denní stacionář je určen dětem předškolního věku, které trpí různými respiračními 
onemocněními (alergie, časté opakované respirační infekce apod.) Vzhledem k zvyšujícímu 
se počtu dětí s uvedenou diagnózou je nezbytně nutná efektivní kvalitní fyzioterapie tj. 
intenzivní dechová rehabilitace společně s kvalitní vodoléčbou. Stacionář však nedisponuje 
vhodným vodoléčebným zařízením, které je nezbytné pro zefektivnění péče o chronicky 
nemocné děti předškolního věku, nejen uvedeného stacionáře ale i dětí z předškolních 
zařízení plzeňského regionu s vadným držením těla. Za tímto účelem je nutno vybavit 
stacionář velkokapacitním zařízením určeným pro hydroterapii dětí předškolního věku. 
Aktuálně využívané zařízení vzhledem ke svému morálnímu ale i technickému stáří již 
nevyhovuje současným léčebným trendům a to ani svoji kapacitou. 
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Cíl: 5. Implementace systému včasné intervence na území města, 
součinnost všech zaangažovaných subjektů 

Návazné služby 

Opatření 5.1 Systém včasné intervence 

Aktivity 
Náklady a 
zdroje 

Realizátor 

5.1 Spuštění projektu SVI na území města 
Plzně 

nespecifikováno dle metodiky SVI 

Výstup z aktivity 

Cílem SVI je nastavení efektivní spolupráce mezi institucemi, do jejichž působnosti spadá 
péče o ohrožené děti a rodiny. V tomto systému vykonávají systematickou práci s kriminálně 
rizikovými dětmi a jejich rodinami orgány sociálně - právní ochrany dětí, Policie České 
republiky, Městská policie, soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba, případně 
další subjekty. Systém včasné intervence tedy přispěje i k lepší provázanosti a součinnosti 
institucí na území města. 
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II. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit 
a lidi bez domova 

II. 1 SWOT analýza 

SWOT analýza oblasti péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez 
domova 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• existují nestátní neziskové organizace, 
které se zabývají klienty cílových skupin 

• ochota Města řešit problémy daných 
cílových skupin a financovat zásadní 
projekty  

• skrytý potenciál klientů cílových skupin, 
schopnost cílových skupin přežít mimo 
konzumní společnost  

• poskytování profesionálních služeb 
nestátními neziskovými organizacemi 

• vznik pracovní skupiny pro práci 
s dospělými klienty – z iniciace OSS 
MMP 

• bytová politika Města a jednotlivých úřadů 
 městských obvodů nevstřícná vůči sociálně 
slabým 

Město aktuálně nebude stavět nové ani 
rekonstruovat stávající objekty, řešit se 
budou výhradně havarijní stavy budov 

• neschopnost společnosti rozlišit mezi členy 
cílových skupin, kteří chtějí se sebou něco dělat a 
těmi, kteří na ní chtějí parazitovat 

• nedostatečná síť služeb zejména DLUHOVÉHO 
PORADENSTVÍ – nedostatečná kapacita 

• nedostatek bytů ve vlastnictví města 
(malometrážních) 

• PMDP a jimi najaté firmy předlužují občany 
města (nezasílají občanům nad 15 let předžalobní 
výzvy) 

• nefunkční systém materiální pomoci (zejm. 
potravinové) a finanční pomoci osobám 
v hmotné nouzi  

• rozmach pochybných oddlužovacích společností, 
které ještě více zvyšují zátěž dlužníků 

 

• PŘÍLEŽITOSTI • OHROŽENÍ 

• zahájit jednání a vytvořit návrhy řešení 
pro reaktualizaci bytové politiky města – 
dle aktuálního vývoje potřeb osob 
ohrožených sociálním vyloučením či již 
sociálně 
vyloučených, včetně přehodnocení 
stávajících Podmínek pro přidělování 
městských bytů (výpis z TR) 

 

• monopolizace služeb 

• sociální reformy 

• nedostatečná pravidelná informovanost 
veřejnosti o problémech této cílové skupiny  

• neochota občanů řešit svoje problémy nebo 
nenalezení vhodného poskytovatele služby 

• možnost protěžování jedné instituce či služby 
v dané problematice (vznik služby, vzdělávání, 
financování, míra poskytování dané služby) 

• vyhoření pracovníků NNO, státních a městských 
institucí v kontextu sociální práce s dospělými 
klienty 
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II. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok 2012 

 

 
 

II. 3 Podrobnější rozpracování priorit pro rok 2012 

 
 
 

 
 

