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I. Úvodní informace o komunitním plánování v Plzni 

I.1 Úvodní slovo a poděkování 

Vážení! 

Dostává se Vám do rukou materiál, který představuje zásadní zlom v dosavadním 
modelu plánování sociálních služeb na území města Plzně. Jde totiž o obsáhlý 
dokument, který je výsledkem společné roční práce zhruba 150 osob – aktivních 
účastníků šesti pracovních skupin, zahrnutých v projektu Komunitní plánování 
sociálních služeb na území města Plzně pro období 2008 – 2010. 

Více než 12 měsíců se pravidelně setkávali poskytovatelé s uživateli sociálních služeb 
a společně se zástupci zadavatele a zájemci z řad široké veřejnosti hledali při 
pracovních jednáních odpověď na otázku: jak v součinnosti města a nestátních 
neziskových organizací nastavit optimální podobu a financování budoucích 
sociálních služeb v Plzni? 
Finálním výstupem celoroční činnosti všech zúčastněných je tento návrh 
komunitního plánu: jde o souhrnnou specifikaci potřeb a požadavků v oblasti 
sociálních služeb tak, jak vzešla a byla konsenzuálně přijata v rámci dílčích 
pracovních skupin. Ne vždy přitom šlo o snadná vyjednávání a jednoznačnou 
shodu. Došlo i na ostré konfrontace a výměny názorů, které se však ukázaly jako 
nezbytné pro vyjasnění postojů a upřesnění vizí. 
Tento dokument nevznikal jednoduše a proto nyní děkuji všem těm, kteří tento 
nelehký úkol vzali, jménem současných i budoucích klientů služeb, na svá bedra a ve 
volném čase – bez nároku na odměnu – spoluvytvářeli předobraz takových 
sociálních služeb, které budou zohledňovat potřeby a přání všech, jež je užívají, či 
jednou užívat budou.  
 
Vám všem ještě jednou – děkuji! 

 
 
 
JUDr. Marcela Krejsová 

Rezortní náměstkyně primátora města Plzně 

Předsedkyně řídícího výboru pro realizaci KPSS v Plzni 
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I.2 Cíl komunitního plánování a smysl Komunitního plánu 
rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-
20151 

Usnesením Rady města Plzně č. 1434 ze dne 9. 12. 2004 vyjádřili představitelé města 
potřebu realizovat ve městě Plzni proces komunitního plánování sociálních služeb s těmito 
cíli. 

I.2.1 Cíle komunitního plánování v Plzni 

• Hlavním cílem projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně 
na období 2008 – 2010“ bylo naplánování rozvoje sociálních služeb za společné 
partnerské účasti poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů a zástupců města.  

• Dílčími cíli vedoucími k naplnění tohoto cíle bylo následující:  
o zmapovat a vyhodnotit situaci v oblasti sociálních služeb ve městě na počátku 

roku 2006, 
o nastartovat systematické, transparentní a otevřené plánování rozvoje 

sociálních služeb za účasti všech dotčených subjektů působících v systému 
sociálních služeb a vytvořit efektivně fungující místní partnerství těchto 
subjektů, 

o vytvořit vizi rozvoje sociálních služeb města Plzně a stanovit hlavní cíle 
přispívající k jejímu naplnění, 

o definovat konkrétní (prioritní) opatření a aktivity určené k realizaci ve 
střednědobém (2008 – 2010) i dlouhodobém horizontu  (do roku 20151), 

o vytvořit nástroj (komunitní plán sociálních služeb) pro rozhodování politické 
reprezentace města v oblasti sociální péče a pro koordinaci zájmů a aktivit 
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb působících ve městě Plzni. 

• Zamýšlenými vedlejšími efekty procesu komunitního plánování bylo: 
o přispět ke zvýšení informovanosti veřejnosti o  sociální problematice a nabídce 

sociálních služeb, 

o podpořit zavádění standardů kvality sociálních služeb, 
o podpořit zařazení oblasti sociálních služeb do dlouhodobých rozpočtových 

priorit města Plzně. 

• Hlavními výstupy projektu jsou: 
o Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně předložený Radě a 

Zastupitelstvu města Plzně. 

o Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území města Plzně 

                                                        
1 Rok 2015 je odvozen od délky programovacího období Evropské unie (2007-2013) s připočtením 2 let  
na realizaci projektů. 



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

 
                            Úvodní informace o komunitním plánování v Plzni 

                                                                                                strana 9/219 

 

I.2.2 Smysl komunitního plánu 

Dokument Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-
2015 představuje: 

•••• vizi rozvoje sociálních služeb a definování optimální sítě (stávajících + 
nových) sociálních služeb a další péče vzhledem k vybraným 6 cílovým 
skupinám ve městě Plzni;  

•••• pojmenování chybějících služeb a limitů služeb stávajících a jejich 
odůvodnění, formulaci dalších opatření vedoucích k řešení nepříznivé 
sociální situace obyvatel města Plzně; 

•••• společnou dohodu zúčastněných subjektů (tj. Města, poskytovatelů a 
uživatelů služeb) na úsilí všech o naplňování zde představené vize rozvoje 
služeb, přičemž z obsahu a rozsahu tohoto dokumentu je zřejmé, že vybudování a 
zajištění všech navržených služeb (zejména zařízení sociálních služeb) není reálné 
v původně zamýšleném horizontu roku 2010, neboť v současnosti není v možnostech 
rozpočtu Města ani dalších účastníků plánování, respektive je závislé na zajištění 
nových finančních a materiálních zdrojů a využití nových příležitostí; 

••••  „živý“ dokument, který bude procházet pravidelnou aktualizací a 
vstřebávat aktuální změny, nové informace, příležitosti a priority; 

•••• přípravu a podpůrný nástroj pro získání finančních prostředků určených 
na zajištění sociálních služeb ze státních, krajských, evropských i 
soukromých zdrojů.  

I.2.3 Naplňování plánu a jeho kontrola 
Na realizaci navržených cílů a opatření se budou dle svých možností 

podílet: 

•••• nestátní neziskové organizace (NNO) a soukromé subjekty, 

•••• Město Plzeň, které bude podporovat realizaci navržených cílů a opatření formou 
partnerství,  nefinanční podpory, předfinancování a kofinancování projektů. Sociální 
služby bude podporovat rovněž v rámci svých rozpočtových možností. 

 
Naplňování komunitního plánu bude probíhat podle realizačních plánů 

na jednotlivé roky, počínaje rokem 2008, a s respektováním priorit a obsahu jednotlivých 
opatření, jak je definovaly pracovní skupiny a jak se budou průběžně vyvíjet v reakci na 
aktuální situaci v oblasti sociálních služeb a zjištěné potřeby. Seznam cílů a opatření 
v realizačním plánu představuje seznam priorit – oblastí podpory ze strany 
města Plzně pro rok 2008. Lze jej chápat jako otevřenou výzvu Města - definování toho, 
na čem chce Město s NNO spolupracovat (a co chce samo dělat v některých opatřeních). 
Realizace jednotlivých opatření se bude odvíjet od zájmu poskytovatelů služeb o 
jejich zajištění. V případě, že poskytovatelé získají dotaci na realizaci zde 
uvedených záměrů, Město ji bude podporovat formou předfinancování, 
kofinancování, uzavření partnerství nebo jiné nefinanční podpory (viz opatření 
„Doplnění stávajícího dotačního systému Města“). 

Nástrojem k průběžnému vyhodnocování situace v poskytování sociálních služeb a 
potřeb obyvatel města se stane navržené opatření „Monitoring sociálních služeb a potřeb 
obyvatel“. Výzvy koordinačního výboru KPSS a jednotlivých komisí RMP k předkládání 
projektů a žádostí o dotace budou vycházet nejprve ze zde navrhovaných cílů a opatření, 
později právě z výstupů monitoringu služeb.     
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Po dohodě členů řídícího výboru a pracovních skupin KPSS nejsou u jednotlivých 
opatření jmenovitě uvedeni jejich realizátoři. Určení realizátorů se převážně omezuje na 
rozlišení „NNO“ (nestátní nezisková organizace) a „Město Plzeň“. Důvodem tohoto postupu 
při procesu plánování je převládající názor, že realizátoři jednotlivých projektů mají být 
určováni standardními mechanismy poskytování dotací jednotlivých donátorů, soutěží a  
střetáváním nabídky a poptávky ve vztahu poskytovatel – klient v konkurenčním prostředí, 
nikoli v diskusi pracovních skupin, byť jsou otevřeny všem.  

Za realizaci navržených opatření budou tedy na jedné straně odpovědni 
jednotliví zástupci poskytovatelů služeb, u nichž se předpokládá, že budou svoji 
činnost přizpůsobovat obsahu komunitního plánu, na straně druhé Město 
Plzeň, jež je k tomuto bude v rámci svých možností motivovat zaměřením své 
finanční i nefinanční podpory (viz opatření „Doplnění stávajícího dotačního 
systému Města“).   

Významný vliv na plnění tohoto plánu bude mít podoba krajského střednědobého 
plánu rozvoje sociální služeb. Tento dokument (ani metodika jeho zpracování) však v době 
vzniku Komunitního plánu města Plzně nebyl znám. Podobně tomu bylo s konkrétními 
parametry dotačních titulů EU. 

Plnění plánu bude průběžně hodnoceno. Aktualizace obsahu Komunitního plánu 
rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 bude probíhat vždy při tvorbě 
realizačních plánů na následující rok. Realizační plán na následující rok bude připraven vždy 
nejpozději do 31. května předcházejícího roku. Pro sledování plnění a aktualizaci plánu 
(tvorbu realizačních plánů na nejbližší rok) je žádoucí, aby organizační struktura KPSS (tj. 
metodik, koordinační výbor a pracovní skupiny) zůstala i po červnu 2007 zachována. 
Pracovní skupiny a koordinační výbor se budou i nadále dle potřeby scházet (k 
návrhu realizačního plánu + k seznámení se s jeho konečnou podobou). 
Iniciátorem a organizátorem setkání bude metodik MMP. Nejbližší setkání 
pracovních skupin následující po projednání Komunitního plánu Radou a 
Zastupitelstvem města Plzně se uskuteční nejpozději do 12 měsíců. Každoročním 
výstupem setkání pracovních skupin a koordinačního výboru  bude kromě realizačního plánu 
také monitorovací zpráva vyhodnocující naplňování plánu. Realizační plán a monitorovací 
zpráva budou předkládány komisím Rady města Plzně, Radě a Zastupitelstvu. 
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I.3 Principy a hodnoty komunitního plánování sociálních 
služeb (KPSS)  

1) Bez dohody není KPSS 
Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se (přinejmenším) tři strany, tj. uživatelé, 
poskytovatelé a zadavatelé navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti. Svobodný a 
informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Dohoda musí být nejen o 
záměrech a cílech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit. 
2) Posílení principů občanské společnosti 
Každý má právo starat se o věci veřejné. Komunitní plánování sociálních služeb je z principu 
napojeno na samosprávu obcí a měst. Komunitní plánování propojuje aktivitu a potřeby 
občanů s rozhodováním samosprávy. 
3) Bez uživatelů není KPSS 
Teprve dosáhneme-li svobodného, aktivního a rovného zapojení uživatelů na všech úrovních, 
můžeme hovořit o komunitním plánování sociálních služeb. Do té doby jde o užitečné kroky 
na přípravě komunitního plánování. Princip pozitivní diskriminace při zapojování uživatelů 
je užitečný. Cílem pro uživatele je poskytnout jim takovou asistenci, aby byli při plánování 
sociálních služeb rovnocennými partnery těch ostatních – poskytovatelů a představitelů 
města.  

4) Demokratická spolupráce 
Do sociálních služeb můžeme dodržování lidských práv a demokratických principů zavést, 
jedině tehdy, budeme-li je sami dodržovat. V komunitním plánování má přednost souhlasné 
rozhodnutí – tj. „dokud nesouhlasí všichni, není odsouhlaseno nic“. Hlasování je nouzový 
prostředek, který je používán pouze v krajním případě. Orgány města, které budou komunitní 
plán v závěrečné fázi schvalovat, však vždy rozhodují hlasováním. 
5) Vše je veřejné 
Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění 
v komunitním plánování jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu 
a výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého 
procesu.  
6) Svoboda vyjadřování 
Každý má právo se vyjádřit. Je legitimní mluvit za sebe samotného i bez pověření, funkce či 
mandátu od zájmové skupiny. 
7) Rovnost mezi všemi účastníky 
Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy komunitního plánování 
musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině pak 
je možná spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti, 
zkušenosti, dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení jednotlivců. 
8) Průběh je stejně důležitý jako výsledek 
Kvalitně probíhající proces komunitního plánování je pro komunitu stejně přínosný jako 
vlastní plán. Kvalita výstupů komunitního plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. 
9) Legitimita 
Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby uživatelů (budoucích uživatelů). Jsou 
základnou, na které stojí komunitní plánování. Nejlepší přístup k nim mají uživatelé. 
Uživatelům je nutné vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde 
to jde, i sami hledat řešení, pojmenovávat své potřeby. 
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10) Cyklický proces 
Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a 
je nutné se jimi opětovně zabývat na nové úrovni vývoje. Komunitní plán je dokument 
vyžadující pravidelnou aktualizaci a trvalou péči. 

11) Hledání nových lidských a finančních zdrojů 
Na služby, které chceme, si musíme zajistit peníze. Získávání finančních prostředků není 
možné bez konkrétního plánu. Při hledání zdrojů je nutné zohlednit již vytvořené 
a osvědčené. Řešení, v něž komunitní plán vyústí, budou kompromisem přání a možností 
místních lidských a finančních zdrojů. Hranice tohoto kompromisu však nejsou dány zvenčí.  
12) Řešit dosažitelné 
Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně je vzhledem k místnímu 
společenství, jeho podmínkám a lidským i materiálním zdrojům zaměřeno na těchto šest 
cílových skupin: senioři, lidé se zdravotním postižením, cizinci, lidé ohrožení drogovou 
závislostí, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a lidé bez domova, matky s malými dětmi. 
13) Přání lidí je víc než normativy 
Komunitní plán je především dohodou mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě 
sociálních služeb. Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s normativy 
mohou být užitečnou pomůckou pro tuto dohodu, nemohou ji však nahradit. 
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I.4 Zaměření komunitního plánování v Plzni 
V rámci jednoho cyklu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) není možné 

řešit všechny problémy všech uživatelů sociálních služeb (natož všech obyvatel města), aniž 
by byla ohrožena jeho efektivita. Zúžení problémů, na které se toto KPSS zaměřilo, bylo 
nezbytné. Při rozhodování byla brána v úvahu zejména tato kritéria: socio-demografická 
situace města Plzně a její předpokládaný vývoj, aktuální vyhodnocení situace na trhu práce 
úřadem práce a další informace o (nepříznivé) sociální situaci obyvatel města, zaměření 
poskytovatelů služeb ve městě, velikost populace cílových skupin. Hlavním společným 
jmenovatelem a kontextem komunitního plánování je snaha o řešení nepříznivé sociální 
situace2 obyvatel města, zejména prostřednictvím definovaných typů sociálních služeb, ale i 
dalších služeb úzce souvisejících. 

Předmětem zájmu komunitního plánování v Plzni v letech 2006-2007, jakož i tohoto 
komunitního plánu jsou následující cílové skupiny uživatelů služeb, respektive oblasti péče. 
Každému z uvedených 6 témat se věnuje k tomu ustavená pracovní skupina. 

I.4.1 Definované oblasti péče 
1. Matky s malými dětmi  

a) matky na rodičovské dovolené a krátce po rodičovské dovolené (ve vztahu 
k uplatnění na pracovním trhu a péči o děti) 

2. Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a lidé bez domova 
a) obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 

       b) lidé bez domova 
3. Lidé ohrožení drogovou závislostí 

a) uživatelé drog 
b) klienti následné péče 
c) rodiny uživatelů drog 

4. Lidé se zdravotním postižením 
      a) lidé s tělesným postižením 
      b) lidé s mentálním a kombinovaným postižením 

      c) lidé s duševním onemocněním 
      d) lidé se smyslovým postižením 
5. Senioři 

a) senioři žijící v pobytových zařízeních 
b) senioři žijící v přirozeném domácím prostředí 

6. Cizinci (imigranti) 
a) čekatelé na azyl a držitelé azylu 
b) s dlouhodobým a trvalým pobytem  

 
Definování těchto konkrétních cílových skupin KPSS, respektive typů 

nepříznivých sociálních situací, nijak dopředu neomezuje podporu a řešení 
jiných témat a problémů, které předmětem KPSS nebyly.  

                                                        
2 Nepříznivou sociální situací se rozumí „oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého 
zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 
společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické 
osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální 
začlenění a ochranu před sociálním vyloučením“ (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).  
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I.5 Organizace komunitního plánování v Plzni   

I.5.1 Pracovní skupiny KPSS  
Pracovní skupiny jsou základním prvkem organizační struktury komunitního 

plánování sociálních služeb v Plzni. Hlavním principem komunitního plánování je zapojování 
všech účastníků systému sociálních služeb do procesu plánování. Tento princip je uplatňován 
zejména účastí uživatelů, poskytovatelů a zástupců zadavatele služeb (představitelů města) 
v pracovních skupinách. Pracovní skupiny byly vytvořeny pro 6 cílových skupin uživatelů 
služeb, na které se komunitní plánování v Plzni na základě rozhodnutí Města zaměřuje. Jedná 
se o výše uvedené oblasti péče a zájmu.  

 Tento dokument byl zpracován CpKP ZČ podle výstupů z jednání pracovních skupin. 
Jejich členové se v interakci s řídícím výborem dohodli na znění zde uvedených SWOT analýz 
a vizí rozvoje služeb, na jejichž základě poté formulovali jednotlivé cíle, opatření a aktivity.  

Seznamy členů pracovních skupin předcházejí výstupům jejich práce v jednotlivých 
částech textu.  

I.5.2 Řídící výbor KPSS  
Garantem realizace komunitního plánování je Řídící výbor komunitního plánování 

sociálních služeb ve městě Plzni (dále jen řídící výbor). Řídící výbor 

• provádí supervizi průběhu projektu, 

• koordinuje činnost pracovních skupin, 

• dává doporučení Radě a Zastupitelstvu města Plzně k dílčím uceleným částem 
komunitního plánu sociálních služeb, 

• projednává závažné nedostatky vzniklé při plnění Smlouvy o realizaci projektu 
„Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 – 
2010“,   

• projednává a schvaluje jednotlivé ucelené části komunitního plánu sociálních služeb 
(analytická část, SWOT analýza, vize, strategická část, realizační plán, zásobník 
projektů),  

• podporuje zajištění spokojenosti všech účastníků komunitního plánování sociálních 
služeb, 

• Magistrát města Plzeň poskytuje řídícímu výboru potřebnou součinnost nezbytnou 
pro jeho práci.  

 

Členové Řídícího výboru KPSS v Plzni 

Civiš Radovan uživatel sociálních služeb, Sdružení občanů Exodus 

Glancová Svatava vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMP  

Hirt Tomáš ZČU Plzeň, Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s. 

Krejsová Marcela náměstkyně primátora, předsedkyně výboru 

Lodr Jiří zastupitel města, Diecézní charita Plzeň 

Pešek Stanislav kancelář ředitele ekonomického úřadu MMP 

Šedivá Dana Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 
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I.5.3 Realizační tým KPSS 

Realizační tým se skládá ze zpracovatele KPSS (o.s. CpKP západní Čechy) a 
koordinátora KPSS, který je zaměstnancem Magistrátu města Plzně (MMP).   
 
Odpovědnost týmu je následující:  

• Provedení analytických průzkumů (CpKP), 
• Provedení informační kampaně projektu (MMP), 
• Zpracování strategie a návrhové části dokumentu (CpKP), 

 

I.5.4 Odpovědné osoby 
1)  kontaktní osoba za zadavatele – město Plzeň: Mgr. Alena Hynková – 

koordinátor a metodik KPSS za město Plzeň (Magistrát města Plzně/Kancelář tajemníka 
MMP) 

2) kontaktní osoba za zpracovatele KPSS - CpKP západní Čechy: do 30. 11. 
2006 Ing. Tereza Eberlová, od 1.12. 2006 Mgr. Aleš Kavalír, kontaktní osoba, 
která projekt řídí a je pověřená jednat za zpracovatele (postupuje na základě smlouvy 
o zpracování KPSS uzavřené s městem Plzní) 
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I.5.5 Organizační schéma KPSS v Plzni 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

PRACOVNÍ SKUPINY 

MATKY 
S MALÝMI 
DĚTMI 

OBYVATELÉ 
SOCIÁLNĚ 

VYLOUČENÝCH 
LOKALIT A 
LIDÉ BEZ 
DOMOVA 

LIDÉ 
OHROŽENÍ 
DROGOVOU 
ZÁVISLOSTÍ 

LIDÉ SE 
ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM 

SENIOŘI CIZINCI 

 

Rada a Zastupitelstvo města Plzně 
 

 

Komise Rady města Plzně 

Komise pro sociální 
věci 

Komise pro 
integraci etnických 

menšin 

Komise pro 
otázky integrace 

cizinců 

Komise 
protidrogová a 

prevence 
kriminality 

Řídící výbor KPSS 

náměstkyně 
primátora 

předseda 
komise pro 
sociální věci 

vedoucí 
OSVZ MMP 

zástupce 
Ekonomického 
úřadu MMP 

zástupci 
poskytovatelů 

služeb 

 

Realizační tým KPSS 
vedoucí projektu a kontaktní osoba za 

realizátora (CpKP ZČ) 
koordinátor a kontaktní osoba za MMP 
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I.6 Fáze a aktivity  projektu „Komunitní plánování sociálních 
služeb na území města Plzně na období 2008 – 2010“ 

Aktivity Období 
Přípravná fáze  

• usnesení RMP č. 1434, kde byla definována potřeba realizace 
komunitního plánování ve městě Plzni jako nástroje sociální 
politiky 

9. prosince 2004 

• jmenování řídícího výboru a výběr koordinátora komunitního 
plánování v rámci OSVZ 

24. února 2005,  

1. července 2005 

• příprava projektu a výběrové řízení na realizátora leden-září 2005 

• uzavření Smlouvy o realizaci projektu „Komunitní plánování 
sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010“ 
mezi městem Plzní a CpKP ZČ 

26. září 2005 

Úvodní a analytická část  

• zpracování analýz (socio-demografické, poskytovatelů, 
uživatelů, zdrojů) pro účely KPSS  

říjen-duben 
2006 

• anketa mezi širokou veřejností o zjištění potřeb v sociální 
oblasti a informační kampaň 

únor-duben 
2006 

• úvodní konference ke komunitnímu plánování v Plzni – 
sestavení pracovních skupin 

28. února 2006 

• vzdělávání účastníků plánování 
duben-květen 

2006 

• zpracování SWOT analýzy stávajícího systému sociálních 
služeb ve městě pracovními skupinami 

květen 2006 

Strategická (plánovací) část  

• formulování vize rozvoje sociálních služeb ve městě 
pracovními skupinami 

květen-červen 
2006 

• stanovení cílů, opatření a aktivit přispívajících k naplnění vize 
září 2006-březen 

2007 

• závěrečná konference ke komunitnímu plánování v Plzni – 
představení plánu veřejnosti 

11. dubna 2007 

• veřejné připomínkování návrhu komunitního plánu a 
zapracování připomínek 

duben-květen 
2007 

• sestavení realizačního plánu na rok 2008 
duben-červen 

2007 

• vytvoření zásobníku 10 projektů 
duben-červen 

2007 

• ukončení projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na 
území města Plzně v období 2008-2010“ 

29. června 2007 

• předložení návrhu komunitního plánu Radě a Zastupitelstvu  
města Plzně 

září 2007 



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

Popis aktuální sociální situace 
 

                                                                                                strana 18/219 

 

 
 
 
 

Popis aktuální 
sociální situace 



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

Základní  údaje o městě Plzni a jeho obyvatelích 

                                                                                                strana 19/219 

 

II.Základní  údaje o městě Plzni a jeho obyvatelích  
Podrobnější demografické a statistické informace viz Sociálně-demografická 
analýza Plzně. 

II.1 Okres Plzeň-město 
Okres Plzeň-město je nejmenším, ale zároveň nejlidnatějším okresem Plzeňského 

kraje. Plzeň je čtvrtým největším městem České republiky, je centrem vzdělanosti (univerzitní 

město) a kultury, působí zde řada státních institucí, průmyslových, obchodních a stavebních 

společností, zdravotnických zařízení včetně nemocnic. Jejích 162 669 obyvatel (ke 30. 6. 

2005) představuje téměř třetinu všech obyvatel Plzeňského kraje. 

Údaje ke 30. 6. 2005: 

Počet obyvatel okresu Plzeň-město: 162 669, z toho 78 181 mužů a 84 488 žen.  

Hustota obyvatelstva:     1 179 osob na km2 

Celková rozloha:               13 800 ha 

Plzeň má 10 městských obvodů. Nejlidnatějšími jsou MO Plzeň 1 - 4. 

 

Městské obvody
Plzeň 1

Plzeň 2

Plzeň 3

Plzeň 4

Plzeň 5-Křimice
Plzeň 6-Litice

Plzeň 7-Radčice

Plzeň 8-Černice

Plzeň 9-Malesice

Plzeň 10-Lhota  
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II.2 Vývoj počtu obyvatel 
Obyvatelstva Plzně výrazně ubývá. Počínaje rokem 1982 vždy dosahoval roční 

přirozený přírůstek záporných čísel, od roku 1996 je neustále záporný i přírůstek stěhováním 

(pouze k 30. 6. 2005 dosahuje kladné hodnoty, 54 obyvatel, v předchozím roce 2004 byl však 

úbytek obyvatelstva stěhováním nejvyšší v historii, 1246 osob). Celkový přírůstek obyvatel byl 

kladný naposledy v roce 1990. Od té doby ubývá přibližně 500 - 1000 obyvatel ročně. 

Zajímavé je v tomto směru porovnání se sousedními okresy Plzeň-jih a Plzeň-sever, kde 

každoročně počet obyvatel většinou roste. Nejvyšší hodnoty dosáhl počet obyvatel Plzně díky 

rychlému rozvoji bytové výstavby panelových sídlišť v roce 1985 (175 229 obyvatel). 

V sedmdesátých letech a na počátku let osmdesátých činily roční migrační přírůstky 

v průměru 2000 osob, čímž nahrazovaly úbytek obyvatelstva přirozenou měnou. Na konci  

osmdesátých let však došlo ke stagnaci počtu obyvatel a v devadesátých letech začal počet  

obyvatel Plzně výrazně klesat.   

 

Vývoj po čtu obyvatel
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    Zdroj: ČSÚ. 
 