Cíle a opatření v oblasti péče o obyvatele sociálně vyloučených 
lokalit a lidi bez domova 
Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech 
města a poskytovatelů 

Návazné služby 
Opatření 1.8: Podpora zaměstnávání osob ohrožených sociálním 

vyloučením či již sociálně vyloučené 
Opatření 1.12 Potravinová pomoc 
Cíl 2: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do 
společnosti 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Opatření 2. 6  Podpora obětem trestných činů 

Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech 
Města a poskytovatelů 

Návazné služby 

Opatření 1.8: Podpora zaměstnávání osob ohrožených sociálním 
vyloučením či již sociálně vyloučené 

Aktivity 
Náklady a 
zdroje 

Realizátor 

1.8.1 Podporované zaměstnávání Město NNO, Město 

Výstup z aktivity 

Službu poskytuje Středisko pracovní rehabilitace DCHP, dále Středisko křesťanské pomoci 
Plzeň, které má svoji pracovní agenturu. Práce je však málo a klientům jsou většinou 
nabízeny krátkodobé brigády.  Pro klienty těchto organizací se nabízí velmi málo možností v 
podobě jednoduché, nekvalifikované práce.  
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Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a 
možnostech Města a poskytovatelů 

Návazné služby 

Opatření 1.12: Potravinová pomoc 

Aktivity 
Náklady a 
zdroje 

Realizátor 

1.12.1 Zajištění potravinové pomoci na území 
města             

Město/Kraj NNO, Město 

Výstup z aktivity 

Zajištění potravinové pomoci pro nízkopříjmové skupiny obyvatel začíná být zásadním 
problémem všech větších a povětšině spádových obcí a měst. S ohledem na zostření 
podmínek čerpání humanitární pomoci prostřednictvím nebo za podpory evropských 
institucí je nutno začít řešit zhoršující se situaci vlastními silami – tedy v součinnosti 
města Plzně, Plzeňského kraje a NNO. Nejohroženější skupinou jsou 
matky/samoživitelky s více dětmi a senioři. 

Cíl 2: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené 
do společnosti 

Návazné služby 

Opatření 2.6: Podpora obětem trestných činů 

Aktivity 
Náklady a 
zdroje 

Realizátor 

2.6 Podpora obětem trestných činů  
Město, KÚPK, 

MPSV 
NNO 

Výstup z aktivity 

Hlavní aktivitou projektu je pomocí odborné sociálního a psychologického poradenství 
poskytnout podporu a pomoc osobám, které se jako oběti trestných činů dostaly do 
nepříznivé životní situace nebo jsou jí ohroženi. Obětem je nabízena odborná právní a 
psychosociální pomoc. Obětem jsou poskytnuty praktické rady a informace se 
zaměřením na průběh trestního řízení, náhradu škody, ale také zvládnutí psychických a 
fyzických reakcí na trestný čin.  
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III. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 
 

III. 1 SWOT analýza  

SWOT analýza oblasti péče o osoby se zdravotním postižením 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• existuje více sociálních služeb než dříve 
• služby jsou trvale zkvalitňovány 
• bezbariérová veřejná doprava 
• realizace komunitního plánování sociálních 

služeb  
• vytvoření pracovní skupiny „lidé se 

zdravotním postižením“ umožňující výměnu 
zkušeností a spolupráci 

• existence Odboru sociálních služeb MMP 

• webové stránky Sociální služby 

• aktualizovaná verze Katalogu poskytovatelů 
soc. služeb 

• asistovaná individuální doprava  
„Od dveřím ke dveřím“ 

• neexistence zařízení pro respitní péči 
• nedostatek chráněného bydlení 
• nedostatek peněz a neexistence 

dlouhodobého  financování 

• bariérovost řady veřejných prostor 
• chybí stacionář pro osoby s kombinovaným 

zdravotním postižením od 18 – 60ti let 

• nedostatečná informovanost o bezbariérových 
přístupech do sportovních hal a sportovišť 

• neexistence agentur podporovaného 
zaměstnávání, nedostetčná nabídka práce 

 

  

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• lepší financování od Kraje 
• vznik chybějících zařízení a služeb 

• průběžné vzdělávání ZP osob ve finanční        
a dluhové problematice 

• dopady plánované sociální reformy 

• zajištění bezbariérových přístupů na všechna 
veřejná prostranství a sportoviště 

• nedostatek finančních prostředků 
• dopady plánované soc. reformy 
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III. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok 2012 

Cíle a opatření v oblasti péče o osoby se zdravotním 
postižením 
Cíl 4 : Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným 
postižením 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Opatření 4.4: 
Domov pro osoby s kombinovaným postižením 
s nabídkou odlehčovací služby 