V Plzni je oproti Plzeňskému kraji vyšší sňatečnost (byť počet sňatků klesá) i 

rozvodovost, rodí se naopak méně dětí, než je krajský průměr. Kojenecká úmrtnost je ve 

městě nižší, potratů je více3. 

 

                                                        
3 Zdroj: ČSÚ. 
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Bilance obyvatel v letech 1991 - 2005 v Plzni4  

Rok Sňatky Rozvody Potraty Zemřelí Přirozený Stěhování Celkový Stav
přírůstek přírůstek 31.12.

Živě v mimo celkem celkem přistě- vystě- přírůstek
narození manžel. manžel. hovalí hovalí stěhov.

1991 1 215 627 1 857 1 639 228 2 075 2 087 -230 2 403 2 697 -294 -524 172 446

1992 1 185 574 1 707 1 491 216 1 918 1 994 -287 2 684 2 525 159 -128 172 318

1993 1 030 638 1 720 1 480 240 1 583 1 925 -205 2 347 2 165 182 -23 172 295

1994 1 029 750 1 561 1 288 273 1 187 1 928 -367 1 785 1 912 -127 -494 171 801

1995 975 698 1 361 1 117 244 1 168 1 927 -566 1 804 1 790 14 -552 171 249

1996 918 682 1 355 1 104 251 1 085 1 786 -431 1 483 1 852 -369 -800 170 449

1997 1 058 616 1 292 1 011 281 1 062 1 840 -548 1 366 1 876 -510 -1 058 169 391

1998 965 580 1 329 1 034 295 1 013 1 767 -438 1 542 2 073 -531 -969 168 422

1999 977 407 1 331 1 035 296 986 1 762 -431 1 650 2 107 -457 -888 167 534

2000 1 029 591 1 341 1 055 286 897 1 777 -436 1 694 2 033 -339 -775 166 759

2001 974 655 1 401 1 040 361 892 1 680 -279 1 850 2 699 -849 -1 128 164 336

2002 933 602 1 446 1 053 393 888 1 743 -297 2 569 2 817 -248 -545 163 791

2003 885 688 1 415 / / 850 1 880 -465 2 927 2 985 -58 -523 164 180

2004 935 672 1504 / / / 1811 -307 2693 3939 -1246 -1553 162 627

2005 373 275 842 / / 425 854 -12 1443 1389 54 42 162 669

Živě narození

Pozn.: Údaje za rok 2005 jsou k 31. 6. 2005. Počet obyvatel ke konci roku 2003 (164 180) 

neodpovídá úbytku obyvatel oproti roku předchozímu. 

II.2.1 Prognóza vývoje obyvatelstva5 

V roce 2003 poprvé počet obyvatel v ČR neklesal, naopak se nepatrně zvýšil. Na 

zvýšeném počtu obyvatel se podílel především vyšší počet přistěhovalých cizinců a částečně i 

nepatrně zvýšená porodnost. Tento trend vývoje odpovídal i demografickému vývoji v 

Plzeňském kraji. Počet přistěhovalých cizinců do Plzeňského kraje se zvýšil v porovnání s 

rokem 2002 o 1 489 osob, tj. o 84,3 %, zatímco počet živě narozených dětí vzrostl zhruba o 1 

procento. Vzhledem k věkovému složení obyvatelstva a stále nízké porodnosti nelze v 

nejbližších letech očekávat, že se by se počet obyvatel Plzeňského kraje výrazněji zvyšoval. 

Český statistický úřad vytvořil projekci obyvatelstva v Plzeňském kraji do roku 2050. 

Počítá s výrazným poklesem počtu obyvatel. Je nutné zdůraznit, že do projekce 

demografického vývoje nebyla zahrnuta obtížně předvídatelná migrace, a proto ukazuje 

možný vývoj počtu obyvatelstva pouze v důsledku jeho přirozené měny. Statistici na základě 

dosavadního vývoje předpokládají neustálé stárnutí populace a úbytek podílu dětské 

složky obyvatelstva. V těchto trendech je v současnosti celá ČR na maximálních hodnotách 

                                                        
4 Zdroj: ČSÚ. 
5 Zdroj: ČSÚ. 
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v celé své historii. Při dlouhodobé kontinuitě stávajícího tempa stárnutí je odhadován vzrůst 

průměrného věku obyvatel ČR na 54 let. 

Projekce obyvatelstva v Plzeňském kraji 

Skutečný Projekce bez zapo čtení migrace
stav

2004 2005 2010 2020 2030 2050
Celkem 549 618 545 385 538 606 519 166 490 646 421 550
v tom ve věku:
0-14 let 80 199 77 962 72 607 69 430 60 388 51 435
15-64 389 337 387 161 377 965 337 060 310 892 230 210
65+ 80 082 80 262 88 034 112 676 119 366 139 905

z toho ženy 280 463 278 109 274 506 264 773 250 817 215 519
v tom ve věku
0-14 let 39 075 37 959 35 421 33 795 29 392 25 035
15-64 193 413 192 353 187 610 167 067 153 964 113 500
65+ 47 975 47 797 51 475 63 911 67 479 76 984  

II.3 Věková struktura obyvatelstva 
Z hlediska věkové struktury patří Plzeňský kraj k územím s nejstarším obyvatelstvem 

v ČR, průměrný věk obyvatel kraje dosáhl v r. 2003 výše 40,0 let, v okrese Plzeň–město 

dokonce 41,2 let (naproti tomu v okrese Tachov pouhých 37,4 let). Ženy dosahovaly v Plzni o 

3 roky vyššího průměrného věku než muži (muži 39,6 let, ženy 42,6 let). Vysoký podíl 

staršího obyvatelstva v Plzeňském kraji je patrný též z indexu stáří (počet osob ve věku 65 a 

více let na 100 osob ve věku 0 – 14 let). V roce 2003 v Plzeňském kraji tento index dosáhl 

výše 96,93, což je po Praze druhá nejvyšší hodnota v ČR (index stáří ČR 91,55). V rámci kraje 

dosáhl index stáří nejvyšší hodnoty právě v okrese Plzeň – město (117,45)6.  

Věková 
skupina Celkem % Muži % Ženy %

0 - 14 21 793 13,3 11 098 14,1 10 695 12,5

15 - 64 116 792 71,1 57 587 72,9 59 205 69,5

 65 + 25 595 15,6 10 281 13 15 314 18

PŘEHLED OBYVATELSTVA PODLE VĚKU 

(Plzeň-město k 31. 12. 2003)

 

Průměrný věk obyvatel v Plzni a Plzeňském kraji v roce 2003 

 celkem Muži ženy celkem muži Ženy 

Plzeňský kraj 40,0  38,5  41,3  96,9  75,6  119,3  

Plzeň-město 41,2  39,6  42,6  117,4  93,0  143,2  

 

                                                        
6 Zdroj: Statistická ročenka Plzeňského kraje 2004, ČSÚ. 
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Zdroj: ČSÚ. 

Obyvatelstvo Plzně výrazně stárne, a proto roste počet důchodců. Tento trend a 

s ním spojený pokles podílu ekonomicky aktivních bude i nadále pokračovat, protože do 

důchodu budou odcházet silné poválečné ročníky. Tím vzroste poptávka po službách 

zaměřených na seniory. V populaci starší 15 let bylo v roce 2001 důchodců 25 %, zatímco 

o deset let dříve 21 %7. Naopak podíl dětí mladších 14 let klesl v letech 1990 – 2000 na 14 % a 

v roce 2003 činil již jen 13,3 %. Relativně stará věková struktura je předpokládána především 

u obyvatel Slovan (MO Plzeň 2)8.  

Věková struktura obyvatel Plzně není příliš příznivá, nicméně je v základních rysech 

podobná struktuře celé ČR. Její nepravidelnost je dána historickým vývojem minulého 

století. Věková pyramida zachycuje vlny nízké porodnosti v letech předválečné hospodářské 

krize a v době války a slabé ročníky šedesátých let. Naopak vysoká porodnost byla po válce 

(silná generace dnešních padesátníků) a v sedmdesátých letech. Ke stabilizaci 

demografického vývoje v Plzni může přispět vytvoření příznivých podmínek pro 

lidi narozené v době demografického boomu sedmdesátých let. Tito lidé jsou dnes 

ve věku obvyklém pro založení rodiny, stojí před důležitými životními rozhodnutími, hledají 

vlastní bydlení. Bude záviset na ekonomických a bytových podmínkách ve městě, jestli v Plzni 

zůstanou a založí své rodiny9. Druhou možností stabilizace demografické situace města je 

migrace. Ke 31. 6. 2005 byl přírůstek stěhováním poprvé po 10 letech kladný (+ 54 obyvatel). 

 

                                                        
7 Sociální struktura města Plzně. Katedra sociologie a politologie ZČU Plzeň 2002, s. 7 - 8. 
8 Předpokládají tak autoři studie z Katedry sociologie a politologie ZČU Plzeň z roku 2002, s. 6, na 
základě zde zaznamenané výrazně nižší míře ekonomické aktivity (jen 42,8 %). 
9 Sociální struktura města Plzně. Katedra sociologie a politologie ZČU Plzeň 2002, s. 41. 
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II.4 Rodiny a domácnosti 
Také v Plzni jsou patrné některé obecné trendy týkající se změny vzorců rodinného a 

partnerského chování po roce 1989, ovlivněné možností svobodnější volby životního stylu10: 

1.  Nízká sňatečnost a porodnost (v roce 1991 1215 sňatků, v roce 2002 933 sňatků, 

pokles o 22,6 %; v roce 1991 1867 narozených, v roce 2002 1451 narozených, pokles o 22 %). 

2. Plzeňané vstupují do manželství ve vyšším věku a odkládají i narození dětí. 

3. Stále více obyvatel žije v nesezdaných soužitích a stále více těchto párů má 

děti. 

4. Ve městě roste podíl jednočlenných domácností (v roce 1991 15 %, v roce 2001 18 

%, nárůst o 3 %). 

Struktura českých domácností se v ČR a samozřejmě také v Plzni výrazně proměnila. 

Narůstá počet jednočlenných domácností a vícečlenné domácností jsou více partnerské – 

nemanželské. Jejich průměrná velikost se zmenšuje. Pokles počtu sňatků je připisován 

nejen změně životního stylu mladých lidí, ale rovněž také ztrátě určitých sociálních jistot po 

roce 1989 a problémům při získávání cenově přístupného bydlení. Věk při vstupu do 

manželství roste v Plzni i celé ČR. Klesá porodnost, a tedy počet dětí v rodině, snižuje se i 

počet vícegeneračních domácností. Sociologové očekávají, že tyto trendy budou i nadále 

pokračovat.11 

Stále více dětí se rodí svobodným matkám. Zatímco v roce 1992 se v Plzni 

narodilo svobodným matkám 13 % dětí (v ČR 11 %), v roce 2001 jejich podíl stoupl na 26 % (v 

ČR 23 %). Problematická může být především skupina žen, které mají dítě a žijí bez stálého 

partnera. Jsou samy na zvládání domácnosti a zabezpečení rodiny. „Protože ale zahraniční 

zkušenosti jednoznačně prokazují, že nesezdaná soužití jsou méně stabilní a trvalou formou 

vztahu než manželství, přináší jakákoli forma mimomanželského porodu do budoucna nové 

výzvy pro systém sociálního zabezpečení svobodných žen a jejich dětí. Pro ně je 

velmi důležitá dobře fungující síť veřejných sociálních služeb (sociální pomoc i podpora, 

jesle, školky) a možnost uplatnění na trhu práce (byť na zkrácený pracovní úvazek)“. 

Existence sociálních služeb podporujících svobodné matky a usnadňující jim 

přijmout pracovní úvazek může zamezit jejich snadnému propadu na hranici 

chudoby, což by mělo fatální následky nejen pro matky samotné, ale i pro jejich děti. 

Pravděpodobné je, že podíl dětí narozených mimo manželství bude v Plzni i nadále narůstat 

(zvláště pokud se rozšíří nabídka podpůrných sociálních služeb pro svobodné matky, která je 

v tomto ohledu dvojsečnou zbraní), možná i o desítky procent v příštích deseti letech12.  

Děti se rodí stále více starším matkám. Tyto ženy musí nějak zkombinovat péči o 

rodinu a zaměstnání, případně profesní růst. Nezřídka si již vybudovaly dobré 

                                                        
10 Sociální struktura města Plzně. Katedra sociologie a politologie ZČU Plzeň 2002, s. 4. 
11 Sociální struktura města Plzně. Katedra sociologie a politologie ZČU Plzeň 2002, s. 36. 
12 Sociální struktura města Plzně. Katedra sociologie a politologie ZČU Plzeň 2002, s. 46. 
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profesní postavení, které často chtějí opustit jen na dobu nezbytně nutnou. Proto budou mít 

zájem o služby a zaměstnání, která jim budou jejich dvojroli usnadňovat. Díky 

svému stabilnějšímu a lépe placenému zaměstnání budou spíše schopny a ochotny si tyto 

služby zaplatit13.  

Nárůst jednočlenných domácností, jejichž podíl je v Plzni vyšší než v ostatních 

částech ČR a zároveň roste rychleji, může znamenat změnu poptávky po sociálních 

službách a bydlení. Tato změna je také důležitá pro fungování sociální struktury a 

udržování sociálního kapitálu komunity. V Plzni ještě v roce 1961 žily v jedné domácnosti 

v průměru více než tři osoby, v roce 1991 to bylo již jen 2,55 osoby a na přelomu století 

v průměru jen 2, 45 osoby. Podíl jednočlenných domácností v Plzni se zvýšil z 15 % (v ČR 13 

%) v roce 1991 na 18  % v roce 2001, tj. o 3 % (v ČR pouze o 1 % na 14 %)14. 

Počet jednočlenných domácností roste hlavně díky stárnutí populace. Zároveň ale také 

souvisí s novým fenoménem vzniku takzvaných „singles“. „Singles“ jsou mladí, samostatně 

žijící, úspěšní, vzdělaní a většinou také bohatší lidé, kteří odkládají založení rodiny. Tito lidé 

se realizují ve svých zaměstnáních a své investice vkládají zpravidla do svého volného času a 

služeb, které jim nahrazují činnosti tradičně vyhrazené domácnostem. Ekonomicky jde o 

velmi silnou skupinu. V Plzni bude jejich počet v budoucnu narůstat, protože těmto lidem 

většinou vyhovuje městský styl života15. 

Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného 
stavu (SLDB 2001)
Obyvatelstvo celkem 165259
z toho ženy 85736

Muži svobodní 31578
ženatí 38546
rozvedení 6692
ovdovělí 2062
nezjištěno 645

Ženy svobodné 26247
vdané 38807
rozvedené 9512
ovdovělé 10541
nezjištěno 629      

Počty domácností podle typu domácnosti 
(SLDB 2001)

Bytové domácnosti 68092
v tom s 1 HD 62736

se 2+ HD 5356
Hospodařící domácnosti 74974
v tom s 1 HD 74574

se 2+ CD 400
Cenzové domácnosti 75382
v tom úplné rodiny 37420

z toho se závisl. dětmi 15555
neúplné rodiny 10833
z toho se závisl. dětmi 6719
nerodinné domácnosti 1355
domácnosti jednotlivců 25774  

 

                                                        
13 Sociální struktura města Plzně. Katedra sociologie a politologie ZČU Plzeň 2002, s. 47. 
14 Sociální struktura města Plzně. Katedra sociologie a politologie ZČU Plzeň 2002, s. 36. 
15 Sociální struktura města Plzně. Katedra sociologie a politologie ZČU Plzeň 2002, s. 36. 
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II.5 Cizinci 
Za cizince je považována osoba, která nemá českou státní příslušnost. Podle právního 

statutu na našem území rozlišuje legislativa 3 kategorie cizinců: osoby s trvalým pobytem16, s 

vízovým pobytem a azylanty a žadatele o azyl. Ke 30. 9. 2005 v Plzni evidovala cizinecká 

policie 5066 cizinců s povoleným trvalým pobytem a pobytem na základě víza nad 90 dnů.  

Údaje o počtech cizinců nelze pokládat za absolutně spolehlivé, pohyb těchto lidí je 

velice nepřehledný a hůře zmapovatelný. Počty obyvatel s jinou než českou národností 

zjištěné sčítáním lidu jsou několikanásobně nižší, než odpovídá skutečnosti. 

Význam zahraniční migrace v Plzni roste a nadále bude růst, očekává se 

její zvýšení. Zejména Ukrajinci, Vietnamci a možná i Slováci budou do města i nadále 

přicházet, především díky vysoké koncentraci koupěschopného obyvatelstva (výhodné pro 

vietnamské obchodníky), pestré paletě pracovních příležitostí (pro ukrajinské i slovenské 

pracovníky) a výhodné poloze Plzně, odkud je blízko do Prahy i na státní hranice. Očekává 

se zvýšený příliv cizinců do Plzně, která představuje atraktivní cíl pro 

zahraniční migraci.17  

 

                                                        
16 Povolení k trvalému pobytu je udělováno na 5 let. Po této době mají cizinci možnost požádat o 
získání státního občanství.  
17 Sociální struktura města Plzně. Katedra sociologie a politologie ZČU Plzeň 2002, s. 53. 
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II.6 Nezaměstnanost18 
Registrovaná míra nezaměstnanosti je v Plzni dlouhodobě výrazně pod 

celorepublikovým průměrem, v celém roce 2005 i  pod průměrem Plzeňského kraje.  

 

Graf srovnání registrované míry nezaměstnanosti v Plzni a ČR 

 
Zdroj: Integrovaný portál MPSV. 

V září 2005 dosahovala míra nezaměstnanosti v Plzni 6 %, zatímco v Plzeňském kraji   

6,3 % a v celé ČR 8,8 % (k 31. 12. 2003 to bylo 7,6 % v Plzni, 7,6 % v kraji a 10,3 % v ČR, k 31. 

12. 2004 6,2 %, 6,7 %, 9,5 %). 

Nižší nezaměstnanost byla v září 2005 pouze v sousedních okresech Plzeň–jih a 

Plzeň-sever, a to 5,0 % respektive 5,6 %. Tato skutečnost souvisí pravděpodobně mimo jiné i 

s fenoménem suburbanizace, tj. stěhováním obyvatel s dobrou životní úrovní mimo město. 

Tito lidé si zde staví rodinné domy. „Je to dáno hlavně příznivější dostupností pozemků a 

jejich nižší cenou a zároveň nedostatečnou intenzitou bytové výstavby Plzně. Za prací pak 

většinou dojíždí do Plzně. Protože se jedná o občany, kteří mají zaměstnání, dochází tak 

k poklesu počtu zaměstnaných osob bydlících v okrese Plzeň-město.19“  

 

                                                        
18 S účinností od 3. čtvrtletí 2004 byla zavedena nová metodika výpočtu míry nezaměstnanosti, 
srovnatelná s pravidly EU. Podle této metodiky jsou započítáváni jen uchazeči, kteří mohou 
bezprostředně nastoupit do zaměstnání. Touto novou metodou se míra nezaměstnanosti snížila 
v průměru o 1 %. 
19 Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Plzeň-město za rok 2004, ÚP v Plzni. 
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Vývoj nezaměstnanosti v oblasti Plzeň-město: základní ukazatele 

leden 2004 – září 2005 
nov ě evidovaní mezim ěs. míra volných uchaze čů
evidovaní s hm. zab. růst v % nezam. míst na 1 VPM

  leden 2004 1011 861 6792 2615 2,3 7,9 864 7,9
  únor 2004 754 897 6655 2477 -2 7,8 995 6,7
  březen 2004 845 1009 6510 2328 -2,2 7,6 1038 6,3
  duben 2004 818 925 6406 2305 -1,6 7,6 1061 6
  květen 2004 748 860 6306 2287 -1,6 7,4 1373 4,6
  červen 2004 811 732 6385 2410 1,3 7,5 1580 4
  červenec 2004 987 721 6655 2664 4,2 6,9 1647 4
  srpen 2004 869 786 6740 2772 1,3 7 1698 4
  září 2004 1094 1279 6552 2776 -2,8 6,7 1333 4,9
  říjen 2004 652 858 6342 1796 -3,2 6,5 1776 3,6
  listopad 2004 639 1048 6055 1792 -4,5 6,2 1967 3,1
  prosinec 2004 594 713 6021 1861 -0,6 6,2 2511 2,4
  leden 2005 983 931 6170 2069 2,5 6,3 2422 2,5
  únor 2005 589 776 6138 2077 -0,5 6,2 2423 2,5
  březen 2005 610 939 5925 1993 -3,5 6 2305 2,6
  duben 2005 835 1016 5769 1959 -2,6 5,9 1989 2,9
  květen 2005 714 883 5612 1914 -2,7 5,7 2565 2,2
  červen 2005 838 804 5647 1959 0,6 5,8 1993 2,8
  červenec 2005 882 636 5893 2054 4,4 6,1 2376 2,5
  srpen 2005 900 792 6004 2143 1,9 6,2 2408 2,5
  září 2005 1025 1165 5860 2044 -2,4 6 2248 2,6

měsíc rok vy řazení evidovaní

 
Od ledna 2004 se výrazně zvýšil celkový počet volných míst (o 160 %, z 864 na 2248)  

a snížil se počet uchazečů na jedno volné pracovní místo (ze 7,9 na 2,6). Míra 

nezaměstnanosti poklesla o 1,9 % (přibližně 1% snížení způsobila nová metodika výpočtů).  

II.7 Sociální péče 
Držitelé průkazek TP, ZTP, ZTP/P20 

 

V Plzni žije celkem 6284 (tj. necelá 4 % obyvatel) držitelů průkazek mimořádných 

výhod pro občany zdravotně postižené, z toho 1528 občanům byl přiznán III. stupeň, což 

znamená, že se neobejdou bez cizí pomoci. 

 

Druh dávky (služby) 
Počet občanů k 31. 

12. 2004 
z toho ve věku 1 - 

18 let 

TP 1119 2 

ZTP 3637 33 Průkazy na výhody označené21 

ZTP/P 1528 158 

 
 
 
 

                                                        
20 Zdroj: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMP, výkaz pro MPSV.  
21 TP - těžké postižení, ZTP- zvláště těžké postižení, ZTP/P - zvláště těžké postižení s nutností průvodce 
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Dávky důchodového pojištění22 

Na území Plzeň-město bylo v roce 2004 vyplaceno celkem 4458 plných invalidních 

důchodů (z toho 2267 ženám) a 2239 částečných invalidních důchodů (z toho 1008 ženám). 

Starobních důchodů bylo vyplaceno celkem 25511. Ženy dosahují nižší průměrné výše 

důchodu než muži. 

Druh d ůchodu 
 

Počet 
 

Průměrná výše 
důchod ů bez 

sou částí 
Průměrný v ěk 

  
  Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

Invalidní 2191 2267 4458 7526 6438 6973 55 55 55 

Částečně invalidní 1231 1008 2239 4436 3938 4212 49 46 48 

Invalidní+vdovský 0 630 630 0 7899 7899 0 71 71 

Částečně invalidní+vdovský  0 42 42 0 6149 6149 0 61 61 

Invalidní+vdovecký 89 0 89 9016 0 9016 70 0 70 

Částečně 
invalidní+vdovecký 3 0 3 6672 0 6672 55 0 55 

Starobní celkem 11060 14451 25511 8328 6753 7436 69 65 67 

  
Příjemci opakujících se dávek sociální péče podmíněných sociální potřebností23 
 

Opakující se dávky sociální péče podmíněné sociální potřebností obdrželo v Plzni v 

roce 2004 celkem 5963 příjemců, 3589 z nich pobíralo tyto dávky déle než 6 měsíců. 5794 

příjemců bylo zároveň v evidenci úřadu práce. Z celkového počtu příjemců dávek pro sociálně 

potřebné bylo 175 starých a těžce postižených občanů.     

Z 5963 příjemců dávek podmíněných sociální potřebností evidoval Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví MMP v roce 2004 3749 příjemců z řad rodin s nezaopatřenými 

dětmi. 2731 jejich rodin bylo neúplných, ve 2617 neúplných rodinách chyběl 

ekonomicky aktivní rodič. 240 neúplných rodin bylo se 3 a více dětmi. Příspěvek 

na výživu dítěte obdrželo 618 příjemců.  

 
Pacienti s civilizačními chorobami 

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jsou mezi obyvateli Plzně 

pacienti s chorobami, které jsou označovány jako tzv. civilizační, v následujícím zastoupení: 

• 15 016 pacientů léčených na cukrovku 
• 23 694 pacientů s hypertenzí 
• 11 380 pacientů s ischemickou chorobou srdeční 
• 4 891 pacientů s cévními nemocemi mozku 
• 1 399 pacientů se zhoubnými novotvary 

                                                        
22 Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení. 
23 Zdroj: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMP, výkaz pro MPSV. 
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III. Základní údaje o službách a jejich poskytovatelích  
v Plzni k 30.4. 20061 

Podrobnější informace o poskytovatelích a jejich službách viz Analýza 
poskytovatelů služeb. 

 
Upozornění: 

V celém textu je užíváno pojmu „sociální služba“ také v širokém slova 
smyslu, nikoli pouze podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byť je 
zde maximální snaha sociální služby rozlišovat. Na přelomu let 2005/2006, kdy 
proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření s poskytovateli služeb (podrobněji 
v Analýze poskytovatelů služeb), nebyl v platnosti zákon o sociálních službách a 
oficiální typologie MPSV ČR zveřejněná na internetových stránkách tohoto 
úřadu neodpovídala typům služeb vymezených zákonem. V dalších kapitolách  
strategické části, členěných dle cílových skupin uživatelů služeb, jsou již 
většinou zachyceny typy služeb odpovídající zákonu č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ovšem k aktualizaci dat nedošlo u všech poskytovatelů 
služeb.  