Opatření 4.6: 
Týdenní a denní stacionář pro osoby 
s kombinovaným postižením (od 18 do 60 let) 

Cíl 5: Doplnit síť služeb pro osoby s tělesným postižením 
Návazné služby a opatření 

Opatření 5.3: 
 
Vzdělávávní v oblasti finanční gramotnosti 
 

 

III. 3 Podrobnější rozpracování priorit pro rok 2012 

 

Cíl 4: Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným postižením 
Návazné služby 

Opatření 4.4 – 4.6 Týdenní a denní stacionář s odlehčovací službou pro 
osoby s kombinovaným postižením 

Aktivity 
Náklady a 
zdroje 

Realizátor 

4.4-4.6 Doplnit síť žádaných zařízení pro ZP 
osoby s možností  odlehčovací služby 

nespecifikováno NNO, Město 

Výstup z aktivity 

Na území města Plzně dlouhodobě chybí týdenní a denní stacionář s nabídkou 
odlehčovací služby pro osoby s kombinovaným postižením - bez ohledu na věk klienta. 
Jedním z důvodů, proč zařízení chybí, je nedostatek investičních finančních 
prostředků. Rodiny pečující o zdravotně postižené blízké by však toto zařízení uvítaly. 
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Cíl 5 :  Doplnit síť služeb pro osoby s tělesným postižením 
Návazné služby 

Opatření 5.3:   Vzdělávávní v oblasti finanční gramotnosti 

Aktivity 
Náklady a 
zdroje 

Realizátor 

5.3.1 Zajistit v dostatečné míře průběžné 
vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti 

nespecifikováno NNO, Město 

Výstup z aktivity 

Vzhledem k tomu, že se stále častěji stávají zdravotně postižení oběťmi různých 
účelových reklamních kampaní a nejrůznějších podvodných manipulací ve vztahu 
k nákupu zboží, služeb, uzavírání smluv apod, je nutné zajistit ve srozumitelné formě a 
dostatečné podobě průběžné vzdělávání  zdravotně postižených právě v oblasti finanční 
gramotnosti. 
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IV. Oblast péče o seniory 
 

IV. 1 SWOT analýza  

SWOT analýza oblasti péče o seniory 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• pečovatelská služba 
• hospic 
• asistenční a alternativní péče pro seniory 

• velmi dobře fungující domácí  ošetřovatelská 
služba (home care)  

• fungující kluby důchodců 
• univerzita 3. věku při TOTEM RDC, o.s. a 

Svazu důchodců v ČR 

• snaha o bezbariérovost komunikací a 
veřejných budov 

• Odbor asociálních služeb ve struktuře 
Magistrátu + webové stránky Sociální služby 

• zprovoznění Domova sv. Aloise (domov se 
zvláštním režimem – MCH) 

• zahájení provozu Denního a týdenního 
stacionáře Domovinka Mgr. Hajšmanové 
(v Úslavské ul. v Plzni) 

 

• nedostatek denních/týdenních stacionářů 

• chybí levné a dostupné bydlení pro seniory 

• nejasná prognóza ve vztahu k sociálním    
   lůžkům  a změně legislativy  

• nízká osvěta směrem k potencionálním   
   seniorům ve věci ekonomiky rodiny, 
   dluhových pastí apod. 

• nezájem okolí o potřeby osamělých starých 
   lidí, narůstající sociální izolace seniorů 

 
 
 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• zajištění dostatečných kapacit    pobytových 
zařízení – denních a týdenních stacionářů  
pro seniory Alzheimerovou a Parkinsonovou 
chorobou nebo roztroušenou sklerozou 
(osoby vyžadující zvláštní režim) 

• postupná transformace stávajících Domovů 
pro seniory na Domovy se zvláštním 
režimem 

• nedostatek financí 

• nedostatečná kapacita domovů se zvláštním 
režimem 

• ztráta sociálních lůžek 

• avizovaný systém veřejných zakázek v 
sociálních službách 

• nedostatek dobrovolníků v péči o seniory 
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 IV. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok 2012 

  

 

IV. 3 Podrobnější rozpracování priorit pro rok 2012 

 
 

Cíle a opatření v oblasti péče o seniory 
Cíl 4:  Uspokojit poptávku po potřebné péči v pobytových 
zařízeních sociálních služeb pro seniory 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Opatření 4.2: Týdenní a denní stacionář v každém obvodě 
Cíl 2:  Podporovat informovanost v oblasti sociálních služeb a 
péče o seniory 

Návazné služby  
Opatření 2.2: Zvýšení informovanosti veřejnosti „o stárnutí“ 
Cíl 3: Umožnit kvalitní a aktivní život seniorů v přirozeném 
prostředí 

Návazné služby  
Opatření 3.3: Aktivní přístup MO k seniorům v sociální izolaci 

Cíl 2: Podporovat informovanost v oblasti sociálních služeb a péče o 
seniory 

Návazné služby a opatření 

Opatření 2.2 : Zvýšení informovanosti veřejnosti „o stárnutí 

Aktivity  
Náklady a 
zdroje 

Realizátor   

2.2.1 Zaměření na budoucí seniory – besedy  
příprava na stáří 

nespecifikováno NNO, Město 

Výstupy aktivit 

Vzhledem k tomu, že mnoho seniorů se aktuálně dostává do tíživých a těžko řešitelných 
situací zapříčiněných např. nákladným bydlením, těžkou finanční situací po ztrátě 
partnera, nevhodně zvolenou úvěrovou politikou, je třeba se zaměřit na cílovou skupinu 
budoucích seniorů organizováním besed se zaměřením na prevenci a přípravu na 
stárnutí. 
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Cíl 3: Umožnit kvalitní a aktivní život seniorů v přirozeném prostředí 
Návazné služby a opatření 

Opatření 3.3 :  Aktivní přístup MO k seniorům v sociální izolaci 

Aktivity  
Náklady a 
zdroje 

Realizátor   

3.3.3 Zajistit aktivnější přístup městských 
obvodů/sociálních odborů k seniorům, kteří se 
ocitají v sociální izolaci 

nespecifikováno NNO, Město 

Výstupy aktivit 

Mnoho seniorů žije ve svých bytech bez širšího kontaktu se svým okolím, nevychází a 
jsou izolovaní od veřejného života. Je třeba tyto osoby vyhledávat a nabídnout vhodné 
aktivity a řešení pro prožití plnohodnotného sklonku života. 

Cíl 4: Uspokojit poptávku po potřebné péči v pobytových zařízeních 
sociálních služeb pro seniory 

Návazné služby a opatření 

Opatření 4.2 : Týdenní a denní stacionář v každém obvodě 

Aktivity  
Náklady a 
zdroje 

Realizátor   

4.2.1 Posílení kapacity denních/týdenních 
stacionářů a domovů se zvláštním režimem 

nespecifikováno NNO, Město 

Výstupy aktivit 

I přesto, že byl otevřen Denní a Týdenní stacionář Mgr. Hajšmanové, je kapacita v Plzni i 
nadále nedostačující. Stále větší poptávka je po domovech se zvláštním režimem.  
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V. Oblast péče o cizince a migranty 

V. 1 SWOT analýza  

 
 

SWOT analýza oblasti péče o cizince 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• existence KIMC RMP  

• fungující a vstřícný program pro zajištění 
bydlení – Státní integrační program 

• OSS MMP poskytuje dobré služby 
v poskytování informací cizincům 

• velmi dobrá komunikace a spolupráce OSS 
MMP s Odborem cizinecké policie, Krajského 
ředitelství Policie PK 

• stabilizace pozice projektového manažera pro 
integraci cizinců ve struktuře MMP 

• služby pro cizince, které jsou NNO poskytovány 
cizincům na území  města Plzně 

• vzdělávací aktivity pro cizince, kurzy českého 
jazyka pro cizince 

• vzájemná dobrá spolupráce mezi NNO  a OSS 
MMP 

• OSS MMP poskytuje dotace na sociální aktivity 
pro cizince a na pořádání kulturních akcí, o 
které lze žádat prostřednictvím Komise pro 
integraci menšin a cizinců RMP 

• existence www. socialnisluzby.plzen.eu 

• existence www.imigrant.cz 
• existence NNO zabývajících se genderovou 

problematikou žen migrantek 

• rekvalifikační kurzy úřadu práce jsou 
přístupné pouze s příslibem 
zaměstnání, pouze pro cizince z EU 
nebo s trvalým pobytem v ČR  

• omezený program a možnosti vyžití 
pro děti cizinců a ženy migrantky  

• nedostatečná kontrola ze strany 
Oblastního inspektorátu práce vůči 
Personálním agenturám 

• nedostečná nabídka sociálně 
aktivizačních činností integračního 
charakteru 

 
 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• existence pracovní skupiny KPSS v Plzni, kde 
mohou i cizinci vyjadřovat své názory 