   

III.1 Přehled poskytovatelů „sociálních služeb“ v Plzni k 30. 4.  
2006 

Název organizace 

Právní forma 

(sjednoceno podle ČSÚ) 

1. Bílý kruh bezpečí, pobočka Plzeň 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

2. Centrum dětí a rodičů  

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

3. Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

4. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Obecně prospěšná společnost 

5. Centrum sociálních asistentů, o.p.s. Obecně prospěšná společnost 

6. Český červený kříž, úřad oblastního spolku Plzeň Organizační jednotka sdružení 

7. Český klub nedoslýchavých HELP 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

8. Český svaz žen 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

9. Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s. Obecně prospěšná společnost 

10. Dětské klimatické pobyty, o.p.s.  Obecně prospěšná společnost 

11. Dětský nadační fond Plzeň Nadační fond 

12. Diakonie ČCE - středisko v Plzni Církevní organizace 

13. Diecézní charita Plzeň Církevní organizace 

14. Fond ohrožených dětí 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

                                                        
1 Zdroj: Analýza poskytovatelů sociálních služeb (CpKP ZČ, 2006) zpracovaná na základě 
dotazníkového šetření s poskytovateli na přelomu let 2005 – 2006. 
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15. Hospic sv. Lazara 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

16. Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň Příspěvková organizace 

17. Krystal 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

18. Mateřské centrum Jablíčko Slovany 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

19. Mateřské centrum Plzeňské panenky 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

20. Městská charita Plzeň Církevní organizace 

21. Městský ústav sociálních služeb města Plzeň Příspěvková organizace 

22. Modrá spirála 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

23. Motýl, Klub Vlnka 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

24. Naděje 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

25. Náruč 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

26. Nemocnice u Sv. Jiří, s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

27. Občanská poradna Plzeň 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

28. Občanské sdružení pro hiporehabilitaci Jitřenka 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

29. OS Totem - regionální dobrovolnické centrum 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

30. Poradna pro ženy a dívky v tísni (Sdružení Ochrana 
nenarozeného života) 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

31. Porozumění - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

32. Probační a mediační služba Organizační složka státu 

33. Regionální společnost pro péči o duševní zdraví EPOCHÉ 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

34. Roska Plzeň, regionální organizace Unie Roska ČR Organizační jednotka sdružení 

35. Salesiánské hnutí mládeže Klub Plzeň Organizační jednotka sdružení 

36. Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň Církevní organizace 

37. Sdružení Ledovec 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

38. Sdružení občanů Exodus 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

39. Sdružení občanů Kvítek 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

40. Sdružení poškozených justicí ČR 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

41. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - okresní výbor 
Plzeň Organizační jednotka sdružení 

42. Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

43. Společenství Začít spolu 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

44. Společnost pro ranou péči - Středisko rané péče Plzeň 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

45. Společnost Tady a Teď, o.p.s. Obecně prospěšná společnost 

46. Sport Relax Handicap Plzeň Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
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aj.) 

47. Středisko křesťanské pomoci Plzeň - Terapeutická komunita Církevní organizace 

48. Středisko volného času dětí a mládeže - projekt "Teenager" Příspěvková organizace 

49. Studnice 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

50. Svaz důchodců ČR Organizační jednotka sdružení 

51. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

52. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Spolek neslyšících - 
KVSN Plzeň Organizační jednotka sdružení 

53. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Okresní výbor 
Plzeň – město Organizační jednotka sdružení 

54. Teen Challenge Plzeň Zájmové sdružení právnických osob 

55. Ty a já 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

56. TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.  Obecně prospěšná společnost 

57. Tyfloservis, o.p.s. Obecně prospěšná společnost 

58. Ulice - Agentura terénní sociální práce 

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 
aj.) 

59. Vozíčkáři Plzeňska - Svaz tělesně postižených v ČR, Územní 
organizace Plzeňského kraje Organizační jednotka sdružení 

 

III.2  Cílové skupiny uživatelů, na které se zaměřují 
poskytovatelé služeb v Plzni 
Vzhledem k zaměření KPSS v Plzni na 6 cílových skupin uživatelů služeb následuje 

rozlišení počtů subjektů, které se jednotlivým kategoriím uživatelů věnují. Zde vymezené 
cílové skupiny se z velké části kryjí se zaměřením plzeňského komunitního plánování. 
Především kategorie „Rodiny, matky s dětmi, těhotné ženy, děti a mládež“ a „Lidé v krizi a 
ohrožení sociálním vyloučením“ jsou ale mnohem širší a zahrnují více typů nepříznivých 
sociálních situací a uživatelů služeb, než kterým by měla být v KPSS věnována prioritní 
pozornost (matky na mateřské dovolené a krátce po ní, respektive lidé bez domova a 
obyvatelé sociálně vyloučených lokalit). Obsáhnout celou škálu problémů, situací a typů 
služeb není v rámci jednoho procesu komunitního plánování reálné a omezovalo by to jeho 
efektivitu. 

Nejvíce poskytovatelů se v Plzni věnuje řešení nepříznivé sociální situace rodin, matek 
s dětmi, těhotných žen, dětem a mládeži. Pokud by ale byli zde zařazení poskytovatelé 
rozděleni do více kategorií, jednoznačně nejvíce zastoupenou cílovou skupinou uživatelů by 
byli lidé se zdravotním postižením. I v jejich případě však vyvstává otázka, nakolik je tato 
skupina homogenní co do typů nepříznivých situací a potřeb vzhledem k různým druhům 
postižení (případně onemocnění).1 Nejméně poskytovatelů se v Plzni zaměřuje na osoby 
ohrožené závislostí (4) a na řešení situace cizinců (1). 

                                                        
1 V praxi není zcela relevantní rozlišovat například mezi „seniorem“ a „zdravotně postiženým“, protože tyto 
kategorie se vzájemně nevylučují a podobné prolínání se může vyskytnout prakticky u všech cílových skupin. 
Rozlišování uživatelů služeb podle jiných kritérií než typů nepříznivé sociální situace respektive typů služeb, které 
jim pomáhají tyto situace řešit nebo kompenzovat,  je analyticky nepřesné. 
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III.3 Počty poskytovatelů zaměřených na jednotlivé cílové 
skupiny uživatelů1 

 
Cílová skupina  Počet poskytovatelů 

(2006) 

Rodiny, matky s dětmi, těhotné ženy, děti a 
mládež 

31 

Lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny 30 

Lidé v krizi a ohrožení sociálním vyloučením 21 

Senioři 9 

Lidé ohrožení závislostí 4 

Cizinci, azylanti, žadatelé o azyl 1 

31 30

21

9
4

1
0

5

10

15

20

25

30

35

Počty poskytovatel ů zaměřených na jednotlivé cílové 
skupiny

RODINY, MATKY S DĚTMI, TĚHOTNÉ ŽENY, DĚTI A MLÁDEŽ

LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A JEJICH RODINY

LIDÉ V KRIZI A OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

SENIOŘI

LIDÉ OHROŽENÍ ZÁVISLOSTÍ

CIZINCI, AZYLANTI, ŽADATELÉ O AZYL

 

                                                        
1 Rozdělení poskytovatelů do 6 kategorií podle cílových skupin je značně schematické a zjednodušující. 
V dotazníku pro poskytovatele nebyly u otázky zjišťující primární cílovou skupinu uživatelů typy cílových skupin 
(odpovědí) standardizovány, otázka byla koncipována jako otevřená, a proto zjištěný výčet kategorií uživatelů 
dosahoval řádu desítek variant podle různých kritérií (situace, věk  apod.). Řada organizací se zaměřuje na více 
kategorií uživatelů, a proto výsledný součet převyšuje celkový počet poskytovatelů (59). Některé subjekty poskytují 
služby prakticky pro celou populaci. Mnohem větší vypovídací hodnotu než absolutní počty poskytovatelů u 
jednotlivých cílových skupin má jejich poměr. Kam který poskytovatel byl zařazen, je zřetelně vidět v kapitolách 
věnovaných jednotlivým cílovým skupinám.    
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III.4 Poskytované typy služeb v Plzni1 
Následující údaje vypovídají zejména o zastoupení těch typů sociálních služeb v Plzni, 

které jako takové definovala typologie MPSV v roce 2005 (dotazníkové šetření se všemi 
poskytovateli proběhlo na přelomu let 2005 a 2006, před schválením zákona o sociálních 
službách). Především poskytování sociálních služeb podle typologie MPSV bylo kritériem 
výběru poskytovatelů zahrnutých do této analýzy.  Pokud jsou zde uvedeny i jiné služby, které 
nebyly v typologii MPSV, je tomu tak proto, že je také poskytují poskytovatelé sociálních 
služeb. Výjimkou jsou některé organizace poskytující volnočasové aktivity pro zdravotně 
postižené. Jako sociální služby koncipovalo MPSV v roce 2005 následujících 26 služeb. 
Pořadí služeb v tabulce respektuje pořadí tehdejší typologie. V dalších kapitolách členěných 
dle cílových skupin uživatelů služeb jsou již většinou zachyceny typy služeb odpovídající 
zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ovšem k aktualizaci dat nedošlo u všech 
poskytovatelů služeb.  

 

Sociální služby  (podle MPSV 2005) 
poskytované v Plzni  

Počet 
poskytovatelů 

Sociální poradenství 30 

Sociálně zdravotní služby 2 

Sociální rehabilitace 8 

Osobní asistence 5 

Pečovatelská služba 3 

Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba 5 

Služby rané péče 1 

Podporované bydlení 0 

Odlehčovací služby 1 

Centra denních služeb 6 

Stacionáře denní a týdenní 2 

Domovy pro osoby se ZP 1 

Domovy pro seniory 3 

Azylové domy 5 

Domy na půli cesty 1 

Chráněné bydlení 1 

                                                        
1 V dotazníkovém šetření s poskytovateli byly poskytovatelům k vyznačení nabídnuty:  

1) typy služeb vycházející z tehdejší podoby návrhu zákona (později došlo k několika dalším úpravám a 
ve schváleném zákoně č. 108/2006 Sb. jsou uvedeny některé další služby a jiné naopak chybějí);  

2) další užívané typy služeb: služby na podporu fungující rodiny, služby na podporu zaměstnanosti, 
služby na podporu vzdělávání, dobrovolnická centra, zdravotně – sociální služby, bydlení pro sociální 
účely, volnočasové a svépomocné aktivity a ostatní služby jako jsou např. probační a mediační služba či 
doprava osob se zdravotním postižením.  

Přestože poskytovatelé většinou uvedli,  jaký (jim v dotazníku nabídnutý) typ služby poskytují, jejich 
služby mnohdy svými úkony nemusejí odpovídat typům služeb, jak je chápe zákon o sociálních 
službách. Tato skutečnost je zapříčiněna určitým pojmovým zmatkem - nejednotnou terminologií a 
chybějící standardizací jednotlivých služeb nazývaných stejnými jmény, který vládl v oblasti sociální 
péče v roce 2006 před nabytím účinnosti zákona o sociálních službách a do jisté míry přetrvává i 
nadále. Definice jednotlivých sociálních služeb dle zákona o sociálních službách viz příloha.  
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Kontaktní centra 4 

Telefonická krizová intervence 2 

Krizová pomoc 6 

Nízkoprahová denní centra 3 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 

Noclehárny 1 

Služby následné péče a doléčovací 4 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 

Terapeutické komunity 2 

Terénní programy 8 

Jiné sociální služby 10 
 

Další typy služeb poskytovatelů 
sociálních služeb v Plzni (rok 2005) 

Počet 
poskytovatelů 

Celoživotní vzdělávání nespec. 5 

Celoživotní vzdělávání vedoucí k zaměstnání 4 

Dílny pracovní rehabilitace 2 

Dobrovolní osobní asistenti 6 

Dobrovolníci v nemocnici 1 

Doprava osob se ZP 3 

Holobyty 1 

Chráněné dílny 1 

Jiné 3 

Jiné služby dobrovolníků 1 

Jiné služby na podporu fungující rodiny 3 

Jiné služby na podporu zaměstnanosti 6 

Jiné sociálně-zdravotní služby 5 

Jiné volnočasové a svépomocné aktivity 2 

Jiné vzdělávání 11 

Mateřská centra 4 

Mediační služby 4 

Nezaměstnaní jako dobrovolníci 1 

Ošetřovatelská služba 2 

Podporované zaměstnávání 3 

Poradenské služby 8 

Program Pět P 1 

Přechodné zaměstnávání 1 

Rehabilitační pobyty 6 

Sociální bydlení 1 

Svépomocné aktivity osob se ZP 5 

Svépomocné aktivity seniorů 2 

Ubytovny 1 

Volnočasové aktivity pro děti a mládež 11 

Volnočasové aktivity pro osoby se ZP 12 
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Volnočasové aktivity pro seniory 3 

Volnočasové etno-kulturní aktivity 1 

Zooterapie 3 

III.5  Zdroje systému sociálních služeb v Plzni 

III.5.1 Příjmy/výnosy organizací poskytujících sociální služby 

V roce 2004 plzeňské organizace poskytující sociální služby získaly na svoji činnost 
345 447 900,-Kč. Pro rok 2006 předpokládají organizace získat 406 268 800,- Kč. 
Z těchto uvedených hodnot však bylo v roce 2004 využito 22 793 000,- Kč a ve výhledu na 
rok 2006 bude 34 905 000,- Kč využito na poskytování sociálních služeb i v jiných lokalitách 
než ve městě Plzni. 
Své příjmy/výnosy v roce 2004 a ve výhledu na rok 2006 neuvedly 4 organizace z 56. Z těchto 
1 organizace nevede účetnictví ani evidenci a náklady spojené s poskytnutím služby si každý 
klient hradí sám. Další organizace nevede odděleně hospodaření a účetnictví, takže nebyla 
schopna vyčíslit příjmy či výnosy za středisko působící v Plzeňském kraji. 1 organizace 
zahájila svoji činnost až v roce 2006 a v dotazníku nevyčíslila podané žádosti o finanční 
prostředky na rok 2006.  

     

Celkové p říjmy/výnosy
(v tis. Kč)

345 447,90

406 268,80

300 000,00
320 000,00
340 000,00
360 000,00
380 000,00
400 000,00
420 000,00

Rok 2004 Rok 2006 (výhled)

Celkové příjmy/výnosy
 

 

III.5.2 Zdroje příjmů/výnosů organizací poskytujících sociální služby 

Z níže uvedených grafů vyplývá, že na celkovém objemu finančních prostředků 
plynoucích do sociálních služeb, se  město Plzeň v roce 2004 podílelo z méně než poloviny a 
výhledově pro rok 2006 se tento podíl nepatrně snižuje. 

V roce 2004 se na financování sociálních služeb poskytovaných občanům města 
podílely tyto zdroje: 

• ze 45 % město Plzeň, které prostřednictvím rozpočtu města, komisí Rady města Plzně, 
Nadačního fondu pro sociální aktivity občanů města Plzně a rozpočtu městských 
obvodů poskytlo na sociální služby částku 158 030 900,- Kč 

• z 24 % další zdroje (vlastní činnost poskytovatelů, přímé platby uživatelů služeb, 
sponzorské dary, příjmy z reklamy, finanční dary drobných dárců, veřejné sbírky, 
dárcovská SMS, benefiční akce, kampaně, nefinanční dary, přepočtený podíl 
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dobrovolné práce) částkou 83 254 400,- Kč. Z této částky bylo využito 82 395 400,- 
Kč pro poskytování sociálních služeb ve městě Plzni.  

• z 12 % finanční zdroje státu (MŠMT, MPSV, MV, MZ, jiné ministerstvo, státní dotace 
na lůžko) částkou 40 340 200,- Kč. Z této částky bylo využito 31 048 200,- Kč pro 
poskytování sociálních služeb ve městě Plzni. 

• ze 7 % rozpočet úřadu práce a zdravotních pojišťoven částkou 22 573 900,- Kč 

• ze 6 % jiné zdroje částkou 21 791 100,- Kč. Z této částky bylo využito 21 693 100,- Kč 
pro poskytování sociálních služeb ve městě Plzni. 

• ze 4 % finanční zdroje EU částkou 13 849 700,- Kč. Z této částky byly využity 
4 349 700,- Kč pro poskytování sociálních služeb ve městě Plzni. 

• ze 2 % nadace částkou 5 607 700,- Kč. Z této částky byly využity 2 697 700,- Kč pro 
poskytování sociálních služeb ve městě Plzni.  
Pro rok 2006 očekávají organizace velký nárůst finančních zdrojů z prostředků EU 

(nárůst podílu tohoto zdroje o 10 %).  Podíl ostatních finančních zdrojů ve výhledu pro rok 
2006 klesá či vzrůstá nepatrně, jak ukazují grafy 8 a 9. Z celkové výše očekávaných příjmů 
v roce 2006 (406 268 800,- Kč) bude 34 905 000,- Kč využito na poskytování sociálních 
služeb i v jiných lokalitách než ve městě Plzni. 

Zdroje p říjmů/výnos ů v roce 2004

Finanční 
zdroje 
města; 

158 030,90; 
45%

Finanční 
zdroje EU; 
13 849,70; 

4%

Rozpočet 
ÚP, zdravotní 

pojišťovny; 
22 573,90; 

7%

Nadace; 
5 607,70; 2%

Další zdroje; 
83 254,40; 

24%

Jiné zdroje; 
21 791,10; 

6%

Finanční 
zdroje státu; 
40 340,20; 

12%
 

Zdroje p říjmů/výnos ů v roce 2006 (výhled)

Finanční 
zdroje státu; 
43 188,80; 

11%

Finanční 
zdroje 
města;

 167 561,00; 
41%

Rozpočet 
ÚP, zdravotní 

pojišťovny; 
25 157,70; 

6%

Nadace; 
1 884,00; 0%

Finanční 
zdroje EU; 
55 291,20; 

14%

Další zdroje; 
85 877,60; 

21%

Jiné zdroje; 
27 308,50; 

7%
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III.5.3 Výdaje/náklady na poskytování sociálních služeb 

Z 56 poskytovatelů sociálních služeb 9 organizací neuvedlo výši výdajů/nákladů v roce 
2004 a ve výhledu na rok 2006. Z údajů uvedených ostatními organizacemi vyplývá, že v roce 
2004 byly celkové výdaje na poskytování sociálních služeb občanům města Plzně ve výši 
339 668 300,-Kč.  V roce 2006 očekávají organizace nárůst výdajů do výše 381 945 400,-
Kč. Z těchto částek byly 2 416 000,-Kč a výhledově v roce 2006 budou 2 600 000,-Kč vydány 
na poskytování sociálních služeb i v jiných lokalitách než ve městě Plzni.  

Celkové výdaje/náklady na sociální služby
(v tis. Kč)

Rok 2004; 
339 668,3

Rok 2006 
(výhled); 

381 945,4

310000
320000
330000
340000
350000
360000
370000
380000
390000

Rok 2004 Rok 2006 (výhled)

 
 

K finančním, lidským a materiálním zdrojům více viz Analýza zdrojů 
systému sociálních služeb. 
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IV.Výstupy KPSS pro jednotlivé cílové skupiny  
 

OBLAST PÉČE Strana 

Společná vize rozvoje sociálních služeb ve městě Plzni      41 

Cíle a opatření společné více oblastem péče 44 

Oblast péče o matky s malými dětmi 59 

Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez 
domova 

77 

Oblast péče o osoby ohrožené drogovou závislostí 97 

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 119 

Oblast péče o seniory 175 

Oblast péče o cizince 196 
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V. Společná vize rozvoje sociálních služeb ve městě 
Plzni 

Vize vyjadřuje představu všech účastníků komunitního plánování o optimální podobě 
a vlastnostech systému sociálních služeb v Plzni. Souhlas s jejím zněním vyjádřila rovněž 
Rada města Plzně (27. 7. 2006) a Zastupitelstvo města Plzně (7. 9. 2006). Vznikla sloučením 
dílčích vizí vztahujících se ke konkrétním oblastem péče, vypracovaných v jednotlivých 
pracovních skupinách. Popisuje žádoucí stav vzhledem ke 4 perspektivám, kterými lze na 
systém a zajištění sociálních služeb hledět. Tato vize se stala východiskem pro formulování 
konkrétních cílů a opatření, jež mají přispět k jejímu naplnění, definovat postup, jak 
žádoucího stavu dosáhnout. 

Společná VIZE rozvoje sociálních služeb ve městě Plzni  

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
• Existuje široká nabídka jasně specifikovaných sociálních služeb, které jsou poskytovány 

spektrem různých typů poskytovatelů. Existence širokého spektra typů poskytovatelů 
zajišťuje konkurenční prostředí pro poskytování sociálních služeb. Poskytovatelé jsou 
podporováni ve vzájemné spolupráci při poskytování služeb. 

• Nabídka sociálních služeb se odvíjí od poptávky po těchto službách, respektive od potřeb 
uživatelů služeb, které jsou průběžně monitorovány. V souvislosti s monitorováním 
potřeb klientů jsou také pravidelně monitorovány kapacity poskytovaných služeb. 

• Existuje dostupný a aktualizovaný informační zdroj o službách (např. aktualizovaný 
katalog služeb). Prostřednictvím tohoto zdroje jsou poskytovány informace veřejnosti 
(uživatelům), poskytovatelům a zadavatelům různými způsoby tak, že je zajištěna jejich 
dostupnost. Existují také webové stránky pro řešení problémů v oblasti poskytování 
sociálních služeb. 

• Všichni žadatelé o sociální služby jsou uspokojeni v časově únosném termínu a takovými 
službami, které jsou místně a finančně dostupné, provázané a poskytované v přirozeném 
prostředí uživatelů služeb. 

• Jsou implementovány výstupy komunitního plánování sociálních služeb. Komunitní 
plánování sociálních služeb i nadále pokračuje a zpracovaný komunitní plán obsahuje 
spektrum poskytovaných služeb (nabídku služeb), kapacitu zařízení poskytujících 
sociální služby a plán doplnění služeb. 

• Ve městě existuje nezávislé centrum/středisko (informační, poradenské, finanční) pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením, které poskytuje poradenství, provozuje 
bezplatnou telefonickou linku a je navázáno na poskytovatele sociálních služeb a na 
lékaře.  

• Stávající sociální služby pro lidi ohrožené drogovou závislostí jsou doplněny o chráněná a 
podporovaná pracovní místa, chráněné dílny a pracovní možnosti, substituční program 
s psychosociálním programem, o ambulantní program léčby a poradenství pro děti, 
mládež a rodiny uživatelů drog, o koedukované chráněné bydlení, eventuelně i pro 
rodiny a o koedukovanou terapeutickou komunitu (i pro matky s dětmi). 

• Město Plzeň je zapojeno do státního integračního programu v oblasti zajištění bydlení 
azylantů (přetrvá zapojení města do tohoto programu). 

• Jsou oslabovány faktory působící na sídelní segregaci chudé populace a jsou realizována 
preventivní opatření proti sociálnímu vyloučení. 

• Společnost si váží seniorů, kteří se aktivně účastní života, a rodina se spolupodílí na 
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zabezpečení kvality života seniorů. 

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ ZDROJE 
• Město má vytvořený provázaný a komplexní grantový systém, který  vychází z analýzy 

potřeb uživatelů služeb a zajišťuje kontinuální financování sociálních služeb 
prostřednictvím podpory víceletých projektů na poskytování sociálních služeb.  

• Město  poskytuje finanční prostředky také na poskytování sociálních služeb neuvedených 
v zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.  

• Dotace Města jsou konkrétní, efektivní, s jasnými pravidly. Projekty na poskytování 
sociálních služeb jsou posuzovány kompetentně, nezaujatě a podle předem daných, 
jasných kritérií. Tato kritéria mají vazbu na kvalitu a potřebu služeb. Existuje také 
systém průměrných oprávněných nákladů dle typů a kvality služeb. Při poskytování 
finančních dotací na sociální služby je uplatňován rovný přístup k poskytovatelům služeb 
v souvislosti s jejich právní formou.  

• Finanční prostředky na sociální služby jsou průhledně čerpány nejen ze zdrojů Města, ale 
také od podnikatelů a z dalších finančních fondů. Město podporuje firemní dárcovství a 
sponzoring sociálních služeb. Poskytovatelé využívají všech těchto dostupných zdrojů 
pro kvalitní poskytování služeb. 

• Město politicky i finančně podporuje poskytovatele služeb při získávání prostředků ze 
strukturálních fondů EU. Existuje fond na předfinancování projektů podpořených z 
fondů EU a přijatelná míra byrokracie při rozdělování finančních prostředků spočívající 
v jednodušších pravidlech pro žadatele. 

• Pracovníci poskytující sociální služby si zvyšují kvalifikaci v oblasti čerpání finančních 
prostředků z dostupných zdrojů. 

• Poskytovatelé sociálních služeb mají odpovídající prostory pro poskytování potřebných 
sociálních služeb. 

PERSONÁLNÍ KAPACITY 
• Pracovníci poskytující sociální služby jsou pro svoji činnost vybíráni na základě 

profesních předpokladů. Pracovníci jsou empatičtí, mají prestiž a jejich ohodnocení je 
v souladu s jejich kvalifikací. 

• Je zajišťováno celoživotní vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby, při 
kterém je kladen důraz i na praxi. V oblasti vzdělávání jsou uznány existující 
akreditované vzdělávací kurzy. 

• Existují zdroje na supervizi, metodické vedení, další profesní vzdělávání a dostatečné 
finanční ohodnocení pracovníků i managementu organizací poskytujících sociální služby. 

• V sociálních službách působí dostatečné množství dobrovolníků, u kterých je kladen 
důraz na empatii a kteří mají zdravotní a sociální minimum. Existuje systém akreditace 
dobrovolníků, v rámci kterého je pro dobrovolníky zajištěn odpovídající servis a jejich 
vzdělávání. 

• Došlo ke zkvalitnění poradenství – pracovníci jsou zodpovědní za kvalitu poskytnutých 
informací. 

• Působí dostatečné množství terénních sociálních pracovníků zabezpečujících poptávku 
po asistenčních službách. 

• Působí dostatečné množství pracovníků realizujících kontrolu služeb poskytovaných 
rodinnými příslušníky (kontrola využívání příspěvků na péči v rodině). 

• Uživatelé služeb z řad cizinců a poskytovatelé služeb pro cizince jsou více vzděláni 
v cizinecké legislativě.  
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KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
• Všechny poskytované sociální služby se řídí příslušnými standardy kvality. V oblasti 

sociálních služeb určených lidem ohroženým drogovou závislostí jsou Městem 
akceptovány také Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující 
služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách.  

• Jsou komplexně uspokojeny potřeby uživatelů na základě smluvních vztahů mezi 
uživateli služeb a poskytovateli. Poskytovatelé sociálních služeb upravují služby dle 
požadavků uživatelů a při poskytování služeb kladou důraz na individualitu a 
seberealizaci uživatelů. Nadstandardní úkony při poskytování sociálních služeb jsou 
hrazeny uživateli služeb. 

• Existuje funkční systém kontroly kvality poskytovaných služeb, který pracuje se zpětnou 
vazbou získanou od klientů a jejich rodin. Kvalita sociálních služeb je kontrolovaná 
inspekcí akreditovaného poskytovatele a na základě spokojenosti uživatele služeb a jeho 
práva výběru služby. Také samotní poskytovatelé služeb pravidelně hodnotí kvalitu 
služeb podle aktuálních evaluačních metod. Existuje nezávislý kompetentní orgán 
zabývající se hodnocením sociálních služeb poskytovaných ve městě Plzni. Město má 
kritéria a nástroje pro posuzování kvality sociálních služeb poskytovaných občanům 
města a při plánování a financování rozvoje služeb přihlíží také k hodnocení kvality 
služeb realizovaným samotnými poskytovateli služeb.  

• Poskytovatelé sociálních služeb mají lepší podmínky pro to, aby se mohli více věnovat 
své hlavní činnosti, svému poslání. Poskytovatelé služeb pro cizince mají odpovídající 
jazykovou vybavenost pro práci s cizinci a podporují aktivní zapojení cizinců do realizace 
sociálních služeb. 

• Informační a poradenské centrum poskytuje služby jak pro cizince ze zemí EU, tak pro 
cizince z tzv. třetích zemí. 

• Existuje systém podporovaného zaměstnávání pro cizince a dostatečná nabídka 
rekvalifikačních kurzů (i mimo úřad práce). 
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VI.Cíle a opatření společné více oblastem péče 

VI.1  Seznam všech cílů a opatření společných více oblastem 
péče 

Cíle a opatření společné více oblastem péče 
Cíl 1: Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro 
poskytování služeb a zlepšení  podmínek financování služeb 
Opatření 1.1: Doplnění stávajícího dotačního systému Města 

Opatření 1.2: Podpora poskytovatelů ze strany Města při čerpání finančních prostředků 
na sociální služby z mimorozpočtových zdrojů (předfinancování a 
kofinancování projektů) 

Opatření 1.3: Zajištění prostor pro poskytování služeb ve spolupráci s Městem 

Cíl 2: Zapojit dobrovolníky při poskytování služeb 
Opatření 2.1: Zvyšování motivace dobrovolníků v sociálních službách prostřednictvím 

oceňování 

Opatření 2.2: Zvýšení informovanosti o dobrovolnictví 

Opatření 2.3: Zajištění dostatečného vzdělání souvisejícího s dobrovolnictvím 

Cíl 3: Pružně reagovat na aktuální stav sociálních služeb a na potřeby 
obyvatel města 
Opatření 3.1: Monitoring sociálních služeb a potřeb obyvatel města 

Cíl 4: Udržet existující služby poskytované napříč cílovými skupinami 
v závislosti na poptávce a možnostech Města a poskytovatelů 

Existující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
poskytované napříč cílovými skupinami 

Opatření 4.1: Odborné sociální poradenství 

Opatření 4.2: Telefonická krizová pomoc 

Opatření 4.3: Krizová pomoc 

Existující návazné služby poskytované napříč cílovými skupinami 
Opatření 4.4: Služby dobrovolníků 

Opatření 4.5: Ubytovny 
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VI.2  Podrobnější rozpracování jednotlivých cílů a opatření 

Cíl 1: 
Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro 
poskytování služeb a zlepšení  podmínek financování 

Opatření 1.1: Doplnění stávajícího dotačního systému Města 

Opatření je 
navrhováno 
v pracovních 
skupinách 

Lidé ohrožení drogovou závislostí, Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 
a lidé bez domova, Cizinci, Matky s malými dětmi, Lidé se zdravotním 
postižením 

Charakteristika 
opatření 

Toto opatření představuje jeden z hlavních nástrojů 
implementace komunitního plánu.  
Opatření spočívá v zavedení takových postupů, které by vedly ke zlepšení 
situace, kdy je rozdělování finančních prostředků z rozpočtu Města částí 
poskytovatelů (38 % - 18 organizací) vnímáno jako nepřehledné, 
netransparentní, neefektivní a nespravedlivé. K těmto závěrům dospělo 
vyhodnocení dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb (jaro 2006) 
a jednání několika pracovních skupin KPSS. 
Řešení současné situace podle účastníků plánování spočívá v úpravách 
stávajícího dotačního systému Města v sociální oblasti. Ne všechny 
původní návrhy pracovních skupin však byly odpovědnými osobami, které 
mohou naplnění opatření ovlivnit, vyhodnoceny jako uskutečnitelné či 
akceptovatelné.  
Při poskytování dotací na zajištění sociálních služeb ze strany Města 
budou hledána řešení problému financování poskytovatelů služeb na 
počátku roku. Priority, potřeby a oblasti podpory stran Města budou 
definovány v souladu s výstupy KPSS a s výstupy nově vytvořeného 
systému průběžného monitoringu služeb a vyhodnocování poptávky po 
službách a potřeb obyvatel. Na podporu těchto prioritních oblastí 
(zejména typů služeb) budou vypisována veřejná dotační schémata/výzvy 
v rámci finančních možností Města. Poskytování finančí podpory Městem 
začalo být již v průběhu plánování doprovázeno úsilím o zvýšení 
informovanosti (o způsobech rozodování o dotacích a možnostech 
žadatelů). Tato snaha předsedů jednotlivých komisí RMP bude i nadále 
pokračovat, spolu se systematizací informačních zdrojů pro veřejnost i 
žadatele (o možnostech získání dotací, podpořených projektech, 
ukazatelích potřeb a kapacitě služeb). 

Odůvodnění 
opatření 

 

38 %  organizací (tj. 18 organizací ze 47, které odpověděly) nepovažuje 
systém udělování finančních prostředků Města na poskytování sociálních 
služeb za transparentní. Postupy udělování finančních prostředků jsou 
podle některých poskytovatelů nejasné. Podle některých poskytovatelů 
neexistují hodnotící kritéria pro rozdělování finančních prostředků Města 
a pravidla rozhodování nejsou jasná a stejná pro všechny. O rozdělování 
finančních prostředků je rozdělováno podle politického, nikoli odborného 
klíče. Mnozí poskytovatelé uvedli, že nevědí, podle čeho je udělování 
finančních prostředků posuzováno (Analýza zdrojů systému sociálních 
služeb, 2006). 
Pracovní skupiny doplnily další argumenty: 

- Krátkodobé dotace představují nejistotu fungování organizace. 
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- Informace na webových stránkách nejsou dostatečně podrobné.  

- Většina poskytovatelů není dostatečně informována o současných 
způsobech a oblastech financování činnosti poskytovatelů. 

- Kvalita poskytovaných služeb není při grantových řízeních brána jako 
rozhodující kritérium výběru. 

- Většina poskytovatelů se domnívá, že pravidla pro rozdělování 
finančních prostředků jsou účelově měněna. 

- Úředníci nejsou schopni jednotně informovat o pravidlech a způsobech 
rozdělování finančních prostředků.  

- Žadatelé o dotace se v současné chvíli nedozví, z jakého důvodu dotaci 
neobdrželi. Pokud žadatel neví důvod neuspokojení žádostí, nemůže 
„zlepšit“ projekt, včetně obsahové části (zdůvodnění potřeb města). 

Předpokládané 
dopady opatření 

− Více informací o podmínkách a výběrových kritériích umožní 
organizacím lépe plánovat získávání finančních dotací z města i 
mimoměstských zdrojů. To umožní lepší návaznost aktivit a přispěje ke 
koordinaci a zpřehlednění mezi odbory – např. v případě vícekrát 
posuzované stejné žádosti. 

− Funguje transparentní dotační systém, který má důvěru žadatelů. 
− Poskytovatelé i všichni potenciální žadatelé, úředníci a všichni účastníci 

rozhodovacích procesů jsou dostatečně informováni o  možnostech 
získání dotace a postupech a pravidlech jejich přidělování. 

− Jsou zmírněna politická rozhodnutí a posílena pozice poskytovatelů 
kvalitních služeb. 

− Dojde ke zkvalitnění projektů.  
− Dojde ke zpřehlednění systému rozdělování dotací ze strany Města. 
− Poskytovatelé mají finanční jistotu pro své služby na delší časové 

období, což přispívá ke stabilizaci systému sociálních služeb. 
− Rozdělování finančních prostředků Města určených na poskytování 

sociálních služeb je považováno za spravedlivé a transparentní. 

Aktivity  
Realizátor + 
spolupracující 

subjekty 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

1.1.1 Řešení problému výpadku finančních 
prostředků organizací poskytujících 
sociální služby v prvním pololetí roku 

1.1.2 Pravidelné aktualizování priorit města – 
oblastí podpory podle komunitního plánu 
a výstupů monitoringu služeb 

1.1.3 Přizpůsobení dotačního systému Města 
tak, aby podporoval projekty vycházející 
z komunitního plánu 

1.1.4 Snaha o zpřehlednění informací 
týkajících se dotací na webu Města 

Všechny aktivity 
město Plzeň 

Výstupy 
jednotlivých  

aktivit 

1.1.1 Poskytování finančních prostředků (v odůvodněných případech) ve 
dvou splátkách (na první a druhé čtvrtletí roku) najednou (v rámci první 
splátky) 
1.1.2 Každoročně aktualizovaný koncepční dokument se seznamem priorit 
a potřeb města Plzně  
1.1.3 Veřejné výzvy na podporu prioritních opatření 
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1.1.4 Aktualizace webových stránek, aby informace o možnostech získání 
dotací v sociální oblasti byly k dispozici na jednom místě 

Termín 
realizace 
opatření 

2007 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Město Plzeň 

 

Cíl 1: Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro 
poskytování služeb a zlepšení  podmínek financování 

Opatření 1.2 : 
Podpora poskytovatelů ze strany Města při čerpání 
finančních prostředků na sociální služby 
z mimorozpočtových zdrojů 

Opatření je 
navrhováno 
v pracovních 
skupinách 

Lidé ohrožení drogovou závislostí, Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a 
lidé bez domova, Cizinci, Matky s malými dětmi 

Charakteristika 
opatření 

Toto opatření představuje jeden z hlavních nástrojů 
implementace komunitního plánu.  
Realizace opatření předpokládá, že Město vytvoří rezervu sloužící 
k předfinancování projektů, např. formou bezúročných půjček a NNO 
budou moci těchto půjček využívat. V případě, že NNO získá dotaci 
z evropských nebo jiných fondů, tj. prokáže schopnost sepsat projekt a 
získat podporu, Město se bude snažit kofinancovat tyto projekty. Projekty 
reagující na priority vzešlé z KPSS budou mít i další nefinanční podporu 
Města (např. partnerství). 
Další formou podpory Města neziskovým organizacím při získání financí z 
mimorozpočtových zdrojů bude vydávání podpůrných stanovisek 
odbornými komisemi RMP.  

Odůvodnění 
opatření 

32 organizací uvedlo jako problém při zajišťování financí krátkodobé, max. 
1leté financování služeb (projektů); 11 organizací uvedlo, že nemají 
prostředky na kofinancování projektů (Analýza zdrojů systému sociálních 
služeb, 2006). Bez předfinancování nelze realizovat projekt financovaný 
z EU. 

Předpokládané 
dopady opatření 

Poskytovatelé mají díky podpůrnému stanovisku Města vyšší šanci na 
získání dotace. 
Předfinancování a kofinancování projektů ze strany Města zajišťuje širší 
čerpání financí z evropských fondů a větší možnost rozšíření nabídky a 
kvality služeb ve městě. 
Realizují se aktivity vzešlé z KPSS, protože projekty mají podporu Města.  

Aktivity 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 

1.2.1 Vytvoření finanční rezervy využitelné 
pro předfinancování projektů NNO a její 
využívání 
1.2.2 Doporučení Města u Kraje a jiných 

Všechny aktivity 
město Plzeň 
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zdrojů financí za projekty plzeňských 
poskytovatelů sociálních služeb – 
poskytování podpůrného stanoviska 
odbornou komisí RMP 

1.2.3 Finanční i nefinanční podpora 
projektům NNO v podobě kofinancování 

Výstupy  
jednotlivých 

aktivit 

1.2.1 NNO využívají bezúročných půjček z finanční rezervy Města na 
předfinancování projektů. 
1.2.2 Vydávání podpůrného stanoviska komisemi RMP 
1.2.3 Kofinancování projektů financovaných z EU Městem, uzavírání 
partnerství, spolupráce při zajištění prostor apod. 

Termín realizace 
opatření 

2007 -2010 

Předpokládané 
finanční zdroje a 

náklady 

Město Plzeň, 2-8 mil. Kč ročně. 

 

Cíl 1 : Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro 
poskytování služeb a zlepšení  podmínek financování 

Opatření1.3 : 
Zajištění prostor pro poskytování služeb ve spolupráci 
s Městem 

Opatření je 
navrhováno 
v pracovních 
skupinách 

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a lidé bez domova 

Charakteristika 
opatření 

Opatření spočívá v udržení dosavadní praxe, kdy neziskové organizace sídlící a 
poskytující své služby v prostorách v majetku Města mají redukované 
nájemné.   

Odůvodnění 
opatření 

Ze 43 % organizací, které uvedly nedostatečné technické a administrativní 
zázemí, spočívá problém nejčastěji v zastaralém, nekvalitním či chybějícím 
technickém vybavení (10 organizací) a v nevhodných či chybějících prostorách 
(vč. prostor pro klienty - 10 organizací).  
79 % organizací uvedlo, že pro poskytování sociálních služeb využívá 
pronajaté prostory, 9 % organizací má prostory vypůjčené a 6 % organizací 
využívá pro poskytování služeb vlastní prostory.  
58 % organizací řešilo někdy problém nalezení vhodných prostor, přičemž 
problémy spočívaly v nalezení vhodných prostor finančně dostupných, 
nedaleko centra, hygienicky vyhovujících, v dopravní dostupnosti a 
bezbariérovosti prostor. Dále byly problémy spojené s malými prostory, 
s prostory v dezolátním stavu, s nevhodnou lokalitou, se získáním nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou, ve vztazích s majitelem prostor, konkrétně 
s nesouhlasem majitelů prostor s jejich využíváním Romy. Problémy spočívaly 
také obecně v nedostatku prostor pro sociální služby v Plzni. 
57 % (27) organizací uvedlo, že by město mohlo řešit otázku získání vhodných 
prostor pro poskytování sociálních služeb, 19 % (9) organizací zastává opačný 
názor a 23 % (11) organizací na tuto otázku neodpovědělo.   

Předpokládané Poskytovatelé nabízí služby ve vhodných prostorách, ve kterých se klientům 
dostává kvalitních sociálních služeb. 
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dopady 
opatření 

 

Aktivity 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekty 
Aktivity 

naplňující 
opatření 1.3.1 Udržení současného regulovaného 

nájemného u poskytovatelů služeb v nebytových 
prostorách v majetku Města 

Město 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

1.3.1 Poskytovatelé služeb v nebytových prostorách v majetku Města mají 
regulované nájemné 250 Kč/m2 /rok 

Termín 
realizace 
opatření 

2007 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Nebyly stanoveny. 

 

Cíl 2 : Zapojit dobrovolníky při poskytování služeb 

Opatření 2.1: 
Zvyšování motivace dobrovolníků v sociálních službách 
prostřednictvím oceňování 

Opatření je 
navrhováno 
v pracovních 
skupinách 

Senioři, Matky s malými dětmi 

Charakteristika 
opatření 

Ke zvýšení motivace činnosti dobrovolníků a jako poděkování a morální 
ocenění za dobrovolnickou činnost budou pořádána pravidelná setkání 
dobrovolníků, jichž se bude účastnit i primátor města Plzně. 
Cílem je též oslovit nové dobrovolníky z řad dospělých a kvalifikovaných  
(starší věkovou skupinu) a dostat dobrovolnictví do širšího povědomí. 

Odůvodnění 
opatření 

5 (9 %) organizací z 56 poskytuje sociální služby ve městě Plzni jen na základě 
činnosti dobrovolníků, často členů svých organizací. 
57 % plzeňských organizací by využilo více dobrovolníků. 
3 organizace poskytující sociální služby ve městě Plzni mají akreditaci 
v oblasti dobrovolnické služby. 

Pro rok 2006 organizace očekávají větší využití dobrovolníků na pravidelnou 
činnost. Potřeba dobrovolníků pro rok 2006 se oproti roku 2004 výrazně 
zvyšuje (o 49 %), kdežto potřeba dobrovolníků na jednorázové akce se zvyšuje 
jen nepatrně.  
Problém je například s nalezením dobrovolníků na doučování v sociálně 
vyloučených lokalitách.  Nedostatek dobrovolníků vnímají poskytovatelé také 
pro asistenční terénní službu v domácnostech pro matky s dětmi, zacílenou na 
zvyšování základních návyků a kompetencí (zde chybějí zkušení dobrovolníci 
jako pečovatelky, babičky, chůvy, asistentky při péči o děti apod.).   

Předpokládané 
dopady 

Práce dobrovolníka je společensky více uznávána a žádána, vzrostl zájem o 
dobrovolnictví a počet dobrovolníků. 
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opatření  

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 
subjekt Aktivity 

naplňující 
opatření 2.1.1 Setkání dobrovolníků za účasti primátora jako 

poděkování za dobrovolnickou činnost 
Město Plzeň ve 
spolupráci s 
NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.1.1 Každoročně proběhne setkání s primátorem jako poděkování 
dobrovolníkům. 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Město Plzeň, cca 50 000 Kč. 

 

Cíl 2 : Zapojit dobrovolníky při poskytování služeb 

Opatření 2.2: Zvýšení informovanosti o dobrovolnictví 

Opatření je 
navrhováno 
v pracovních 
skupinách 

Senioři, Matky s malými dětmi 

Charakteristika 
opatření 

Organizace vysílající dobrovolníky bude realizovat prostřednictvím letáku 
informační kampaň pro poskytovatele služeb a organizovat besedu v rámci 
Evropského dne dobrovolnictví. 
Nestátní neziskové organizace zabývající se dobrovolnickou činností provedou 
osvětovou kampaň o podstatě dobrovolnictví prostřednictvím přednášek na 
školách, videa, letáků na úřadu práce, v ordinacích lékařů, článku v příloze 
Radničních listů a médií. Cílem přednášek bude základní osvěta a seznámení 
dětí a mládeže s dobrovolnickou prací pro různé cílové skupiny (zejména 
seniory) a s možnostmi využití dobrovolnické práce v organizacích 
poskytujících sociální služby. 
Přednášky budou probíhat u žáků ZŠ (základní osvěta), studentů SŠ a VŠ. 

Odůvodnění 
opatření 

57 % plzeňských organizací by využilo více dobrovolníků. 

Další uživatelé nevyužívají služeb dobrovolníků také z toho důvodu, že nevědí 
o službě nebo o organizaci, která poskytuje pomoc dobrovolníků. 
Informační kampaň směřuje k získání většího (dostatečného) počtu 
dobrovolníků pro poskytování sociálních služeb. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Navázání lepší spolupráce mezi organizacemi využívajícími a poskytujícími 
dobrovolnickou činnost. 

Více uživatelů i poskytovatelů využívá služeb dobrovolníků. 

Aktivity 
naplňující 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 
subjekt 
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opatření 2.2.1. Informační kampaň zaměřená na 
poskytovatele služeb a pořádání besedy na téma 
dobrovolnictví 
2.2.2 Informační kampaň o podstatě 
dobrovolnictví zaměřená na veřejnost (školy, 
lékaři…) 
2.2.3 Realizace cyklu přednášek na školách o 
dobrovolnictví  

2.2.1 NNO + 
Město 
2.2.2 NNO 
2.2.3 NNO 

 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.2.1 Poskytovatelé služeb mají k dispozici informační letáky o službách a 
možnostech dobrovolníků a dobrovolnických organizací. 

2.2.2 V rámci Evropského dne dobrovolnictví bude každoročně uspořádána 
beseda na téma dobrovolnictví. 
2.2.3 Na ZŠ a SŠ bude každoročně uspořádán cyklus přednášek zaměřených 
na podstatu dobrovolnictví a dobrovolnické práce zaměřené na  různé cílové 
skupiny.  

Termín 
realizace 
opatření 

2008 - 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Aktivita bude hrazena ze zdrojů organizace/organizací.  
Odhad nákladů na realizaci všech aktivit celkem: cca 125 000 Kč. 

 

Cíl  2: Zapojit dobrovolníky při poskytování služeb 

Opatření 2.3: 
Zajištění dostatečného vzdělání souvisejícího 
s dobrovolnictvím 

Opatření je 
navrhováno 
v pracovních 
skupinách 

Senioři, Matky s malými dětmi 

Charakteristika 
opatření 

Potřebným vzděláním pro dobrovolníky je sociální a zdravotní minimum. 
V rámci opatření budou zajištěny vzdělávací kurzy pro dobrovolníky. 
Dobrovolnické organizace osloví rektoráty vysokých škol a vedení středních 
škol na území města Plzně s výzvou, aby studentům byla dobrovolná činnost 
odpovídající vzdělání uznána jako praxe (zejména na pedagogické a  lékařské 
fakultě).   

Odůvodnění 
opatření 

V Plzni chybějí dobrovolní osobní asistenti pro seniory a také například 
dobrovolníci pro doučování dětí v tzv. sociálně vyloučených lokalitách nebo 
odborní asistenti matkám při péči o malé děti. 
Ze 47 organizací by 57 % chtělo více využívat spolupráci s dobrovolníky. 

Dobrovolník potřebuje mít sociální a zdravotní vzdělání, aby svoji činnost 
vůbec mohl vykonávat a poskytl odbornou a kvalitní péči. Poskytovatel 
dobrovolné činnosti musí být pojištěn pro případ vzniklé škody způsobené 
dobrovolníkem. 
Dle vlastního šetření „Svazu důchodců“ je známa přibližná potřeba 
dobrovolníků. Cca 30 dobrovolníků ročně (1-2 kurzy). 

Předpokládané Dobrovolníci mají odpovídající a potřebné vzdělání pro zajištění kvalitní a 



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

Výstupy pro jednotlivé cílové skupiny – cíle a opatření 
společné více oblastem péče 

                                                                                                strana 53/219 

 

dopady 
opatření 

odborné pomoci. 
V rámci využití praxí studentů SŠ a VŠ dojde k propojení teoretických znalostí 
s praktickým využitím zkušeností pro dobrovolnou činnost. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 
subjekt 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.3.1 Realizace vzdělávacích kurzů pro 
dobrovolníky v oblasti sociálního a zdravotního 
minima 

2.3.2 Využití povinných praxí studentů SŠ a VŠ 
odpovídajících oborů pro dobrovolnou činnost a 
uznání dobrovolnictví jako akceptovatelné praxe 

2.3.1 NNO 
2.3.2 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.3.1 Uspořádání kurzů zdravotního a sociálního minima pro zájemce o 
dobrovolnictví. 

2.3.2 Dohoda, že dobrovolníkům bude jejich činnost uznána možná forma  
povinná praxe v případě studia na relevantních oborech SŠ a VŠ. 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

NNO, Město Plzeň 

 

Cíl 3: Pružně reagovat na aktuální stav sociálních služeb a na 
potřeby  obyvatel města 

Opatření 3.1: Monitoring sociálních služeb a potřeb obyvatel města 

Opatření je 
navrhováno 
v pracovních 
skupinách 

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a lidé bez domova, Senioři. 

Charakteristika 
opatření 

Toto opatření představuje jeden z hlavních nástrojů implementace 
komunitního plánu.  
Opatření reaguje na potřebu vzešlou zejména z pracovních skupin „Obyvatelé 
sociálně vyloučených lokalit a lidé bez domova“ a „Senioři“. Nicméně potřeba 
zjišťování potřeb uživatelů předcházejícího zavádění nových služeb vyvstala i 
v dalších pracovních skupinách (např. „Lidé se zdravotním postižením“). 
Zjišťování potřeb respektive poptávky po konkrétních službách se tak 
v průběhu KPSS mnohdy stalo první aktivitou předcházející dalším krokům 
upravujícím poskytování sociálních služeb. 
Opatření směřuje k zavedení kontinuálního monitoringu a vyhodnocování 
jednak poskytovaných služeb, jednak potřeb obyvatel města z řad různých 
kategorií nepříznivých sociálních situací. Na monitorování sociálních služeb se 
budou podílet poskytovatelé služeb, státní správa a samospráva. Forma 
monitorování bude odpovídat charakteristikám uživatelů služeb jednotlivých 
poskytovatelů. Výstupem monitoringu bude návrh optimální sítě služeb ve 
vztahu k cílovým skupinám ve městě, včetně jejich kapacit. Dle výstupů bude 
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následně upravena sociální politika Města. 
Konkrétní zadání monitoringu bude upřesněno během realizace opatření. 
Sběr dat by měl probíhat zejména na bázi shromažďování a vyhodnocování 
údajů od poskytovatelů služeb a využití existujících dat, zejména statistik, 
které poskytovatelé předkládají MPSV, a výsledků inspekcí sociálních služeb.  
Zohledněny by měly být rovněž aktuální trendy v poskytování služeb,  
koncepční dokumenty vyšších úrovní a zkušenosti a praxe jiných měst. 
Pro zjišťování potřeb obyvatel budou zvoleny adekvátní metody, jež jsou 
efektivní ve vztahu s k jednotlivým cílovým skupinám.  

Odůvodnění 
opatření 

Pravidelná a kvalitně zadaná a zpracovaná analýza potřeb (potenciálních) 
uživatelů provázaná s kontinuálním monitoringem a evaluací poskytovaných 
služeb je nezbytným předpokladem pro nastavení optimální kapacity a typů 
služeb, které mají být poskytovány. V současné době chybějí poskytovatelům i 
zadavateli služeb základní informace, a proto nejsou schopni (mimo jiné též 
z důvodu aktuálních změn souvisejících s účinností zákona o sociálních 
službách – nutnost registrace služeb spojená s dodržování standardů kvality) 
definovat optimální kapacitu služeb (např. azylových domů, nocleháren, 
domovů pro seniory apod.), nevědí, jaké služby budou ve městě v červnu 
registrovány a poté poskytovány jakožto sociální, neznají potřeby klientů, 
nedokáží vyčíslit potřebnost sociálních bytů apod. Dokud neproběhne 
registrace sociálních služeb a nebude důsledně uplatňována kontrola 
dodržování standardů jejich kvality, zůstává systém sociálních služeb města 
nepřehledný a služby nazývané stejným jménem mohou být vzájemně 
nesrovnatelné co do svého obsahu i kvality.  

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Opatření umožní získat doposud chybějící informace potřebné k zajištění 
optimální nabídky služeb, která by odpovídala skutečným potřebám obyvatel 
města. Nabídka vycházející ze skutečných potřeb a poptávky je základním 
předpokladem efektivního systému sociálních služeb řešících nepříznivou 
sociální situaci obyvatel města. Předpokladem účinnosti systému služeb je 
rovněž kontrola jejich kvality a monitorování kapacity a vytíženosti.  