• dát cizincům možnost uplatnit se v jejich 
originálních profesích  

• zabezpečení dostatku financí – zdrojů pro 
sociální služby poskytované cizincům 

• předsudky společnosti vůči cizincům 

• nízká možnost získat pracovní 
povolení od ÚP v Plzni, vysoká 
závislost cizinců na placených 
službách zprostředkovatelů 

• minimální zodpovědnost a 
spolupráce Personálních agentur 

• problém rizika sociálního vyloučení 
žen cizinek, zejména matek s dětmi a 
samoživitelek 
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V. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok 2012 

 

Cíle a opatření v oblasti péče o cizince a migranty 
Cíl 1:  Udržet existující služby v závislosti na poptávce a 
možnostech města a poskytovatelů 

Návazné služby/aktivity a opatření 

Opatření 1.2: 
Kontinuální navázání činnosti NNO na aktivity 
emergentního projektu MV ČR a OSS MMP 

Cíl 2: Integrovat cizince prostřednictvím sociálních služeb a dalších aktivit   

Návazné služby/aktivity a opatření 

Opatření 2.5: 
Zohlednit genderově specifické potřeby cizinců 
při integraci 

Cíl 5: Vzdělávací aktivity pro pracovníky NNO a úředníky – instituce, kteří 
přicházejí do přímého kontaktu s cizinci v rámci poskytovaných nejenom 
sociálních služeb (zejména zařízení sociální prevence) 

Návazné služby/aktivity a opatření 

Opatření 5.1: 
Nabídka vzdělávání pro úředníky pracující s 
cizinci 

 

 V. 3  Podrobnější rozpracování priorit pro rok 2012 

 

Cíl 1:  Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města 
a poskytovatelů 

Návazné služby/aktivity a opatření 

Opatření 1.2: Kontinuální navázání činností NNO na aktivity emergentního  
projektu MV ČR a OSS MMP 

Aktivity  
Náklady a 
zdroje 

Realizátor   

1.2.1 Zajistit realizaci kontinuálního navázání 
NNO na emergentní projekt MV ČR a OSS MMP 

 
nespecifikováno 

 

NNO  

Výstup aktivity 

Odbor sociálních služeb MMP ukončil závěrečnou 4. etapu projektu „Integrace cizinců 
na úrovni samosprávy...“, nyní je na neziskových organizacích, aby kontinuálně 
„převzaly štafetu“ a pokračovaly v činnosti zaměřené na vzdělávací a sociálně 
aktivizační služby (integračního charakteru) pro cizince pracující a žijící v Plzni. 
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Cíl 2:  Integrovat cizince prostřednictvím sociálních služeb a dalších aktivit 

Návazné služby/aktivity a opatření 

Opatření 2.5:  Zohlednit genderově specifické potřeby cizinců při integraci 

Aktivity  
Náklady a 
zdroje 

Realizátor   

2.5.1: Zmapovat situaci žen migrantek a služby 
reagující na jejich potřeby a problémy při 
integraci 

nespecifikováno NNO 

 

Výstup aktivity 
 

Problémem žen cizinek je riziko sociálního vyloučení, zejména matek s malými dětmi a 
samoživitelek. Faktická izolovanost a vícečetná diskriminace je překážkou jakýchkoliv 
snah o integraci. Cílem  opatření by mělo  být  systematické  mapování potřeb a 
problémů v životě žen migrantek a jejich provázání s dostupnými službami. 

Cíl 5:  Vzdělávací aktivity pro pracovníky NNO a úředníky – instituce, kteří 
přicházejí do přímého kontaktu s cizinci v rámci poskytovaných nejenom 
sociálních služeb (zejména však zařízení sociální prevence) 

Návazné služby/aktivity a opatření 

Opatření 5.1:Nabídka vzdělávání pro úředníky pracující s cizinci 

Aktivity  
Náklady a 
zdroje 

Realizátor   

5.1.1: Zajistit možnost vzdělávání pro úředníky, 
jejichž cílovou skupinou jsou i cizinci 

nespecifikováno 

 
NNO  

 
Výstup aktivity 

 

V důsledku standardně nezanedbatelného počtu cizinců na území města Plzně dochází 
stále častěji k tomu, že cizinci vyhledávají služby NNO ale i orgánů státní správy a 
samosprávy. Vzdělávací semináře by měly zvýšit informovanost úředníků a pracovníků 
NNO v oblasti problematiky migrace a integrace cizinců a zlepšit tak nejen vzájemnou 
komunikaci mezi cizinci, NNO a institucemi státní správy a samosprávy, ale i 
majoritou a minoritou všeobecně. 