Aktivity 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekty 
Aktivity 

naplňující 
opatření 3.1.1 Zavedení kontinuálního systému 

monitoringu a hodnocení sociálních služeb a 
potřeb obyvatel města Plzně 

Město 
 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

3.1.1 Vyhodnocení monitoringu sociálních služeb ve městě a jeho zveřejnění 
 

Termín 
realizace 
opatření 

2007 – 2008 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Město Plzeň, odhad nákladů: cca 600 000 Kč. 
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VI.3  Přehled poskytovatelů a jejich služeb poskytovaných 
napříč cílovými skupinami 

 Název organizace Typy sociálních a dalších služeb (2007)1 

1. Bílý kruh bezpečí - odborné sociální poradenství 

2. Diakonie ČCE – středisko v Plzni - krizová pomoc 

3. Diecézní charita Plzeň - krizová pomoc 

4. Městská charita Plzeň - ubytovny 

5. 
Městský ústav sociálních 

služeb města Plzeň 
- odborné sociální poradenství 

6. Občanská poradna Plzeň, o.s. - odborné sociální poradenství 

7. 
OS Totem - regionální 
dobrovolnické centrum 

- služby dobrovolníků 

8. 
Regionální společnost pro 

péči o duševní zdraví EPOCHÉ 
- telefonická krizová pomoc 

 

 

                                                        
1 U organizací, které neposkytly aktuální údaje (k 11.4. 2007) o svých službách, byly použity údaje 
z Katalogu poskytovatelů (2006). 



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

Výstupy pro jednotlivé cílové skupiny – cíle a opatření 
společné více oblastem péče 

                                                                                                strana 56/219 

 

VI.3.1 Existující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách poskytované napříč cílovými skupinami 

Cíl 4: Udržet existující služby poskytované napříč cílovými skupinami 
v závislosti na poptávce a možnostech Města a poskytovatelů 
Následuje výčet služeb (a jejich poskytovatelů) spolu s upřesněním jejich zaměření, kapacitou a 
stanovením ročních provozních nákladů. Jednání v rámci komunitního  plánování nedospěla 
k rozhodnutí některou ze služeb utlumovat. Naopak, návrhy rozvojových cílů předpokládají 
zachování existujících služeb minimálně ve stávajícím rozsahu. Existující služby jsou většinou 
maximálně vytíženy, u některých služeb se ukazuje, že jejich stávající kapacita není dostatečná 
(zvýrazněno tučně). Ke změnám v nabídce a rozsahu existujících služeb může dojít buďto cíleně na 
základě výstupů opatření zavádějícího monitoring služeb a potřeb, nebo vlivem vztahu nabídky a 
poptávky po službě, registrací služeb či výsledků inspekce jejich kvality. V případě výpadku 
financování uvedených služeb ze zdrojů mimo rozpočet města při zachování nebo zvýšení poptávky 
je prioritním cílem všech účastníků komunitního plánování usilovat o jejich udržení.  

Opatření 4.1: Odborné sociální poradenství 
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v 
občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním 
postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob 
života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 
Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Specifické zaměření 
služby 

(cílová skupina, 
území města apod.) 

Kapacita služby  Roční náklady na 
provoz služby a zdroje 

příjmů 

Bílý kruh 
bezpečí 

Každý, kdo se stal obětí 
trestného činu, svědek 
trestného činu či osoba 
blízká oběti, ohrožená 
osoba s domácím 
násilím; celé území 
města Plzně.  

Počet klientů za rok 
2006: 172. 
Každým rokem se počet 
klientů naší poradny 
zvyšuje. 

149.408,-Kč KPK MMP- 
(běžný provoz) 
MV-230.040,-Kč 
(přednášková činnost) 
MPSV-64.000,-Kč 
(podpora služby) 

Městský ústav 
sociálních 

služeb města 
Plzeň 

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy, specifikem je 
schopnost poskytovat 
kromě základního 
sociálního poradenství i 
odborné sociální 
poradenství včetně 
psychologicko sociálně 
terapeutických činností.   
Působnost: Plzeň, 
Plzeňský kraj. 

3.000  konzultací ročně 
1.800 případů ročně 
Kapacita je dostatečná. 

2.800 000,- 
MPSV, MMP 

Občanská 
poradna Plzeň, 

o.s. 

celá populace 2500 uživatelů (2006), 
snížením dotace 
snížena kapacita 
poskytování služby. 

1.200.000,- Kč,  
z toho Město: 350.000,- 
Kč 
Existence služby ohrožena 
(snížena dotace MPSV na 
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47 % požadovaného, tj. 368. 
900,- Kč).  

Opatření 4.2 : Telefonická krizová pomoc 
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci 
ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba 
obsahuje telefonickou krizovou pomoc, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, 

území města apod.) 
Kapacita služby 

Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

Regionální 
společnost pro 
péči o duševní 
zdraví EPOCHÉ 

Nonstop telefonická a 
internetová pomoc. Pro 
Plzeň  a okolí možnost 
přijít osobně v pracovní 
dny 8 – 20 hod. bez 
objednání. 

5000 kontaktů pro 
telefonickou pomoc a 
internetové  poradenství (1 
prac.). 

200 kontaktů pro přímou 
bezbariérovou krizovou 
pomoc (1 prac./nyní prac. 
LD) potřeba navýšení 
pracovníků krizové 
pomoci v prac. dny 8 – 20 
hod. z důvodu vytíženosti 
a bezpečnosti, vázne na 
financích. 

1.415000,-  

z toho OSVZ MMP 
1.200000,- 

Další zdroje:  

ÚMO 150000,- 

Kraj 50000,- 

drobní dárci 

Opatření 4.3: Krizová pomoc 
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí 
v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Na základě 
rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu, je 
osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. 
V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a 
fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí.  

Název 
poskytovatele 

Kapacita služby 
Roční náklady na provoz a zdroje 
příjmů 

Diakonie ČCE – 
středisko v Plzni 

počet klientů: 1000/počet kontaktů: 
1400 
 

1,1 mil. 
(MPSV, Kraj, MM Plzně,  
klienti) 

Diecézní charita 
Plzeň 

 Kapacita 1200 osob/rok je 
dostatečná, celý Plzeňský kraj 

Předpoklad 2007: 1 395 819,- Kč 
MPSV, Město Plzeň, Tříkrálová sbírka 
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VI.3.2 Existující návazné služby poskytované napříč cílovými 
skupinami 

Cíl 4: Udržet existující služby poskytované napříč cílovými skupinami 
v závislosti na poptávce a možnostech Města a poskytovatelů 
Následuje výčet služeb (a jejich poskytovatelů) spolu s upřesněním jejich zaměření, kapacitou a 
stanovením ročních provozních nákladů. Jednání v rámci komunitního  plánování nedospěla 
k rozhodnutí některou ze služeb utlumovat. Naopak, návrhy rozvojových cílů předpokládají 
zachování existujících služeb minimálně ve stávajícím rozsahu. Existující služby jsou většinou 
maximálně vytíženy, u některých služeb se ukazuje, že jejich stávající kapacita není dostatečná 
(zvýrazněno tučně). Ke změnám v nabídce a rozsahu existujících služeb může dojít buďto cíleně 
na základě výstupů opatření zavádějícího monitoring služeb a potřeb, nebo vlivem vztahu 
nabídky a poptávky po službě, registrací služeb či výsledků inspekce jejich kvality. V případě 
výpadku financování uvedených služeb ze zdrojů mimo rozpočet města při zachování nebo 
zvýšení poptávky je prioritním cílem všech účastníků komunitního plánování usilovat o jejich 
udržení. 

Opatření 4.4 : Služby dobrovolníků 

Název 
poskytovatele 

Specifické zaměření 
služby 

(cílová skupina, 
území města apod.) 

Kapacita služby  
 

Roční náklady na 
provoz služby a 
zdroje příjmů 

O.S. Totem - 
regionální 
dobrovolnické 
centrum 

Osoby sociálně a 
zdravotně 
znevýhodněné / 
plzeňský region 

77 dobrovolníků 
vykonávajících DS v 19 
NNO podpoří cca 1.300 
klientů v průměru za 
čtvrtletí. 
Kapacita zatím 
dostatečná. 

290.000,- / MVČR, 
NFSA, MMP 

Opatření 4.5: Ubytovny - ubytovna  Magistrátu města Plzně (Plachého 52) 

Název 
poskytovatele 

Specifické zaměření 
služby 

(cílová skupina, 
území města apod.) 

Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje 
příjmů 

Městská charita 
Plzeň  

Poskytovaná služba je 
určena pro občany ČR 
(převážně jsou řešeny 
potřeby občanů města 
Plzně)  starší 18 let, jejichž 
zdravotní stav umožňuje 
plnou sebeobsluhu a 
mobilitu.  
Pobyt je určen pro muže, 
ženy i případně menší 
rodiny (ubytovací místnost 
může být obsazena počtem 
maximálně 4 osob). Pobyt 
není vhodný pro rodiny 
s novorozenci a s dětmi do 
3 let věku. 

Kapacita  29 lůžek, je 
dostatečná. 

Ubytovna nabízí dvojlůžkové 
pokoje, v případě potřeby je 
možná přistýlka. 

Město Plzeň 

 



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

Výstupy pro jednotlivé cílové skupiny – matky s malými 
dětmi 

                                                                                                strana 59/219 

 

 
 
 
 

Matky s malými 
dětmi



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

Výstupy pro jednotlivé cílové skupiny – matky s malými 
dětmi 

                                                                                                strana 60/219 

 

VII. Oblast péče o matky s malými dětmi 

VII.1 Přehled poskytovatelů a jejich služeb 
V tabulce jsou uvedeni poskytovatelé sociálních i jiných souvisejících služeb, jejichž 

primární cílovou skupinou uživatelů jsou matky s malými dětmi na mateřské dovolené a 
krátce po mateřské dovolené. Ostatní poskytovatelé služeb také pro „matky s malými dětmi“ 
figurují v jiných kapitolách – „Cíle a opatření společné více oblastem péče“, „Oblast péče o 
obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova“, „Oblast péče o osoby se zdravotním 
postižením“.   
 Název organizace Typy sociálních a dalších služeb (2007)29 

1. Centrum dětí a rodičů 
- mateřská centra   

- vzdělávací aktivity zaměřené na návrat na trh 
práce 

2. Český svaz žen 
- sociální poradenství  
- poradenské služby na podporu fungující rodiny 
- služby na podporu zaměstnanosti 

3. Evangelická církev metodistická v Plzni 
1 – Lochotíně 

- mateřská centra 

4. FOD Plzeň 

- azylové domy 
- náhradní rodinná péče 
- terénní programy  
- telefonická krizová pomoc 
- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
(tzv. klokánek) 

5. Kojenecký ústav s dětským domovem 

- péče o děti ve zdravotní a sociální tísni, příjem 
dětí včetně matek (zdravotnické zařízení dle zák. 
č.20/66 Sb.) 
- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  
- náhradní rodinná péče 

6. MC Jablíčko - mateřská centra 

7. MC Plzeňské panenky - mateřská centra 

8. Městská charita Plzeň - azylové domy 

9. Městský ústav sociálních služeb města 
Plzeň 

- pečovatelská služba 

- odborné sociální poradenství 

10. Naděje 
- azylové domy 
- domy na půli cesty 

11. Nemocnice u sv. Jiří - dětský denní stacionář 
- lůžko pro matku a dítě v tísni 

12. O.S. Totem – RDC - mateřská centra 

13. Poradna pro ženy a dívky v tísni 
- telefonická krizová pomoc (provozuje sdružení, 
ne plzeňská pobočka) 

- krizová pomoc  

                                                        
29 U organizací, které neposkytly aktuální údaje (k 11.4. 2007) o svých službách, byly použity údaje 
z Katalogu poskytovatelů (2006). 
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14. Salesiánksé středisko mládeže – DDM 
Plzeň 

- kurs pro žadatele o přijetí dětí do náhradní 
rodinné péče 

- odborné sociální a výchovné poradenství pro 
adoptivní rodiče a pěstouny 

15. Studnice - vzdělávací aktivity zaměřené na návrat na trh 
práce 

VII.2  Chybějící články péče podle poskytovatelů a shrnutí 
zjišťování potřeb uživatelů služeb30 

Chybějící články péče podle poskytovatelů služeb pro rodiny s dětmi 

 Názory poskytovatelů na chybějící články by se daly rozdělit na 5 oblastí:  

• výchovně vzdělávací,  

• bydlení,  

• zaměstnávání,  

• poradenství,  

• krizové situace.  

Z výchovně vzdělávacího hlediska chybí v Plzni podle dotazovaných poskytovatelů 
zařízení, které by zajišťovalo rodinnou péči o nezletilé do 18 let s možností nerozdělování 
sourozenců s ohledem na věk, dále je nedostatek zařízení zaměřených na komplexní posílení 
rodinného systému ze všech možných úhlů pohledu (sociálního, ekonomického atd.) a 
v nejbližší budoucnosti by se mělo dbát na sjednocení a standardizaci mateřských center pro 
poskytnutí komplexní nabídky služeb pro matky s dětmi.  

Co se týče bydlení,  v Plzni není dostatečně pokryté sociální bydlení, kam by se mohli 
umísťovat klienti, kteří prošli resocializačním programem a není dostatečná ani nabídka 
integračních bytů. Jedná se zejména o osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení starší 18 let - osoby přicházející z výkonu trestu odnětí svobody; osoby značně 
zadlužené; neplatiči nájemného; osoby trpící závislostmi; osoby s psychiatrickými či 
psychickými potížemi; invalidní osoby a osoby v důchodovém věku, které si samy nedokáží 
zajistit péči v odpovídajícím zařízení; těhotné ženy a matky s dětmi. 

V oblasti zaměstnávání, poskytovatelé doporučili vypracovat komplexní širokou 
nabídku služeb pro PC kurzy, jazykové kurzy, rekvalifikační kurzy apod.), určenou především 
ženám na mateřské dovolené a po mateřské dovolené, ženám středního věku ohrožených 
nezaměstnaností, rodinám s dětmi, seniorkám a ženám se zdravotním postižením.  

V oblasti poradenství se jednotliví poskytovatelé vyslovili pro zřízení poradenského a 
informačního centra pro ženy a rodiny a výchovně poradenských center, ve kterých by bylo 
preventivní poradenství zaměřené na různé aspekty vývoje dětí a mládeže i jejich rodičů a 
které by byly využívány pouze v případě velmi vážných problémů. Také by bylo vhodné 
ustanovit komplexní program soudržnosti rodiny a tzv. zdravého rozvoje dětské osobnosti 
v rámci rodiny, školy a společnosti.  

Krizové situace by mělo zmírnit rozšíření terénní služby pro podporu matek ze 
sociálně slabých rodin, možnost intenzivní a dlouhodobé psychoterapie pro klienty (matky s 
dětmi, které z důvodu domácího násilí nebo rozvodu opouštějí společnou domácnost; děti a 
mládež ohrožené násilím, delikvencí a jejich zákonní zástupci a rodinní příslušníci; mladiství 
vracející se z výchovných zařízení; oběti násilí; nastávající matky bez rodinného zázemí), 
protože podle jednoho z poskytovatelů není dostatek dětských psychologů a jsou dlouhé 
                                                        
30 Více viz Analýza poskytovatelů sociálních služeb a příslušné analýzy potřeb uživatelů. 
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objednací lhůty. Další možností předcházení by mohla být pomoc v tíživé situaci a zajištění 
sanace (ozdravění, přijetí opatření k nápravě) rodiny v oblasti péče o ohrožené děti 
z rizikových rodin přímo v terénu. Důležitým chybějícím článkem je volnočasová nabídka 
nízkoprahového typu s trvalou přítomností kvalifikovaného personálu, zvláště v sídlištních 
čtvrtích (Lochotín, Košutka, Bory).  

Shrnutí zjištěných potřeb dotazovaných matek s malými dětmi 

• Několik žen poukázalo na to, že v Plzni chybí cenově dostupné navazující bydlení pro 
matky s malými dětmi (a zejména pro matky - samoživitelky), které by mohlo být 
nabízeno s určitými úlevami (po jistou dobu). Tento typ sociálního bydlení by měl být 
dle jejich názoru využíván zejména ženami s dětmi v krizové situaci (např. ztráta 
bydlení, odchod z azylového domu, opuštění společné partnerské domácnosti z 
důvodu konfliktu s partnerem apod.).  

• Některé uživatelky, zejména uživatelky služeb mateřských a vzdělávacích center, 
považují současnou nabídku služeb zaměřených na podporu rodiny v péči o děti ve 
městě Plzni za nedostatečnou. Postrádají kvalitnější, cenově a časově dostupnější 
služby tohoto typu (zejména časová dostupnost školek, finanční dostupnost jeslí, 
nabídka cenově dostupného hlídání dětí způsobilými osobami). Ženy z azylového 
domu se v nabídce těchto služeb příliš neorientují a ani tolik nepociťují nespokojenost 
s jejich kvantitou a kvalitou. Tento typ služeb - ulehčujících péči o děti, 
napomáhajících sladění rolí rodičovské a profesní - je logicky nejvíce žádoucí opět pro 
matky - samoživitelky, pro které je ono sladění rolí obvykle nejobtížnější.  

• S uvedeným deficitem v nabídce služeb konkrétního typu souvisí další výhrady vůči 
kvalitě či deficitu určitých služeb či opatření. Konkrétně se jedná o slabou nabídku 
typů zaměstnaneckého poměru napomáhajících snadnější slučitelnosti obou rolí 
(např. zkrácený úvazek, práce doma, sdílené pracovní místo) a s tím související 
nevstřícnost zaměstnavatelů, legislativními opatřeními státu ke vstřícnosti 
nemotivovaných. Dále je pociťována jako nedostatečná nabídka vzdělávání 
(vzdělávacích programů) orientovaného na danou specifickou cílovou skupinu (matky 
s malými dětmi), na což opět navazuje kupříkladu otázka zajištění hlídání dětí v době 
vzdělávacích aktivit. Respondentky také často vyjádřily nespokojenost s organizací a 
vybaveností veřejných městských prostor vzhledem ke specifickým potřebám cílové 
skupiny (např. uzpůsobení přístupových cest, chodníků či MHD pro kočárky, 
nedostatek dětských hřišť apod.). Rovněž nabídka slev ve veřejné sféře pro matky s 
malými dětmi je podle některých respondentek nedostatečná. 

• Zvláště některé uživatelky ze skupiny žen využívajících služby "akutní" by uvítaly 
kvalitnější a širší nabídku terapeutických služeb pro ženy v krizi anebo bezplatného 
právního poradenství. Více obyvatelek azylového domu se také shodlo na tom, že řád 
azylového domu by mohl být na jednu stranu více striktní a jednoznačný (např. 
závažné porušení pravidel - řádu by mělo znamenat automatickou výpověď ze 
zařízení), na druhou stranu by tyto uvítaly více osobního přístupu ze strany 
zaměstnanců a především více soukromí. 

• Zásadním obecným problémem většiny dotazovaných žen je dále v případě obou 
skupin uživatelek (podle typu služeb) slabá orientace v nabídce sociálních služeb pro 
matky s malými dětmi. Většina z respondentek projevila spokojenost s využívanými 
službami, nicméně informovanost o celkové nabídce těchto služeb je většinou slabá. 
Klientky mateřských center se shodly na tom, že většina potenciálních uživatelek 
těchto zařízení o jejich existenci vůbec neví. 
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VII.3 Seznam členů pracovní skupiny 
Účastníci jednání pracovní skupiny „Matky s malými dětmi“ 

 Jméno Název organizace 

1. Benadová Hana Městský ústav sociálních služeb 

2. Bočanová Jarmila o.s. Totem – RDC 

3. Breníková Hana Motýl 

4. Bubeníková Alena  Motýl (klub Vlnka) 

5. Čadová Magdaléna Úřad práce Plzeň-město 

6. Gerlická MC Jablíčko 

7. Janouškovec Pavel Městská charita Plzeň, zastupitel MO2 

8. Kahlerová Veronika  Člověk v tísni, o.p.s. 

9. Konopíková Simona  ECM 

10. Kotková Hana Studnice, o.s. 

11. Krásný Zdeněk  Naděje 

12. Křížová Ivana  Městská charita Plzeň 

13. Lachmanová Marie                                  o.s. Plzeňské panenky 

14. Matějka Úřad práce Plzeň-město 

15. Mentlová Marie  Poradna pro ženy a dívky v tísni 

16. Měchurová Jana Člověk v tísni, o.p.s. 

17. Paulíková Magdaléna Fond ohrožených dětí Plzeň 

18. Pechmanová Jitka Agentura Babyland 

19. Plzáková Irena Kojenecký ústav s dětským domovem 

20. Pudelská Hana  Centrum dětí a rodičů 

21. Pudilová Kateřina  Magistrát města Plzně 

22. Šinovská Hana uživatelka sociálních služeb 

23. Václavů Jakub Společnost Tady a teď, o.p.s. 
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VII.4 SWOT analýza oblasti péče o matky s malými dětmi 
SWOT analýza zachycuje popis a vyhodnocení situace v oblasti sociální péče o matky 

s malými dětmi v Plzni z pohledu členů pracovní skupiny. Tito čerpali ze zpracovaných 
analytických materiálů i z vlastní bezprostřední zkušenosti s poskytováním služeb, ať již 
z pohledu člověka, který služby nabízí, využívá, financuje nebo jinak ovlivňuje jejich podobu. 
Pohled na služby je rozdělen do 4 okruhů. Byly pojmenovány nejvýznamnější silné a slabé 
stránky systému sociálních služeb ve městě, naznačeny vnější příležitosti využitelné pro 
rozvoj služeb i faktory představující pro poskytování sociálních služeb ohrožení. 

 

SWOT analýza oblasti péče o matky s malými dětmi 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• krizová intervence 
• služby mateřských center 
• dobrá spolupráce mezi poskytovateli  
• hodně aktivních lidí a organizací se 

zájmem o problematiku  

• zájem města investovat vlastní peníze 
do komunitního plánování sociálních 
služeb 

• nedosažitelné sociální (levné) bydlení pro 
matky v tísni 

• chybějící možnost dalšího vzdělávání matek 
s možností hlídání dětí  

• nedostatečná možnost získat zaměstnání na 
částečný úvazek  

• chybí služba asistence – pomoc s výchovou 
dětí v rodině (týká se matek v tísni)  

• špatná informovanost o sociálních službách, 
o systému a možnostech, které mohou matky 
s dětmi využívat  

• nedostatečná mezilidská solidarita a 
vzájemná pomoc 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• rozvoj asistence matkám s malými 
dětmi 

• podpora chráněného bydlení 
• zvýšení motivace matek řešit svoje 

problémy 

• zvýšení informovanosti o sociálních 
službách u pediatrů, gynekologů, 
sociálních odborů, úřadů práce, 
zaměstnavatelů atd. 

• motivace zaměstnavatelů zaměstnávat 
matky, částečné úvazky 

• poskytování nekvalitních služeb 

• volby 
• nový zákon o sociálních službách 

• nestabilita financování poskytovatelů 
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VII.5  Vize rozvoje sociálních služeb v oblasti péče o matky 
s malými dětmi 
Vize vyjadřuje představu členů pracovní skupiny o optimální podobě a vlastnostech 

systému sociálních služeb v Plzni vzhledem k péči o matky s malými dětmi (v tísni). Popisuje 
žádoucí stav z hlediska 4 perspektiv systému a zajištění sociálních služeb. Tato vize se stala 
východiskem pro formulování konkrétních cílů a opatření, jež mají přispět k jejímu naplnění, 
definovat postup, jak žádoucího stavu dosáhnout. 

 

VIZE rozvoje sociálních služeb v oblasti péče o matky s malými dětmi 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

• existuje široká nabídka jasně specifikovaných sociálních služeb, o kterých je dostupně 
informována veřejnost (uživatelé), poskytovatelé a zadavatelé 

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ ZDROJE 
• finance jsou čerpány průhledně ze zdrojů města, podnikatelů (prestiž) a fondů. Pracovníci se 

školí o možnostech jejich získávání 

• větší stabilita financování 

PERSONÁLNÍ KAPACITY 

• v sociálních službách působí dostatečné množství dobrovolníků. Existuje sytém 
akreditace dobrovolníků 

KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

• sociální služby se řídí standardy kvality 

• organizace mají lepší podmínky více se věnovat své hlavní činnosti (svému poslání) 
 



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

Výstupy za jednotlivé cílové skupiny – matky s malými dětmi 

                                                                                                strana 66/219 

 

VII.6 Seznam všech cílů a opatření 

Cíle a opatření v oblasti péče o matky s malými dětmi 
Cíl 1:  Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města a 
poskytovatelů 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Opatření 1.1: Azylové domy 

Opatření 1.2: Krizová pomoc  

Opatření 1.3: Odborné sociální poradenství 

Opatření 1.4: Telefonická krizová pomoc 

Opatření 1.5: Terénní programy  

Návazné služby  
Opatření 1.6: Mateřská centra 

Opatření 1.7: 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dle zákona   
o sociálně právní ochraně dětí 

Opatření 1.8: Náhradní rodinná péče 

Opatření 1.9: Vzdělávací aktivity zaměřené na návrat na trh práce 

Opatření 1.10: 
Poradenské služby zaměřené na podporu fungující rodiny a zaměstnanosti 
(informační centrum pro nezaměstnané ženy, kurzy a semináře) 

Opatření 1.11:   Kojenecký ústav  

Opatření 1.12:   Lůžko pro matku a dítě v tísni 

Opatření 1.13:   Denní stacionář (pro děti s respiračním onemocněním) 

Cíl 2:  Integrovat matky s malými dětmi v tísni do společnosti 
Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Opatření 2.1: Zajištění služby terénní programy matkám s dětmi v tísni a dalších služeb 
předcházejících odloučení dětí z rodiny 

Návazné služby a opatření 

Opatření 2.2: 
Zajištění „sociálního bydlení“ pro matky v tísni a doprovodné terénní 
sociální práce 

Cíl 3: Podporovat uplatnění matek s malými dětmi na pracovním trhu 
Návazné služby a opatření 

Opatření 3.1: Zajištění vzdělávání matek s malými dětmi 
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VII.7 Podrobnější rozpracování jednotlivých cílů a opatření 

VII.7.1 Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města a 
poskytovatelů 
Následuje výčet služeb (a jejich poskytovatelů) spolu s upřesněním jejich zaměření, kapacitou a 
stanovením ročních provozních nákladů. Jednání v rámci komunitního  plánování nedospěla 
k rozhodnutí některou ze služeb utlumovat. Naopak, návrhy rozvojových cílů předpokládají 
zachování existujících služeb minimálně ve stávajícím rozsahu. Existující služby jsou většinou 
maximálně vytíženy, u některých služeb se ukazuje, že jejich stávající kapacita není dostatečná 
(zvýrazněno tučně). Ke změnám v nabídce a rozsahu existujících služeb může dojít buďto cíleně 
na základě výstupů opatření zavádějícího monitoring služeb a potřeb, nebo vlivem vztahu 
nabídky a poptávky po službě, registrací služeb či výsledků inspekce jejich kvality. V případě 
výpadku financování uvedených služeb ze zdrojů mimo rozpočet města při zachování nebo 
zvýšení poptávky je prioritním cílem všech účastníků komunitního plánování usilovat o jejich 
udržení. 

Opatření 1.1: Azylové domy 
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

FOD Plzeň 18 pokojů, v r. 2006 ubytováno 34 dospělých a 
56 dětí 

63 neúspěšných žadatelů - poptávka 
převyšuje možnosti organizace 

300 000,- Kč od OSVZ 
MMP 

celkové provozní náklady 
nebyly vyčísleny 

Městská charita Plzeň 30 matek + děti 4 254 000,- Kč 

dotace Plzeňský kraj, MPSV, 
Magistrát MP, ostatní- UMO 
Plzeň, obce, nadace, dary 

Naděje   

Opatření 1.2: Krizová pomoc  
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se 
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními 
silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního 
právního předpisu, je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení 
opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a 
dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

Poradna pro ženy a 
dívky v tísni 

120 klientek, 310 konzultací, zatím dostačující 
kapacita 

350.000,- Kč  

Zdroje společné sociálnímu 
poradenství a krizové 
pomoci: cca 200.000,-Kč 
od Města Plzeň a 150.000 
přes o.s. (SONŽ) od MPSV, 
MZ   
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Opatření 1.3: Odborné sociální poradenství 
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v 
občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, 
jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování 
kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

Salesiánské středisko 
mládeže – DDM Plzeň 

60 klientů odborného sociálního a 
výchovného poradenství pro adoptivní rodiče 
a pěstouny 

 

Opatření 1.4: Telefonická krizová pomoc 
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí 
v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními 
silami. Služba obsahuje telefonickou krizovou pomoc, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

FOD Plzeň neuvedena  celkové provozní náklady 
zvlášť pro Plzeň nebyly 
vyčísleny 

Poradna pro ženy a 
dívky v tísni 

(provozuje sdružení, ne plzeňská pobočka) celkové provozní náklady 
zvlášť pro Plzeň nebyly 
vyčísleny  

Opatření 1.5: Terénní programy  
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo 
omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně 
ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být 
osobám poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

FOD Plzeň 78 nově řešených případů v r. 2006 celkové provozní náklady 
zvlášť pro Plzeň nebyly 
vyčísleny 
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Cíl 2:  Integrovat matky s malými dětmi v tísni do společnosti 

Opatření 2.1: Zajištění služby terénní programy matkám s dětmi v tísni 
a dalších služeb předcházejících odloučení dětí z rodiny 

Charakteristika 
opatření 

Předmětem opatření je poskytování sociální služby terénní programy, která 
povede k prevenci odloučení dětí od rodiny.  
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je 
určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo 
omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je 
tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba 
může být osobám poskytována anonymně. Služba obsahuje 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 

Služba bude mít také podobu asistence při vedení domácnosti, při péči o 
dítě (hygiena, výživa, zdravotní péče). Součástí bude informování o vývoji 
dítěte s ohledem na potřeby a schopnosti matky, vzdělávání či výuka matek 
v oblasti výchovy a stimulace dítěte, např. v souvislosti s motorikou. 
Cílová skupina: rodiče s malými dětmi, kde je ohrožena základní funkce 
rodiny a rodinné vazby. 
Organizace poskytující službu bude při vytipování uživatelů spolupracovat 
s OSPOD MMP a úřady městských obvodů, s lékaři a s dalšími 
organizacemi, institucemi.  

Odůvodnění 
opatření 

Matky s malými dětmi se příliš neorientují v nabídce sociálních služeb. 
Poskytovatelé v dotaznících opakovaně vyjádřili potřebu terénní sociální 
služby, která by asistovala matkám z tzv. sociálně slabých rodin při péči o 
jejich děti a pomáhala předcházet hrozbě jejich odloučení od rodiny a 
zmírňovat krizové situace. Tato služba ve městě chybí (nebo je 
nedostačující). 
Za slabou stránku ve  SWOT analýze bylo označeno, že chybí služba 
asistence – pomoc s výchovou dětí v rodině (týká se matek v tísni).  
OSPOD nemá kapacitu na podobnou činnost, kterou považuje za velmi 
potřebnou. Má zájem o spolupráci s (převážně dobrovolnými) asistenty.  
Cílová skupina nemá zkušenosti se samostatným vedením domácnosti a 
s péčí o dítě. 
V Plzni se jedná řádově o desítky rodin, které by tuto službu mohly 
využívat. 
Tímto opatřením se podpoří rodičovská práva i práva dětí. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

- Matky s malými dětmi v tísni mají dostupnou odbornou asistenci a 
zvládají péči o domácnost a o své dítě. 

- Nižší počet dětí odebraných do zařízení ústavní výchovy. 
- Informace OSPOD MMP jsou využity ke zkvalitnění služeb a zajištění 

spokojenosti uživatelů služeb. 
- Zabrání se sociálnímu propadu, odkázání na institucionální péči a 

následné ztrátě motivace se o sebe postarat (např. odchod do azylového 
domu pro neschopnost vést domácnost a starat se o finance). 

Aktivity Aktivita Realizátor 
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naplňující 
opatření 

2.1.1 Poskytování terénní sociální služby 
matkám s dětmi v tísni (ve spolupráci s 
(OSPOD MMP) 

2.1.1 NNO + OSPOD  

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.1.1 Služba terénní programy poskytovaná matkám s dětmi v tísni, 
poskytovatel spolupracuje s OSPOD.  

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

EU, Město Plzeň 
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VII.7.2 Návazné služby a opatření 

Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města a 
poskytovatelů 
Následuje výčet služeb (a jejich poskytovatelů) spolu s upřesněním jejich zaměření, kapacitou a 
stanovením ročních provozních nákladů. Jednání v rámci komunitního  plánování nedospěla 
k rozhodnutí některou ze služeb utlumovat. Naopak, návrhy rozvojových cílů předpokládají 
zachování existujících služeb minimálně ve stávajícím rozsahu. Existující služby jsou většinou 
maximálně vytíženy, u některých služeb se ukazuje, že jejich stávající kapacita není dostatečná 
(zvýrazněno tučně). Ke změnám v nabídce a rozsahu existujících služeb může dojít buďto cíleně 
na základě výstupů opatření zavádějícího monitoring služeb a potřeb, nebo vlivem vztahu 
nabídky a poptávky po službě, registrací služeb či výsledků inspekce jejich kvality. V případě 
výpadku financování uvedených služeb ze zdrojů mimo rozpočet města při zachování nebo 
zvýšení poptávky je prioritním cílem všech účastníků komunitního plánování usilovat o jejich 
udržení. 
Opatření 1.6: Mateřská centra  

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

Centrum dětí a rodičů 150 žen na mateřské dovolené/ročně 

200 rodin s dětmi/ročně 

500.000,- Kč 

Zdroje: MMP, ÚMO 1, NROS, 
vlastní zdroje 

Evangelická církev 
metodistická v Plzni 1 
– Lochotíně 

Kapacita: max. 15 maminek / je dostatečná 2.000,- Kč 

Zdroje příjmů: vlastní 

MC Jablíčko cca 250 předplatitelů služeb – rodičů 
s převážně s 1-2 dětmi  

 850.000,- Kč 

Zdroje: jednotlivé ÚMO, 
MMP, nadace, sponzoři, 
vlastní činnost 

MC Plzeňské panenky 150 klientek – účastnic programů MC 500.000,- Kč 

Zdroje: vlastní, MMP, ÚP 
Plzeň-město, ÚMO 1 ÚMO 2, 
ÚMO 3, Nadace 700 let 
města Plzně  

O.S. Totem – RDC Při 1 klubu max. 10 matek s dětmi, kapacita je 
dostatečná. 

70.000,-Kč 

Zdroje: MMP, KÚPK, ÚMO 4 

Opatření 1.7: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dle zákona   
o sociálně právní ochraně dětí 

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

Kojenecký ústav 
s dětským domovem 

5 lůžek , 3 lůžka pro matky nebyly vyčísleny 

FOD Plzeň 
 

V r. 2006 umístěno do Klokánku 13 dětí 
z Plzeňského kraje, špatná dostupnost a 
nedostatečná kapacita služby, nejbližší 
zařízení pro Plzeň je v Praze. 

Celkové provozní náklady 
zvlášť pro Plzeň nebyly 
vyčísleny 

Opatření 1.8: Náhradní rodinná péče 

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

FOD Plzeň neuvedena celkové provozní náklady 
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zvlášť pro Plzeň nebyly 
vyčísleny 

Kojenecký ústav 
s dětským domovem 

Ročně umístěno do NRP 30 i více dětí. Nebyly vyčísleny 

Salesiánské středisko 
mládeže – DDM Plzeň 

30 - 40 párů nebo samožadatelů o přijetí 
dětí do NRP ročně. 

 

Opatření 1.9: Vzdělávací aktivity zaměřené na návrat na trh práce 

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

Centrum dětí a rodičů 200 žen na mateřské a po mateřské dovolené 
ročně 

1.300.000,- Kč 

Zdroje: SROP Plzeňského 
kraje 

Studnice 100 klientů ročně 1.250.000,- Kč 

Opatření 1.10: Poradenské služby zaměřené na podporu fungující rodiny a 
zaměstnanosti (informační centrum pro nezaměstnané ženy, kurzy a 
semináře) 

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

Český svaz žen 

cca 300 žen v rámci kraje Aktivity budou zajištěny od 
května 2007 do 30. 6. 2008 
v rámci projektu ESF OP 
RLZ. 

Projekt pro více krajů – 
aktivity pro Plzeň  nebyly 
vyčísleny. 

Opatření 1.11:  Kojenecký ústav  
Péče o děti ve zdravotní a sociální tísni, s postižením, příjem dětí včetně matek, zdravotnické zařízení dle 
zák. č. 20/66 Sb. 

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

Kojenecký ústav 
s dětským domovem 

Kapacita 102 lůžek. Ročně přijímáme cca 70 
dětí a stejný počet dětí odchází do rodiny 
(vlastní či náhradní). 

nebyly vyčísleny 

Opatření 1.12:  Lůžko pro matku a dítě v tísni 

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

Nemocnice u sv. Jiří   

Opatření 1.13:  Denní stacionář (pro děti s respiračním onemocněním) 

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

Nemocnice u sv. Jiří   
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Cíl 2: Integrovat matky s malými dětmi v tísni do společnosti 

Opatření 2.2: 
Zajištění „sociálního bydlení“ a doprovodné terénní 
sociální práce (sociální služba terénní programy) 

Charakteristika 
opatření 

Opatření je totožné s opatřením v oblasti péče o obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit a lidi bez domova. 
Hlavním cílem opatření je zejména pro matky s dětmi v tísni a uživatele 
sociálních služeb (zejména azylových domů a nocleháren) vybudovat 
systém prevence a následné péče v podobě časově omezeného dostupného 
„sociálního bydlení“ provázaného s resocializačním programem a 
s nabídkou terénních programů. Termín „sociální bydlení“ je zde 
v uvozovkách, neboť definování přesného termínu je součástí realizace 
opatření (nabízí se např. termín „vstupní byt“ z programu „Podpora 
výstavby podporovaných bytů“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR). 
Funkčnost tohoto systému je podmíněna definováním místní koncepce 
„sociálního bydlení“, zajištěním kapacity bytového fondu 
(nekoncentrovaného na jednom místě) odpovídající zjištěným potřebám a 
získáním dotace na případnou rekonstrukci, spoluprací uživatelů bytů 
s terénním sociálním pracovníkem, jejich účastí na resocializačním 
programu a dodržováním stanovených pravidel.  
Prvním krokem k realizaci opatření je vznik kompetentní pracovní skupiny, 
která se bude zabývat řešením problematiky sociálního bydlení.  Jejím 
úkolem bude: navrhnout funkční model podporovaného bydlení, stanovit 
cílovou skupinu, podmínky poskytování, konkrétní způsob výpočtu nájmu 
a příspěvku na bydlení s ohledem na stav uživatelů (samoživitelka, rodina, 
svazek), minimální počet a vybavenost bytů apod.  
V rámci realizace opatření budou zajištěny menší byty se základním 
standardním vybavením roztroušeně v objektech na celém území města 
(vyjma sociálně vyloučených lokalit). Ideální počet bytů v jednom objektu 
je jeden.  
Služba sociálního bydlení bude doplněna poskytováním terénní sociální 
práce a případně resocializačním programem, které budou provozovány ve 
spolupráci poskytovatelů sociálních služeb a OSVZ MMP a úřadů 
městských obvodů 1-10.  Obsahem terénní sociální práce (sociální služby 
terénní programy) bude kromě poradenství také pomoc klientům uplatnit 
se na běžném trhu s byty. V rámci poskytování této služby bude pravidelně 
vyhodnocováno, zda uživatel(ka) „sociálního bytu“ splňuje podmínky pro 
poskytování „sociálního bytu“, dodržuje pravidla programu. Služba bude 
časově omezená. 

Odůvodnění 
opatření 

V Plzni chybí cenově dostupné navazující bydlení pro matky s malými 
dětmi-samoživitelky, matky v tísni, klienty, kteří prošli například 
resocializačním programem nebo pobytem v azylovém domě.  Mezičlánek 
v podobě dočasného sociálního bydlení spojeného s terénní sociální prací 
mezi pobytovou sociální službou (azylový dům, noclehárna apod.) a 
komerčním trhem s byty označují zkušení poskytovatelé služeb za účinnou 
prevenci sociálního vyloučení jednotlivců a rodin. 

Klienti azylových domů a další uživatelé služeb sociální prevence zpravidla  
nedosáhnou na tržní nájemné. Aby se mohli plně integrovat do společnosti, 
potřebují na přechodnou dobu několika let dostupnější „sociální bydlení“.  
Existující sociální ubytovny a azylové domy jsou využitelné pouze na velmi 
krátkou dobu (několik měsíců), přičemž jsou koncentrované a vytvářejí 



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

Výstupy za jednotlivé cílové skupiny – matky s malými dětmi 

                                                                                                strana 74/219 

 

vyloučené lokality se všemi negativními jevy, jež je doprovázejí. Navíc, 
nájmy v sociálně vyloučených lokalitách jsou někdy paradoxně vysoké. 
Jako znevýhodňující faktory dosavadní praxe byla v pracovní skupině 
označena  příliš přísná pravidla pro přidělování bytů nastavená směrnicemi 
Města, například podmínka čistého trestního rejstříku či bezdlužnosti. 
Cílová skupina má  ztížené a často bezvýchodné postavení na trhu s byty. 
Otázka bydlení omezuje ženy v řešení jejich situace (domácí násilí a odchod 
od partnera).  

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Mezičlánek mezi pobytovou sociální službou a bydlením s komerčním 
nájemným v podobě sociálního bydlení doprovázeného terénní sociální 
prací je účinným nástrojem prevence sociálního vyloučení a integrace 
uživatelů služeb do společnosti. Dojde ke snížení počtu obyvatel města 
z řad matek s dětmi v tísni, lidí bez domova a obyvatel sociálně vyloučených 
lokalit, snížení počtu dlužníků na nájemném,  snížení kriminality a výskytu 
sociálně patologických jevů, k uvolnění kapacit azylových domů a 
nocleháren.  
Dojde k provázání a doplnění služeb sociálního bydlení a terénní sociální 
práce. 
Díky informační kampani bude veřejnost lépe připravena na existenci 
„sociálního bydlení“ v běžném domě. 
Zajištění rozptýleného „sociálního bydlení“ přispěje k postupnému zániku 
nebo omezení růstu sociálně vyloučených lokalit. 

Název aktivity 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekty 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.2.1 Vytipování vhodných bytových prostor za 
účelem zřízení „sociálních bytů“ 
2.2.2 Vytvoření pracovní skupiny řešící 
problematiku „sociálního bydlení“ 
2.2.3 Zakomponování výstupů KPSS a pracovní 
skupiny do činnosti bytového odboru a 
dokumentu „Pravidla o nakládání s bytovým a 
nebytovým majetkem města Plzně“ 
2.2.4 Zjištění potřebnosti sociálního bydlení 
šetřením mezi poskytovateli služeb 
2.2.5 Zřízení „sociálních bytů“ roztroušených po 
území města 
2.2.6 Vytvoření resocializačního programu a 
přidělování „sociálních bytů“ v jeho rámci  
2.2.7 Provázání služby „sociálního bydlení“ se 
službou terénní sociální práce (terénní 
programy) 
2.2.8 Informační kampaň o službě „sociálního 
bydlení“ s cílem dosažení pochopení a souhlasu 
veřejnosti 

2.2.1 NNO, 
Město 

2.2.2 Město 
2.2.3 Město, 
bytový odbor 
MMP 
2.2.4 NNO 
2.2.5 NNO 

2.2.6 NNO 
2.2.7 NNO 
2.2.8 NNO 
 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.2.1 Seznam prostor a jejich zajištění (např. výpůjčka pro NNO) 
2.2.2 Pracovní skupina z představitelů Města, zástupců MMP a přizvaných 
hostů 
2.2.3 Úprava praxe bytového odboru a dokumentu „Pravidla o nakládání s 
bytovým a nebytovým majetkem města Plzně“ podle výstupů KPSS a práce 
skupiny 
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2.2.4 Kvalifikovaný odhad počtu osob 
2.2.5 Poskytování bytů „sociálního bydlení" (tyto byty nejsou 
koncentrovány v 1 lokalitě) 
2.2.6 Klienti resocializačních programů využívají možnosti „sociálního 
bydlení“ 
2.2.7 Obyvatelé „sociálních bytů“ jsou klienty terénní sociální práce 
2.2.8 Články v regionálním tisku, příspěvky v rámci TV zpravodajství apod.  

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

EU - ROP, Město Plzeň, MMR 

 

Cíl 3 Podporovat uplatnění matek s malými dětmi na pracovním 
trhu 

Opatření 3.1: Zajištění vzdělávání matek s malými dětmi 

Charakteristika 
opatření 

V rámci opatření budou zjištěny potřeby a informační zdroje v oblasti 
vzdělávání matek na mateřské dovolené a matek v nepříznivé životní 
situaci (v tísni).  
Zjištěné informace se stanou východiskem informační kampaně, jejímž 
cílem bude zvýšit informovanost o možnostech vzdělávání. Větší 
koordinace poskytovatelů vzdělávání pro matky s malými dětmi bude 
zajištěna prostřednictvím společného setkávání poskytovatelů.  
Součástí vzdělávacích aktivit bude hlídání dětí, které pro některé matky 
v současnosti představuje bariéru v přístupu ke vzdělávání.  
Opatření by mělo také směřovat k větší aktivizaci matek, které jsou ze 
strany poskytovatelů služeb vnímány jako pasivní (nevyhledávají informace 
o nabídce služeb, nespolupracují při jejich organizaci, hodnocení apod.). 

Odůvodnění 
opatření 

Jako nedostatečná je pociťována nabídka vzdělávání (vzdělávacích 
programů) orientovaného na danou cílovou skupinu (matky s malými 
dětmi). Nabídka vzdělávání je kladena do souvislosti s potřebností zajištění 
hlídání dětí v době vzdělávacích aktivit. 
V oblasti zaměstnávání poskytovatelé v dotazníkovém šetření doporučili 
vypracovat komplexní širokou nabídku služeb pro PC kurzy, jazykové 
kurzy, rekvalifikační kurzy apod., určenou především ženám na mateřské 
dovolené a po mateřské dovolené, ženám středního věku ohrožených 
nezaměstnaností, rodinám s dětmi, seniorkám a ženám se zdravotním 
postižením. 
Za slabou stránku bylo ve SWOT analýze označeno, že není dostatečná 
možnost získat zaměstnání na částečný úvazek. 
Mateřská centra zaznamenávají vysokou poptávku například po jazykových 
kurzech. Účastnice vzdělávacích programů řeší problém s hlídáním dětí. 
Potřeby matek jsou spíše odhadovány a zatím chybí odborná analýza jejich 
potřeb, přičemž potřeby se pravděpodobně mění v horizontu roku. 
Poskytování informací o vzdělávání je v současnosti nekoordinované,  
roztříštěné a omezené. Matky nejsou dostatečně informovány o 
možnostech vzdělávání. Klientky, které neumějí nebo nemohou pracovat 
s výpočetní technikou, mají omezené možnosti získávání informací.  
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Podle poskytovatelů služeb jsou některé matky příliš pasivní při 
vyhledávání informací i podávání zpětné vazby ke vzdělávacím aktivitám 
(nepřicházejí s návrhy, nepodávají zpětnou vazbu, pasivně přijímají, samy 
nevyhledávají aktivity, nekladou otázky). 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

- Matky s malými dětmi jsou dostatečně informovány o možnostech a 
nabídce vzdělávání. 

- Matky s malými dětmi mohou využít nabídky vzdělávacích aktivit 
odpovídajících aktuálním potřebám trhu práce. 

- Zvýšení možností uplatnění matek s malými dětmi na trhu práce.  
- Koordinace vzdělávacích aktivit a jejich návaznost na území města. 
- Matky jsou aktivnější. 
 Aktivita  Realizátor + 

spolupracující 
subjekt 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

3.1.1 Průzkum potřeb, informačních zdrojů a 
kapacity poskytovatelů v oblasti 
vzdělávání matek s malými dětmi 

3.1.2 Informační kampaň o možnostech 
vzdělávání pro matky s malými dětmi a 
jejich aktivizace 

3.1.3  Setkávání poskytovatelů vzdělávání pro 
matky s malými dětmi 

3.1.4 Úprava nabízených vzdělávacích 
programů pro matky s malými dětmi 

3.1.1 NNO 
3.1.2 NNO 

3.1.3 NNO 
3.1.4 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

3.1.1 Analýza potřeb matek s malými dětmi a jejich informačních zdrojů 
a kapacity a možností poskytovatelů, která bude podkladem pro 
informační kampaň a rozvoj a zkvalitnění služeb. 

3.1.2 Informace v periodikách a médiích města Plzně s cílem informovat 
a aktivizovat.   

3.1.3 Dvakrát ročně se uskuteční setkání poskytovatelů služeb pro matky 
s malými dětmi a dojde zde k výměně informací a k navázání 
spolupráce.  

3.1.4 Úprava nabízených vzdělávacích programů tak, aby odpovídaly 
potřebám matek a umožnily jim pružně získat doplňující obecné 
vzdělání - obecně uplatnitelnější. 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Město Plzeň, Plzeňský kraj 
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VIII. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených 
lokalit a lidi bez domova 

VIII.1 Přehled poskytovatelů a jejich služeb 
 Název organizace Typy sociálních a dalších služeb31 (2007) 

1. Centrum sociálních asistentů - azylové domy 

- nízkoprahová denní centra 

- terénní programy 

2. 
Český červený kříž 

- sociální poradenství + ošacovací středisko, sběrna 
ošacení 

3. 
Člověk v tísni – společnost při 
ČT 

- terénní programy 

- podporované zaměstnávání 

- sociální asistent policie 

4. 
Diecézní charita Plzeň 

- krizová pomoc 

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(terénní) 

5. 

Městská charita Plzeň 

- azylové domy 

- nízkoprahová denní centra 

- noclehárny 

- ubytovna  Magistrátu města Plzně, Plachého 52 

6. 

Naděje 

- azylové domy 

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

- terénní programy 

- domy na půl cesty 

7. Náruč, o.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

8. 

Ponton, občanské sdružení 

(dříve Společenství “Začít 
spolu“) 

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Pixla)  

- terénní programy (nespecifický streetwork 
s neorganizovanou mládeží)  

- zaměstnanostní aktivity (vzdělávací kurz Příležitost 
pro nezaměstnanou mládež ve věku 15-25 let) 

- program předškolní výchovy Klubíčko (předškolní 
vzdělávání, program není školským zařízením) 

9. Salesiánské středisko mládeže 
– DDM Plzeň 

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

10. Sdružení Romů a 
národnostních menšin 
Plzeňského kraje 

- terénní programy 

- odborné sociální poradenství 

- podporované zaměstnávání 

11. Společnost Tady a Teď - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

 

                                                        
31 U organizací, které neposkytly aktuální údaje (k 11.4. 2007) o svých službách, byly použity údaje 
z Katalogu poskytovatelů (2006). 
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VIII.2 Chybějící články péče podle poskytovatelů a shrnutí 
zjišťování potřeb uživatelů služeb32 

Chybějící články péče podle poskytovatelů služeb  

Podle poskytovatelů jsou největší nedostatky v systému a nabídce sociálního, 
azylového a chráněného bydlení, řešení zaměstnanosti, vzdělávání, krizové intervenci, v 
pokrytí terénní služby. Nemalá část připomínek je věnována oblasti trestných činů – chybí 
terapeutické programy pro oběti i pachatele, mediační služby, není sjednocena práce mezi 
institucemi v rámci trestního řízení, schází následná psychiatrická péče ve zdravotnických 
zařízeních a systém odborné pomoci obětem domácího násilí. Důležitým chybějícím článkem 
je komplexní přístup k řešení základních problémů v „romské komunitě“ v Plzni jako jsou 
nezaměstnanost, bydlení a vzdělávání.  

Shrnutí zjištěných potřeb uživatelů služeb – obyvatel sociálně vyloučených 
lokalit a lidí bez domova 

• Opakující se dávky sociální péče podmíněné sociální potřebností obdrželo v Plzni ve 
III. čtvrtletí roku 2005 1178 příjemců neposuzovaných společně s nezaopatřenými 
dětmi a 679 příjemců z řad rodin s nezaopatřenými dětmi.  

 
Přehled vybraných sociálně vyloučených lokalit v Plzni 

Název lokality 
Měst. 
obvod 

Prostorové 
vymezení 

Počet 
bytových 
jednotek 

Odhadovaný 
počet 

obyvatel 

Odhadovaný 
počet 

„Romů“ v % 
Odhadovaná % 
nezaměstnanost 

Jateční/Duchcovská ÚMO 4 

pavlačový 
dům v Jateční 
ulici a přilehlá 
ulice 
Duchcovská 94 200         70 %              95 % 

„Plac“ ÚMO 3 činžovní dům ? 112 90 % 65–70 % 

Resslova UMO3 činžovní dům 34 107 90 % 90 % 

„Vinice“  

(Strážnická 1, 12) UMO1 

dva vchody 
panelového 
domu 16 cca 60 90 % 90 % 

Železniční 36 ÚMO 3 činžovní dům 20 50 90 % cca 80 % 

Nádražní UMO3 činžovní dům 5 20 cca 80 % cca 90 % 

Plynární UMO3 činžovní dům 11 35 cca80 % cca 80 % 

Zdroj: Henig, D., Růžička, M., Toušek, L.: Zpráva z výzkumného projektu Sociálně vyloučené lokality v 
Plzni. 

• Dotazovaní bezdomovci vidí jako svůj největší problém bydlení a práci a dále 
zdravotní stav. Se službami poskytovanými ubytovnou jsou až na několik připomínek 
k provozu vesměs spokojeni, hlavně kvůli nízké ceně služby. Vadí jim neexistence 
kuchyňky, malá kapacita zařízení, neposkytování zdravotních služeb a to, že přes den 
musí klienti zařízení opustit. Navrhovali, aby mohli být na této ubytovně i během dne, 
pokud jsou venku mrazy, a také chtěli mít možnost využívat skříňky na věci po celý 
den. Volali po větším zájmu o klienty, například „uspořádat sezení“, poskytovat více 
informací.  

• Dotazovaní ze sociálně vyloučených lokalit řeší obdobné problémy jako bezdomovci. 
Žijí v nevyhovujících podmínkách a jejich bytová situace je tíživá, i pokud využívají 

                                                        
32 Více viz Analýza poskytovatelů sociálních služeb a příslušné analýzy potřeb uživatelů. 
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služby sociálního bydlení. Problematické je pro ně rovněž shánění zaměstnání, zvláště 
v případě matek pečujících o děti. Často se také ocitají ve sféře šedé ekonomiky. 
Obecným jevem v této skupině dotazovaných je poměrně nízká informovanost o 
sociálních službách. Zdá se, že lidé v sociálně vyloučených lokalitách využívají pouze 
služeb, které jsou jim nabídnuty přímo.  S těmito jsou pak víceméně spokojeni. 

• Pro zlepšení životních podmínek bezdomovců je nezbytné zejména vytvořit síť 
sociálních služeb (zejména terénní práci s dlužníky), jejichž prostřednictvím bude 
možné předcházet vzniku situace bezdomovectví a zároveň podporovat vlastní 
potenciál osob – bezdomovců ke zlepšení jejich situace, a síť azylových domů, bytů na 
půli cesty. Při prevenci ztráty bydlení je klíčová podpora ohrožených skupin k udržení 
si bydlení (placení, ochrana, údržba), důraz na používání splátkových kalendářů před 
soudním vystěhováním. 

• Řešením uzavřeného kruhu sociálního vyloučení by obecně mohlo být rozrušení 
vzorců chování, které vede ke konzervaci stávající neblahé situace, ale zároveň je 
racionální adaptací na ni. Proto se změna logicky neobejde bez změny nastavení 
vnějších podmínek ze strany institucí a organizací, které mají "výkonnou moc" vůči 
sociálně vyloučeným, a jsou tak  zdroji vnějších mechanismů sociální exkluze, na něž 
se lidé v ghettu adaptovali. Odstraní-li se tyto faktory, a to formou jiného nastavení 
bytové, zaměstnanostní, vzdělávací a sociální politiky, změní se i formy adaptace. 
Teprve poté může dojít k „integraci“.   
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VIII.3 Seznam členů pracovní skupiny 
Účastníci jednání pracovní skupiny „Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a 

lidé bez domova“ 

 Jméno Název organizace 

1. Aloy Zdeněk veřejnost 

2. Červenka František veřejnost 

3. Drnek Jan Centrum sociálních asistentů 

4. Dubová Dagmar veřejnost 

5. Duda Karel Magistrát města Plzně 

6. Fojtíček Ctibor Náruč, o.s. 

7. Frisch Jan Ponton, o.s., dříve Společenství „Začít spolu“ 

8. Frýbert Jiří Ulice 

9. Grban Džemal Městská charita Plzeň 

10. Hirt Tomáš Člověk v tísni, o.p.s. 

11. Hirtová Michaela Společnost Tady a teď, o.p.s. 

12. Hrůšová Markéta Ulice 

13. Krajdl Ladislav SRNM PK 

14. Křivanec Miroslav uživatel sociálních služeb 

15. Landsmann Jaromír Diecézní charita Plzeň 

16. Maříková Adéla Diecézní charita Plzeň 

17. Mašková Monika Ulice 

18. Pellarová Iva Diecézní charita Plzeň 

19. Petříčková Lucie Diakonie ČCE (Archa) 

20. Plochý Ladislav Policie ČR 

21. Sedláčková Veronika Bílý kruh bezpečí Plzeň 

22. Svoboda Daniel Naděje 

23. Sýkora Petr Diecézní charita Plzeň 

24. Tišer Josef Městská charita Plzeň 

25. Tišer Štefan SRNM PK 

26. Toušek Ladislav Člověk v tísni, o.p.s. 

27. Zíková Tereza KSA FF ZČU 
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VIII.4 SWOT analýza oblasti péče o obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit a lidi bez domova                                           
SWOT analýza zachycuje popis a vyhodnocení situace v oblasti sociální péče o 

obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova v Plzni z pohledu členů pracovní 
skupiny. Tito čerpali ze zpracovaných analytických materiálů i z vlastní bezprostřední 
zkušenosti s poskytováním služeb, ať již z pohledu člověka, který služby nabízí, využívá, 
financuje nebo jinak ovlivňuje jejich podobu. Pohled na služby je rozdělen do 4 okruhů. Byly 
pojmenovány nejvýznamnější silné a slabé stránky systému sociálních služeb ve městě, 
naznačeny vnější příležitosti využitelné pro rozvoj služeb i faktory představující pro 
poskytování sociálních služeb ohrožení. 
 

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

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

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

• ochota Města řešit problémy  členů 
cílových skupin 

• skrytý potenciál členů cílových skupin 
schopnost cílových skupin přežít mimo 
konzumní společnost  

• poskytování profesionálních služeb 
nestátními neziskovými organizacemi 

• existence standardů práce se 
členy cílových skupin  

• existence cílových skupin přispěla 
k vytvoření pracovních míst 

• neexistence prevence sociálního vyloučení a 
ztráty domova (neexistence záchytné sítě) 

• nemožnost dlouhodobě plánovat poskytování 
sociálních služeb  

• bytová politika města a  jednotlivých úřadů 
městských obvodů  

• nedostatečná aktivita některých členů 
cílových skupin  

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

• nerozlišení profesionálních a 
neprofesionálních služeb 

• netransparentní dotační systém Města 
PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• standardizace služeb  
• zavedení systému prevence před 

propadnutím do cílových skupin 

• vytvoření bytové politiky města 
• vznik transparentního dotačního systému 

 

• monopolizace služeb 

• protekcionismus ve službách (zvýhodňování 
poskytovatelů) 

• účelová manipulace se členy cílových skupin 

• grantová schémata nebudou reagovat na 
potřeby členů cílových skupin  

• neochota poskytovat finanční prostředky na 
sociální služby poskytované členům cílových 
skupin 
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VIII.5 Vize rozvoje sociálních služeb v oblasti péče o obyvatele 
sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova 
Vize vyjadřuje představu členů pracovní skupiny o optimální podobě a vlastnostech 

systému sociálních služeb v Plzni vzhledem k péči o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a 
lidi bez domova. Popisuje žádoucí stav z hlediska 4 perspektiv systému a zajištění sociálních 
služeb. Tato vize se stala východiskem pro formulování konkrétních cílů a opatření, jež mají 
přispět k jejímu naplnění, definovat postup, jak žádoucího stavu dosáhnout. 

VIZE rozvoje sociálních služeb v oblasti péče o obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit a lidi bez domova 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

• nabídka služeb se odvíjí od poptávky, respektive potřeb klientů, které jsou průběžně 
monitorovány 

• služby jsou provázané, jsou zajištěny návazné služby 

• existuje dostupný a aktualizovaný zdroj o službách a informace jsou poskytovány 
různými kanály 

• jsou implementovány výstupy komunitního plánování sociálních služeb, které bude i 
nadále pokračovat 

• faktory působící na sídelní segregaci chudé populace jsou oslabovány 

• jsou realizována preventivní opatření proti sociálnímu vyloučení 

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ ZDROJE 

• město má vytvořený provázaný a komplexní grantový systém, který vychází z analýzy 
potřeb 

• jsou podporovány víceleté projekty 

• projekty jsou posuzovány kompetentně, nezaujatě a podle předem daných, jasných 
kritérií 

• existuje fond podpory čerpání finančních prostředků z EU 

PERSONÁLNÍ KAPACITY 

• pracovníci jsou vybíráni na základě profesních předpokladů 

• existují zdroje na supervizi, metodické vedení a vzdělávání sociálních pracovníků 

• je zajišťováno celoživotní vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby 

• ohodnocení pracovníků poskytujících sociální služby je v souladu s jejich kvalifikací 

• existuje systém vzdělávání dobrovolníků a tento systém je podporován 

KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

• všechny sociální služby jsou poskytovány dle příslušných standardů 

• existuje funkční systém kontroly kvality poskytovaných služeb, který pracuje se zpětnou 
vazbou klientů 

• existuje nezávislý kompetentní orgán, který má na starosti hodnocení sociálních služeb 

• při poskytování sociálních služeb je uplatňován individuální přístup k členům cílových 
skupin 
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VIII.6 Seznam všech cílů a opatření  

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 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Opatření 1.1: Azylové domy 

Opatření 1.2: Domy na půl cesty 

Opatření 1.3: Nízkoprahová denní centra 

Opatření 1.4: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Opatření 1.5: Noclehárny 

Opatření 1.6:  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Opatření 1.7: Terénní programy 

Návazné služby  
Opatření 1.8: Podporované zaměstnávání  

Opatření 1.9: Sociální asistent policie 

Opatření 1.10: Ošacovací středisko, sběrna ošacení 

Opatření 1.11: Další služby a aktivity (vzdělávání, volnočasové aktivity pro děti a 
mládež, probační programy apod.) 

Cíl 2: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do 
společnosti33 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Opatření 2.1: Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální služby sociální 
rehabilitace, sociální poradenství, terénní programy) 

Opatření 2.2: Podpora osobám (a jejich rodinám), které byly propuštěny z výkonu 
trestu nebo jiných soudních sankcí (tzv. postpeniterciární péče) 

Návazné služby a opatření 
Opatření 2.3: Vytvoření systému prevence a práce se zadluženými obyvateli a 

předcházení jejich sociálnímu vyloučení 

Opatření 2.4: Zajištění „sociálního bydlení“ a doprovodné terénní sociální práce 
(sociální služby terénní programy) 

                                                        
33 Pořadí opatření v rámci cíle 2 a jeho kategorií (sociální služby/návazné služby) respektuje priority 
pracovní skupiny – důležitost, kterou její členové opatřením přikládají. 
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VIII.7 Podrobnější rozpracování jednotlivých cílů a opatření 

VIII.7.1 Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech 
Města a poskytovatelů 
Následuje výčet služeb (a jejich poskytovatelů) spolu s upřesněním jejich zaměření, 
kapacitou a stanovením ročních provozních nákladů. Jednání v rámci komunitního  
plánování nedospěla k rozhodnutí některou ze služeb utlumovat. Naopak, návrhy 
rozvojových cílů předpokládají zachování existujících služeb minimálně ve stávajícím 
rozsahu. Existující služby jsou většinou maximálně vytíženy, u některých služeb se ukazuje, 
že jejich stávající kapacita není dostatečná (zvýrazněno tučně). Ke změnám v nabídce a 
rozsahu existujících služeb může dojít buďto cíleně na základě výstupů opatření zavádějícího 
monitoring služeb a potřeb, nebo vlivem vztahu nabídky a poptávky po službě, registrací 
služeb či výsledků inspekce jejich kvality. V případě výpadku financování uvedených služeb 
ze zdrojů mimo rozpočet města při zachování nebo zvýšení poptávky je prioritním cílem 
všech účastníků komunitního plánování usilovat o jejich udržení. 

Opatření 1.1: Azylové domy 
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se 
ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Kapacita služby Roční náklady na provoz a zdroje příjmů 

20 lůžek – 
dostatečná, 

pouze muži 

4 108 000,-Kč, z toho MMP 2 060 000,- Kč 

-výdaje na provoz všech tří typů služeb 
poskytovaných v Domově sv. Františka (tj. azyl. 
domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny) Výdaje na 
jednotlivé služby odpovídají asi 1/3 této celkové částky.  

Zdroje: 1) platby za poskytované služby: 17,5%; 2) věcné 
i finanční dary od fyzických i práv. osob: 1,2%; 3) dotace 
ÚMO: 3,8%; 4) dotace obce: 2,2%; 5) dotace kraj: 6,6%; 
6) dotace MPSV: 18,5%; 7)  dotace MMP: 50,2% 

Městská charita 
Plzeň 

30 matek + děti 4 254 000,- Kč 

dotace Plzeňský kraj, MPSV, Magistrát MP, ostatní- 
UMO Plzeň, obce, nadace, dary 

Naďěje   
Centrum 
sociálních 
asistentů 

  

Opatření 1.2: Domy na půl cesty 
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti 
opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro 
péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. 
Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.  
Služba obsahuje poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Kapacita služby 
Roční náklady na provoz a 
zdroje příjmů 

Naděje   
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Opatření 1.3: Nízkoprahová denní centra 
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba 
obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.  

Název 
poskytovatele 

Kapacita služby 
Roční náklady na provoz a zdroje 
příjmů 

Městská charita 
Plzeň 

40 klientů najednou – 
dostatečná, muži i ženy 

4.108.000,- Kč, z toho MMP 2.060.000,- Kč 

-výdaje na provoz všech tří typů služeb 
poskytovaných v Domově sv. Františka (tj. 
azyl. domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny) 
Výdaje na jednotlivé služby odpovídají asi 1/3 této 
celkové částky.  

Zdroje: 1) platby za poskytované služby: 17,5%; 2) 
věcné i finanční dary od fyzických i práv. osob: 
1,2%; 3) dotace ÚMO: 3,8%; 4) dotace obce: 2,2%; 
5) dotace kraj: 6,6%; 6) dotace MPSV: 18,5%; 7)  
dotace MMP: 50,2% 

Souzvuk 500 190.000,- Kč 

Centrum 
sociálních 
asistentů 

  

Opatření 1.4: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 
26 let a ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo 
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat 
v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být 
poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Kapacita služby 
Roční náklady na provoz a zdroje 
příjmů 

Naděje   

Náruč, o.s. 

35 lůžek k rekreačním a 
výchovným pobytům  na 
Domažlicku 

Náklady organizace spočívají především  
v doplňování vybavenosti a v  asanačních pracích 
na objektu, takže jsou proměnné.  Práce členů 
Náruče je dobrovolnická – s režií cca 5000 Kč/ 
rok (cesty, brigády, atp.). 

Salesiánské 
středisko 

mládeže – DDM 
Plzeň 

  

Ponton, občanské 
sdružení 

(dříve Společenství 
“Začít spolu“) 

 

 

kapacita NZDM Pixla max. 
50 osob denně (v závislosti 
na stupni využívání 
služeb) 

cca 250 uživatelů služeb 
(odhad, při různém stupni 
využívání služeb) 

1.957.720,- (odhad nákladů Města 600.000,-) 

 

MPSV, MŠMT, kraj, granty nadací, Město 

 

 

Opatření 1.5: Noclehárny 
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a 
přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a 
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poskytnutí přenocování. 

Název 
poskytovatele 

Kapacita služby 
Roční náklady na provoz a zdroje 
příjmů 

Městská charita 
Plzeň 

38 lůžek – dostatečná, 
muži i ženy 

4.108.000,- Kč, z toho MMP 2 060 000,- Kč 

-výdaje na provoz všech tří typů služeb 
poskytovaných v Domově sv. Františka (tj. 
azyl. domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny) 
Výdaje na jednotlivé služby odpovídají asi 1/3 této 
celkové částky.  

Zdroje: 1) platby za poskytované služby: 17,5%; 2) 
věcné i finanční dary od fyzických i práv. osob: 
1,2%; 3) dotace ÚMO: 3,8%; 4) dotace obce: 2,2%; 
5) dotace kraj: 6,6%; 6) dotace MPSV: 18,5%; 7)  
dotace MMP: 50,2% 

Opatření 1.6: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině 
s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Kapacita služby 
Roční náklady na provoz a zdroje 
příjmů 

Salesiánské 
středisko 
mládeže – DDM 
Plzeň 

  
 

Společnost 
Tady a Teď 
  

1. Současná kapacita 
služby Podpora 
vzdělávání (formou 
doučování) je 35 dětí. 
2. Klub „Deštník“ – 
max. kapacita 20 dětí. 
3. Zprostředkování 
zájmových kroužků – 
bez omezení (vyjma 
finančního). 

696.000,- Kč 
Zdroje: ESF SROP, Plzeňský kraj, ESF Equal, 
Nadace ČSOB, Magistrát města Plzně 

Diecézní charita 
Plzeň 

159 rodin (783 osob) 
ročně, dostatečná, celý 
Plzeňský kraj 

Předpoklad 2007: 1.051.390,- Kč  
MPSV, město Plzeň, sbírky, dary 

Opatření 1.7: Terénní programy 
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo 
omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné 
sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. 
Služba může být osobám poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Kapacita služby 
Roční náklady na provoz a zdroje 
příjmů 

Centrum 
sociálních 
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asistentů 

Člověk v tísni – 
společnost při ČT 

Cca 1200 zakázek/rok/tým 
4 terénních (sociálních) 
pracovníků.  

Cca 1.600.000,- Kč/4 TSP/rok.  

Zdroje: SROP do konce dubna 2008. 

Naděje   

Sdružení Romů a 
národnostních 
menšin 
Plzeňského kraje 

350 klientů za r. 2006, 
celkem za všechny služby 
organizace z Plzně a 
Plzeňského kraje 

3.090.000,- Kč, z toho Město Plzeň 
320.000,- Kč 

Další zdroje: MPSV/ÚP, Plzeňský kraj, Nadační 
fond pro sociální aktivity, dary, vlastní činnost 

Ponton, občanské 
sdružení 

(dříve Společenství 
“Začít spolu“) 

 

nová služba od 04/2007  

doplňující práci NZDM 

650.000,- 

V současné době pokryto z prostředků EU (SROP) 

(odhad možných nákladů města v budoucnu 
300.000,-). 

 

Cíl 2:  Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené 
do společnosti 

Opatření 2.1 

Pěstování pracovních návyků a kompetencí obyvatel 
sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova (sociální 
služby sociální rehabilitace, sociální poradenství, 
terénní programy) 

Charakteristika 
opatření 

Předmětem opatření je zavedení takových postupů, které povedou ke 
zvýšení kvalifikace, kompetencí a vzdělanosti sociálně vyloučených 
obyvatel města. Prvním krokem je navázání spolupráce klíčových 
subjektů v oblasti zaměstnanosti a sociální péče – Města, poskytovatelů 
služeb a dalších zájemců a členů pracovní skupiny. Následuje analýza 
situace, definování potřeb a optimální nabídky služeb a zajištění těchto 
služeb (rekvalifikace, sociální rehabilitace, pracovní poradenství apod.) 

Odůvodnění 
opatření 

Jednou z hlavních příčin sociálního vyloučení je dlouhodobá 
nezaměstnanost spojená s nízkým sociálním kapitálem 
nezaměstnaných. Dlouhodobě nezaměstnaní obyvatelé Plzně (nad 12 
měsíců evidence) tvořili ke konci roku 2004 více než 34 % všech 
evidovaných nezaměstnaných, jejich počet dosahoval 2066 osob.  
Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a lidé bez domova jsou zpravidla 
nízkokvalifikovaní, nedostatečně komunikačně vybavení, postrádají 
pracovní návyky a nedovedou dostát pracovním podmínkám (kromě 
nedostatečných pracovních návyků a kvalifikace mají problém 
s autoritou a pravidly apod.). I přes svou snahu z těchto důvodů také 
obvykle o práci opět přicházejí, což je značně demotivuje. Narůstá 
rovněž počet lidí, kteří nemohou být zaměstnaní oficiálně (zpravidla se 
jim legální zaměstnání v nízkokvalifikovaných profesích z finančního 
hlediska nevyplatí) a přesouvají se do šedé ekonomiky a pracují 
načerno. 
S nezaměstnanými s nízkými kompetencemi je potřeba soustavně 
pracovat a asistovat jim při hledání zaměstnání a poté při jeho výkonu 
po vzoru služby „podporované zaměstnávání“, jež pro tuto cílovou 
skupinu osob není definována.  

Předpokládané 
dopady 

Dlouhodobě nezaměstnaní získají pracovní návyky a dovednosti, zvýší 
se jejich šance uplatnit se na trhu práce. U těchto osob dojde k přesunu 
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opatření z oblasti „šedé ekonomiky“ do sféry legálního zaměstnání.  

Název aktivity 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.1.1 Dohoda na konkrétní formě spolupráce 
při zaměstnávání a rekvalifikaci sociálně 
vyloučených obyvatel 
2.1.2 Zmapování nabídky služeb a definice 
optimální sítě služeb a postupu práce s klienty 
v oblasti uplatnění na pracovním trhu  
2.1.3 Poskytování rekvalifikace, vzdělávání, 
sociální rehabilitace, pracovního poradenství, 
podpora samostatnosti klientů 

NNO a další 
zainteresované 
subjekty  

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.1.1. Dohoda o spolupráci vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti a 
kvalifikace sociálně vyloučených obyvatel 
2.1.2 Koncepční dokument v oblasti služeb na podporu zaměstnanosti 
2.1.3 Služby na podporu zaměstnanosti 

Termín 
realizace 
opatření 

2007 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Náklady nebyly stanoveny.  
Zdroje: EU – OPLZZ, Město. 

 

Cíl 2:  Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené 
do společnosti 

Opatření 2.2: 
Podpora osobám (a jejich rodinám), které byly 
propuštěny z výkonu trestu nebo jiných soudních 
sankcí (tzv. postpeniterciární péče) 

Charakteristika 
opatření 

Smyslem opatření je zajistit v Plzni tzv. postpeniterciární péči - zvláštní 
druh sociální péče, která je poskytována od samého začátku osobám, 
které byly propuštěny z výkonu trestu nebo jiných soudních sankcí. 
Prvním krokem je zjištění poptávky a potřeb propuštěných z výkonu 
trestu. Na základě zjištěných informací by mělo dojít k odpovídajícímu 
přizpůsobění podoby existujícíh sociálních služeb (zejména terénních 
programů a poradenství) a specializaci poskytovatelů na uspokojování 
potřeb této cílové skupiny.   

Odůvodnění 
opatření 

Tato péče ve městě doposud chybí, respektive existující sociální služby 
se na tuto cílovou skupinu uživatelů nespecializují. 
Z lidí po výkonu trestu se nejčastěji stávají bezdomovci a mají problémy 
adaptovat se na nové podmínky a začlenit se do „normálního života“. 
Pomoc a podporu ale také potřebují rodiny a blízcí lidí, kteří jsou ve 
výkonu trestu. 
Podle statistiky sociálních kurátorů MMP bylo v roce 2006 800 – 900 
občanů města Plzně ve výkonu trestu. 
První dny po propuštění jsou obdobím sociální rekonvalescence, kdy si 
propuštěný obnovuje sociální dovednosti. K recidivě nejčastěji dochází v 
prvním roce po propuštění. V prvních dnech na svobodě se dostavují 
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bezradnost, obavy, úzkost, problémy s překonáváním stigmatu 
kriminálníka, s obnovením rodičovské role či partnerských vztahů, 
snížení hodnoty sama sebe, pesimismus z životní reality. Tyto jevy 
nezřídka ústí v nevhodné sociální chování.  

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Zvýšená pozornost propuštěným z výkonu trestu - optimální 
přizpůsobení podoby sociálních služeb zvyšuje úspěšnost sociální 
integrace propuštěných a působí preventivně vůči recidivě sociálně 
patologických jevů. 

Název aktivity 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.2.1   Zjištění poptávky a potřeb propuštěných  
z výkonu trestu a vazby 
2.2.2 Přizpůsobení služeb, specializace 
poskytovatelů 

2.2.1 OSVZ, 
NNO 

2.2.2 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.2.1 Nastavení programu s cílovou skupinou „lidé v konfliktu se 
zákonem“ a jejich rodin 
2.2.2 Propuštění z výkonu trestu a vazby využívají odpovídající sociální 
služby při řešení své nepříznivé sociální situace.   

Termín 
realizace 
opatření 

2008-2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Fondy EU, náklady nebyly stanoveny. 
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VIII.7.2 Návazné služby a opatření 

Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města 
a poskytovatelů 
Následuje výčet služeb (a jejich poskytovatelů) spolu s upřesněním jejich zaměření, kapacitou a 
stanovením ročních provozních nákladů. Jednání v rámci komunitního  plánování nedospěla 
k rozhodnutí některou ze služeb utlumovat. Naopak, návrhy rozvojových cílů předpokládají 
zachování existujících služeb minimálně ve stávajícím rozsahu. Existující služby jsou většinou 
maximálně vytíženy, u některých služeb se ukazuje, že jejich stávající kapacita není dostatečná 
(zvýrazněno tučně). Ke změnám v nabídce a rozsahu existujících služeb může dojít buďto 
cíleně na základě výstupů opatření zavádějícího monitoring služeb a potřeb, nebo vlivem 
vztahu nabídky a poptávky po službě, registrací služeb či výsledků inspekce jejich kvality. 
V případě výpadku financování uvedených služeb ze zdrojů mimo rozpočet města při zachování 
nebo zvýšení poptávky je prioritním cílem všech účastníků komunitního plánování usilovat o 
jejich udržení. 
Opatření 1.8: Podporované zaměstnávání  
Služba podpory politiky zaměstnanosti – akreditovaná na MPSV jako služba zprostředkovávání zaměstnání. 
Smyslem služby je poskytovat poradenství při vstupu sociálně vyloučených na trh práce a motivovat je při prvních 
měsících výkonu zaměstnání, studia či rekvalifikace. 

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na provoz a 
zdroje příjmů 

Člověk v tísni – společnost při 
ČT 

 

95 klientů/1 pracovní 
poradce/rok 

Cca 400.000,- Kč/rok v kapacitě 1 
prac. poradce vč. administrativního 
zázemí; 

Zdroj: OPRLZ, financováno do 
prosince 2007 

Sdružení Romů a 
národnostních menšin 
Plzeňského kraje 

350 klientů za r. 2006, 
celkem za všechny služby 
organizace, z Plzně a 
Plzeňského kraje 

330 000,-, z toho Město Plzeň 
30 000,- 

Další zdroje:  

MPSV/ÚP, Plzeňský kraj, Nadační 
fond pro sociální aktivity, dary, 
vlastní činnost 

Opatření 1.9: Sociální asistent policie 
Služba není součástí typologie sociálních služeb vymezených příslušnou legislativní normou, v ČvT je registrována 
v kategorii „terénní programy“. V současné době se ve spolupráci ČvT a OBP MV připravují standardy služby pro 
celou ČR. Realizace institutu sociálního asistenta policie se od 1. 1. 2007 pilotně testuje právě v Plzni. Služba je 
zaměřená na obyvatele sociálně vyloučených lokalit, konkrétně na svědky a oběti trestné činnosti, jakož i na oblast 
prevence kriminality v těchto lokalitách.     

Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na provoz a 
zdroje příjmů 

Člověk v tísni – společnost při 
ČT  

Nelze zatím stanovit – 
kapacita je předmětem 
ověřování 

V daném rozsahu (1 SAP, 
administrativní zázemí + pracovní 
skupina připravující standardy) – 
cca 500.000,- Kč/rok 

ČvT má prostředky z fondů Evropské 
komise – konkrétně z DG Justice, 
Freedom and Security do konce roku 
2008 

Opatření 1.10: Ošacovací středisko, sběrna ošacení  
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Název poskytovatele Kapacita služby 
Roční náklady na provoz a 
zdroje příjmů 

Český červený kříž 
 200-250 tisíc Kč  

Město Plzeň+vlastní 

Opatření 1.11: Další služby a aktivity (vzdělávání, volnočasové aktivity pro 
děti a mládež, probační programy apod.)  

Název 
poskytovatele 

Typ služby 
Kapacita 
služby 

Roční náklady 
na provoz a 
zdroje příjmů 

Ponton, občanské 
sdružení 

(dříve Společenství 
“Začít spolu“) 

 

program předškolní výchovy 
Klubíčko (předškolní 
vzdělávání, program není 
školským zařízením) 
Děti ve věku od 3 do 7 let a jejich 
rodiny ze sociálně 
znevýhodněného prostředí z 
Plzně. 

15 klientů / rok 
cca 10 rodin 

735.000,- 
(odhad nákladů 
města 160.000,-
) 
MŠMT, kraj, 
granty nadací, 
Město 
 

Ponton, občanské 
sdružení 

(dříve Společenství 
“Začít spolu“) 

zaměstnanostní aktivity 
(vzdělávací kurz Příležitost 
pro nezaměstnanou mládež 
ve věku 15-25 let) 

(probační program dle § 17 zák. č. 
218/2003 Sb., zákon o soudnictví 
ve věcech mládeže; cílený 
program dle § 120 zák. č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti) 
Nezaměstnaní mladí lidé ve věku 
mezi 15 – 25 lety s ukončenou 
povinnou školní docházkou. 

12 klientů / kurz,  
v současné době 
v průběhu rok 
cca 2 – 3 kurzy 

 
 

940.000,- 
 
v současné době 
plně pokryto 
z prostředků EU 
(OP RLZ) 

 

Cíl 2: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené 
do společnosti 

Opatření 2.3: 
Vytvoření systému prevence a práce se zadluženými 
obyvateli a předcházení jejich sociálnímu vyloučení 

Charakteristika 
opatření 

Opatření spočívá v uskutečnění kroků vedoucích ke včasnému a 
účinnému řešení zadluženosti obyvatel města (zejména z důvodu dluhu 
na nájemném) a předcházení sociálnímu propadu a sociálnímu 
vyloučení dlužníků. Prioritou je včasné upozornění dlužníka na možné 
sankce,  ze strany správce (tak  může být učiněno i ze strany pracovníků 
sociálních služeb - prevence). Správcovská firma by měla mít databázi 
dlužníků a měla by mít zpracován systém opatření, ke kterým přistoupí 
v případě neplacení nájmu a služeb.  
Pokud nájemníci dodržují dohodnutý splátkový kalendář, Město nebude 
prodávat jejich dluh jinému věřiteli (společně s nemovitostí), který by 
mohl zneužívat odkoupených dluhů ke svému obohacení (např. exekucí 
na dávky). Dojde k dohodě na spolupráci a konkrétním společném 
postupu při řešení problému zadluženosti mezi Městem, poskytovateli 
služeb a správcovskou firmou. Dlužníkům bude nabídnuta a 
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poskytována terénní sociální služba a („dluhové“) poradenství. 
Koncepčně bude problém prevence zadluženosti obyvatel města Plzně 
řešen úpravou dokumentu „Pravidla o nakládání s bytovým a 
nebytovým majetkem města Plzně“.   

Odůvodnění 
opatření 

Počet obyvatel města, kteří mají problémy s dluhy na nájemném, podle 
poskytovatelů služeb vzrůstá. Příčinou zadluženosti způsobující sociální 
propad stále většího počtu obyvatel Plzně byly mimo jiné postupy 
některých správcovských firem (dnes je již pouze jedna) vůči 
nájemníkům - dlužníkům, lichva a příliš zatěžující půjčky. 
V současnosti neexistuje jednotný postup vůči dlužníkům, a proto je 
potřeba nastavit účinný a preventivní systém zacházení s dlužníky a 
zavést jednotné podmínky a mechanismy (tyto budou rovněž součástí 
definice a fungování sociálního bydlení). V situaci, kdy správcovská 
firma nepostupuje vůči nájemníkům jednotně, složenky přicházejí 
nepravidelně, nájemníci se v situaci neorientují, je potřeba zjednodušit a 
zprůhlednit stávající praxi, vytvořit srozumitelný a přehledný systém, 
který by měl rovněž za cíl prevenci zadluženosti a podporu „pořádnosti“ 
nájemníků. Dlužníkům hrozí exekuce na plat i na část sociálních dávek, 
takže stávající situace je v mnoha ohledech demotivující k přechodu do 
normálního režimu zaměstnání a bydlení. V případě prodeje bytového 
fondu města, v němž dlužníci na nájemném žijí, hrozí, že soukromý 
vlastník bude chtít na dlužnících vydělávat právě exekucí na plat a část  
jejich sociálních dávek. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Realizace opatření vede ke snížení počtu dlužníků, prevenci sociálního 
propadu obyvatel města,  motivaci k přechodu do „standardního“ 
režimu – přijetí společensky akceptovaných způsobů jednání v oblasti 
bydlení a zaměstnanosti. 

Název aktivity 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.3.1 Neprodávání dluhů nájemníků, kteří 
podepsali splátkový kalendář a dodržují jeho 
plnění 
2.3.2 Zakomponování výstupů KPSS do 
připravovaného dokumentu „Pravidla o 
nakládání s bytovým a nebytovým majetkem 
města Plzně“ 
2.3.3 Definice postupu při prevenci zadlužení 
– dohoda mezi městem, správcovskou firmou 
a poskytovateli služeb 
2.3.4 Podpora zajištění terénní sociální služby 
a „dluhového“ poradenství 
2.3.5 Poskytování terénní sociální služby a 
„dluhového“ poradenství cílové skupině 

2.3.1 Město 
2.3.2 bytový 
odbor 
2.3.3 Město, 
NNO, 
správcovská 
firma  
2.3.4 Město 
2.3.5 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.3.1 Dlužníkům se při prodeji nemovitosti nezmění věřitel (Město), 
noví vlastníci nemovitostí nemohou zneužívat odkoupených dluhů ke 
svému obohacení. 
2.3.2 Zakomponování výstupů pracovní skupiny KPSS do 
připravovaného dokumentu „Pravidla o nakládání s bytovým a 
nebytovým majetkem města Plzně“ 
2.3.3 Definice postupu při prevenci zadlužení – popis řešení a 
spolupráce  
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2.3.4 Město podporuje poskytovatele terénní sociální služby a 
poradenství. 
2.3.5 Dlužníci na nájemném jsou klienty terénní sociální služby a 
poradenství. 

Termín 
realizace 
opatření 

2007-2008  

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Město Plzeň, NNO 

 

Cíl 2: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené 
do společnosti 

Opatření 2.4: 
Zajištění „sociálního bydlení“ a doprovodné terénní 
sociální práce (sociální služba terénní programy) 

Charakteristika 
opatření 

Opatření je totožné s opatřením v oblasti péče o matky s malými dětmi 
(v tísni). 
Hlavním cílem opatření je zejména pro matky s dětmi v tísni a uživatele 
sociálních služeb (zejména azylových domů a nocleháren) vybudovat 
systém prevence a následné péče v podobě časově omezeného 
dostupného „sociálního bydlení“ provázaného s resocializačním 
programem a s nabídkou terénních programů. Termín „sociální bydlení“ 
je zde v uvozovkách, neboť definování přesného termínu je součástí 
realizace opatření (nabízí se např. termín „vstupní byt“ z programu 
„Podpora výstavby podporovaných bytů“ Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR). Funkčnost tohoto systému je podmíněna definováním místní 
koncepce „sociálního bydlení“, zajištěním kapacity bytového fondu 
(nekoncentrovaného na jednom místě) odpovídající zjištěným potřebám 
a získáním dotace na případnou rekonstrukci, spoluprací uživatelů bytů 
s terénním sociálním pracovníkem, jejich účastí na resocializačním 
programu a dodržováním stanovených pravidel.  
Prvním krokem k realizaci opatření je vznik kompetentní pracovní 
skupiny, která se bude zabývat řešením problematiky sociálního bydlení.  
Jejím úkolem bude: navrhnout funkční model podporovaného bydlení, 
stanovit cílovou skupinu, podmínky poskytování, konkrétní způsob 
výpočtu nájmu a příspěvku na bydlení s ohledem na stav uživatelů 
(samoživitelka, rodina, svazek), minimální počet a vybavenost bytů 
apod.  
V rámci realizace opatření budou zajištěny menší byty se základním 
standardním vybavením roztroušeně v objektech na celém území města 
(vyjma sociálně vyloučených lokalit). Ideální počet bytů v jednom 
objektu je jeden.  
Služba sociálního bydlení bude doplněna poskytováním terénní sociální 
práce a případně resocializačním programem, které budou provozovány 
ve spolupráci poskytovatelů sociálních služeb a OSVZ MMP a úřadů 
městských obvodů 1-10.  Obsahem terénní sociální práce (sociální služby 
terénní programy) bude kromě poradenství také pomoc klientům 
uplatnit se na běžném trhu s byty. V rámci poskytování této služby bude 
pravidelně vyhodnocováno, zda uživatel(ka) „sociálního bytu“ splňuje 
podmínky pro poskytování „sociálního bytu“, dodržuje pravidla 
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programu. Služba bude časově omezená. 

Odůvodnění 
opatření 

V Plzni chybí cenově dostupné navazující bydlení pro matky s malými 
dětmi-samoživitelky, matky v tísni, klienty, kteří prošli například 
resocializačním programem nebo pobytem v azylovém domě.  
Mezičlánek v podobě dočasného sociálního bydlení spojeného s terénní 
sociální prací mezi pobytovou sociální službou (azylový dům, 
noclehárna apod.) a komerčním trhem s byty označují zkušení 
poskytovatelé služeb za účinnou prevenci sociálního vyloučení 
jednotlivců a rodin. 
Klienti azylových domů a další uživatelé služeb sociální prevence 
zpravidla  nedosáhnou na tržní nájemné. Aby se mohli plně integrovat 
do společnosti, potřebují na přechodnou dobu několika let dostupnější 
„sociální bydlení“.  Existující sociální ubytovny a azylové domy jsou 
využitelné pouze na velmi krátkou dobu (několik měsíců), přičemž jsou 
koncentrované a vytvářejí vyloučené lokality se všemi negativními jevy, 
jež je doprovázejí. Navíc, nájmy v sociálně vyloučených lokalitách jsou 
někdy paradoxně vysoké. 
Jako znevýhodňující faktory dosavadní praxe byla v pracovní skupině 
označena  příliš přísná pravidla pro přidělování bytů nastavená 
směrnicemi Města, například podmínka čistého trestního rejstříku či 
bezdlužnosti. Cílová skupina má  ztížené a často bezvýchodné postavení 
na trhu s byty. 
Otázka bydlení omezuje ženy v řešení jejich situace (domácí násilí a 
odchod od partnera).  

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Mezičlánek mezi pobytovou sociální službou a bydlením s komerčním 
nájemným v podobě sociálního bydlení doprovázeného terénní sociální 
prací je účinným nástrojem prevence sociálního vyloučení a integrace 
uživatelů služeb do společnosti. Dojde ke snížení počtu obyvatel města 
z řad matek s dětmi v tísni, lidí bez domova a obyvatel sociálně 
vyloučených lokalit, snížení počtu dlužníků na nájemném,  snížení 
kriminality a výskytu sociálně patologických jevů, k uvolnění kapacit 
azylových domů a nocleháren.  
Dojde k provázání a doplnění služeb sociálního bydlení a terénní 
sociální práce. 
Díky informační kampani bude veřejnost lépe připravena na existenci 
„sociálního bydlení“ v běžném domě. 
Zajištění rozptýleného „sociálního bydlení“ přispěje k postupnému 
zániku nebo omezení růstu sociálně vyloučených lokalit. 

Název aktivity 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.4.1 Vytipování vhodných bytových prostor za 
účelem zřízení „sociálních bytů“ 
2.4.2 Vytvoření pracovní skupiny řešící 
problematiku „sociálního bydlení“ 
2.4.3 Zakomponování výstupů KPSS a 
pracovní skupiny do činnosti bytového odboru 
a dokumentu „Pravidla o nakládání s bytovým 
a nebytovým majetkem města Plzně“ 
2.4.4 Zjištění potřebnosti sociálního bydlení 
šetřením mezi poskytovateli služeb 

2.4.1 NNO, 
Město 
2.4.2 Město 
2.4.3 Město, 
bytový odbor 
MMP 
2.4.4 NNO 
2.4.5 NNO 
2.4.6 NNO 
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2.4.5 Zřízení „sociálních bytů“ roztroušených 
po území města 
2.4.6 Vytvoření resocializačního programu a 
přidělování „sociálních bytů“ v jeho rámci  
2.4.7 Provázání služby „sociálního bydlení“ se 
službou terénní sociální práce (terénní 
programy) 
2.4.8 Informační kampaň o službě „sociálního 
bydlení“ s cílem dosažení pochopení a 
souhlasu veřejnosti 

2.4.7 NNO 
2.4.8 NNO 
 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.4.1 Seznam prostor a jejich zajištění (např. výpůjčka pro NNO) 
2.4.2 Pracovní skupina z představitelů Města, zástupců MMP a 
přizvaných hostů 
2.4.3 Úprava praxe bytového odboru a dokumentu „Pravidla o nakládání 
s bytovým a nebytovým majetkem města Plzně“ podle výstupů KPSS a 
práce skupiny 
2.4.4 Kvalifikovaný odhad počtu osob 
2.4.5 Poskytování bytů „sociálního bydlení" (tyto byty nejsou 
koncentrovány v 1 lokalitě) 
2.4.6 Klienti resocializačních programů využívají možnosti „sociálního 
bydlení“ 
2.4.7 Obyvatelé „sociálních bytů“ jsou klienty terénní sociální práce 
2.4.8 Články v regionálním tisku, příspěvky v rámci TV zpravodajství 
apod.  

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

EU - ROP, Město Plzeň, MMR 
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Lidé ohrožení 
drogovou závislostí
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IX.Oblast péče o osoby ohrožené drogovou závislostí 

IX.1 Přehled poskytovatelů a jejich služeb 
 Název organizace Typy sociálních a dalších služeb 

(2007) 

1. Centrum protidrogové prevence a terapie - kontaktní centra 
- služby následné péče 
- terénní programy 
- primární prevence 
- drogové poradenství ve 

vazební věznici 
2. Salesiánské středisko mládeže – DDM Plzeň - nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež 
3. Středisko křesťanské pomoci Plzeň – 

Terapeutická komunita - terapeutické komunity 

4. Teen Challenge Plzeň - kontaktní centra 
- nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež 
- terénní programy 
- služby následné péče 
- chráněné bydlení 
- primární prevence 

5. Ulice – Agentura terénní sociální práce - terénní programy 

IX.2  Chybějící články péče podle poskytovatelů a shrnutí 
zjišťování potřeb uživatelů služeb34 

Chybějící články péče podle poskytovatelů služeb 

Podle odpovědí poskytovatelů je největším problémem v Plzni oblast bydlení (včetně 
sociálního a chráněného typu bydlení) a zaměstnávání (chráněné dílny) klientů. V budoucnu 
by se chtěli zaměřit na širší  záběr následné péče a doléčování pro mladistvé, na zavedení 
programů efektivní (dlouhodobé) specifické primární prevence a na ambulantní léčbu 
závislosti. Také apelovali na nutnost navýšení lůžkové kapacity v zařízeních sloužících pro 
léčbu lidí závislých na drogách.  
 
Shrnutí zjišťěných potřeb uživatelů služeb 

Základem protidrogové strategie na všech úrovních, tedy i na úrovni města Plzně, má 
být vyvážené a vzájemně propojené uplatňování 3 základních protidrogových  politik: 

1) snižování nabídky drog (kontrola prodeje a distribuce legálních  a potlačování 
nezákonné distribuce nelegálních drog), 

2) snižování poptávky po drogách (primární prevence, léčba a resocializace uživatelů), 
3) snižování rizik spojených s užíváním drog (harm reduction) 

 
Čtyři hlavní  poskytovatelé v Plzni (CPPT, o.p.s., TC Plzeň, SKP Plzeň – TK a Ulice) se 

zabývají v Plzni 2 úrovněmi protidrogové strategie, a to snižováním poptávky po drogách  a 
snižování rizik spojených s užíváním drog.  
                                                        
34 Více viz Analýza poskytovatelů sociálních služeb a příslušné analýzy potřeb uživatelů. 
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Z reflexe dotazovaných uživatelů a dle expertních názorů poskytovatelů vyplývá, že 

v oblasti druhého stupně protidrogové strategie – snižování poptávky po drogách je v Plzni 
nedostatek chráněného bydlení pro všechny typy klientů ohrožených drogovou závislostí. 
Chráněné bydlení navrhují uživatelé doplnit o další programy, které budou pomáhat 
klientům v následné péči získat práci.  Zcela chybí následná péče a doléčování pro děti do 15 
let věku. 
Ze strany uživatelů byl vznesen také požadavek na zvýšení možností absolvovat program 
následné péče a doléčování  a na zavedení dostupné a systematické substituční léčby. 

Z rozhovorů s rodiči a blízkými klientů vyplynul požadavek na rozšíření poradenských 
služeb pro rodiče dětí ohrožených drogovou závislostí. A nepřekvapuje, že dotazovaní z řad 
rodičů upozorňovali na nutnost zkvalitnění a rozšíření primární protidrogové prevence.  Na 
tuto skutečnost poukazují i poskytovatelé, s tím, že poukazují na nutnost plošného pokrytí 
základních a středních škol a učilišť v Plzni, nejlépe prostřednictvím dlouhodobých 
specifických programů primární prevence. Zároveň je poukazováno na nutnost rozšíření 
preventivních programů prostřednictvím např. systematického proškolení pedagogů a 
výchovných pracovníků v metodách včasné a krizové intervence, oslovení rodičů pro 
spolupráci na protidrogové prevenci apod.  

Jako nedostatečná je popisována existence preventivních aktivit pro děti na I. stupni 
základních škol.  

Ve druhém stupni protidrogové strategie (harm reduction) požadovali dotazovaní 
především rozšíření stávajících služeb (nové prostory, delší otevírací doba kontaktních 
center, možnost využívat služeb i o víkendu). Opakoval se také požadavek na zkrácení čekací 
doby na léčbu a na zvýšení možnosti absolvovat léčebný pobyt.  
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IX.3 Seznam členů pracovní skupiny 
Účastníci jednání pracovní skupiny „Lidé ohrožení drogovou závislostí“ 

 Jméno Název organizace 

1. Balous Petr Středisko křesťanské pomoci Plzeň 

2. Bečka Zdeněk uživatel sociálních služeb 

3. Černý Gustav TeenChallenge Plzeň 

4. Glancová Svatava Magistrát města Plzně 

5. Honzík Marek uživatel sociálních služeb 

6. Hrůšová Markéta Ulice 

7. Jirková Ivana Magistrát města Plzně 

8. Kandler Michal Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 

9. Kasl Rudolf zastupitel města Plzně 

10. Lodr Jiří Zastupitel města Plzně, Diecézní charita Plzeň 

11. Lovásová Libuše Linka důvěry a psychologické pomoci Epoché 

12. Mikeš Jan uživatel sociálních služeb 

13. Nyerges Karel TeenChallenge Plzeň 

14. Parula Martin Ulice, o.s. 

15. Regál Eduard uživatel sociálních služeb 

16. Slezáková Zuzana Člověk v tísni, o.p.s. 

17. Šedivá Dana Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 

18. Špaček Jaroslav uživatel sociálních služeb 

19. Vodičková Karolína Magistrát města Plzně 

20. Zárybnická Pavla Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 
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IX.4 SWOT analýza oblasti péče o osoby ohrožené drogovou 
závislostí 
SWOT analýza zachycuje popis a vyhodnocení situace v oblasti sociální péče o osoby 

ohrožené drogovou závislostí v Plzni z pohledu členů pracovní skupiny. Tito čerpali ze 
zpracovaných analytických materiálů i z vlastní bezprostřední zkušenosti s poskytováním 
služeb, ať již z pohledu člověka, který služby nabízí, využívá, financuje nebo jinak ovlivňuje 
jejich podobu. Pohled na služby je rozdělen do 4 okruhů. Byly pojmenovány nejvýznamnější 
silné a slabé stránky systému sociálních služeb ve městě, naznačeny vnější příležitosti 
využitelné pro rozvoj služeb i faktory představující pro poskytování sociálních služeb 
ohrožení. 
 

SWOT analýza oblasti péče o osoby ohrožené drogovou závislostí 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• 3 terénní programy pro cílové skupiny 
Romové, prostitutky, uživatelé drog a dále pro 
tzv. klubovou scénu a tzv. uzavřenou 
drogovou scénu (Terénní program Centra 
protidrogové prevence a terapie, o.p.s., 
činnost Ulice, o.s. a terénní programy Teen 
Challenge Plzeň) 

• existence širokého spektra služeb pro osoby 
ohrožené drogovou závislostí a dlouhodobost 
poskytování těchto služeb umožňující jejich 
zkvalitňování a růst informovanosti o 
službách 

• existence místních poskytovatelů sociálních 
služeb pro osoby ohrožené drogovou 
závislostí jako součást celorepublikové sítě 
poskytovaných služeb 

• certifikace stávajících sociálních služeb 
poskytovaných lidem ohroženým drogovou 
závislostí 

• důvěra klientů z řad lidí ohrožených drogovou 
závislostí v poskytované sociální služby 

• uplatňování individuálního přístupu ke 
klientům sociálních služeb z řad lidí 
ohrožených drogovou závislostí 

• kreativnost a flexibilita poskytovatelů 
sociálních služeb určených lidem ohroženým 
drogovou závislostí a zkušenosti těchto 
poskytovatelů s administrací a vyúčtováním 
projektů na poskytování služeb 

• vzdělanost pracovníků poskytujících sociální 
služby lidem ohroženým drogovou závislostí 

• nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků 
poskytujících sociální služby lidem 
ohroženým drogovou závislostí 

• zájem Města o investování vlastních 
finančních zdrojů do komunitního plánování 
sociálních služeb 

• nedostatečná kapacita ústavní léčby a kontaktních 
center pro osoby ohrožené drogovou závislostí 

• nedostatečné zajištění ambulantní léčby pro 
osoby ohrožené drogovou závislostí včetně léčby 
pro děti do 15 let 

• neexistence následujících služeb a zařízení: 
chráněné bydlení pro ženy ohrožené drogovou 
závislostí (i s dětmi), koedukovaná terapeutická 
komunita, substituční program pro osoby 
ohrožené drogovou závislostí 

• nízká kapacita existujícího chráněného bydlení 
pro osoby ohrožené drogovou závislostí 

• problematické zřizování chráněných pracovních 
míst a dílen pro osoby ohrožené drogovou 
závislostí  

• příliš vysoké administrativní nároky na přijetí lidí 
ohrožených drogovou závislostí do 
zdravotnických zařízení 

• malé čerpání fondů EU  

• nedostatek finančních prostředků a neexistence 
dlouhodobého (víceletého) financování sociálních 
služeb 

• netransparentní dotační systém města 

• nedostatek finančních prostředků na poskytování 
sociálních služeb a nekontinuální financování 
služeb, zejm. nedostatečné finanční pokrytí 1. 
čtvrtletí roku 

• nekompetentnost a nedostatečná pružnost 
pracovníků administrujících strukturální fondy 
EU  

• složitost čerpání fondů EU a neexistence 
předfinancování projektů 
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• zahájení komunitního plánování sociálních 
služeb 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• dobře zpracovaný komunitní plán sociálních 
služeb a jeho realizace 

• účinnost nové legislativy – zákon o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb. a uzákonění 
Standardů kvality sociálních služeb 

• zpracování a správná distribuce Katalogu 
poskytovatelů sociálních služeb na území 
města Plzně 

• možnost spolufinancování sociálních služeb 
poskytovaných lidem ohroženým drogovou 
závislostí dalšími městy Plzeňského kraje 

• nízká nezaměstnanost v Plzni a dobrá 
ekonomická situace regionu 

• stanovení pravidel a kritérií pro posuzování 
žádostí o finanční prostředky na poskytování 
sociálních služeb lidem ohroženým drogovou 
závislostí a inspirace způsoby využívanými v 
jiných městech 

• vznik transparentního dotačního systému 
města 

• zlepšení podmínek poskytování dotací na 
sociální služby z Plzeňského kraje 

• nedostatek finančních prostředků na poskytování 
sociálních služeb a nekontinuální financování 
služeb, zejm. nedostatečné finanční pokrytí 1. 
čtvrtletí roku 

• nekompetentnost a nedostatečná pružnost 
pracovníků administrujících strukturální fondy 
EU 

• složitost čerpání fondů EU a neexistence 
předfinancování projektů 

• účinnost zákona o sociálních službách č. 
108/2006 Sb. 
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IX.5  Vize rozvoje sociálních služeb v oblasti péče o osoby 
ohrožené drogovou závislostí 
Vize vyjadřuje představu členů pracovní skupiny o optimální podobě a vlastnostech 

systému sociálních služeb v Plzni vzhledem k péči o osoby ohrožené drogovou závislostí. 
Popisuje žádoucí stav z hlediska 4 perspektiv systému a zajištění sociálních služeb. Tato vize 
se stala východiskem pro formulování konkrétních cílů a opatření, jež mají přispět k jejímu 
naplnění, definovat postup, jak žádoucího stavu dosáhnout. 
 

VIZE rozvoje sociálních služeb v oblasti péče o osoby ohrožené drogovou 
závislostí 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

• služby jsou doplněny o  
o chráněná a podporovaná pracovní místa, 
o chráněné dílny a práci, 
o substituční program s psychosociálním programem, 
o ambulantní program léčby a poradenství pro děti, mládež a rodinu a uživatele 

drog, 
o koedukované chráněné bydlení pro rodiny, 
o koedukovanou  terapeutickou komunitu (i pro matky s dětmi) 

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ ZDROJE 

• zadavatel politicky i finančně podporuje poskytovatele při získávání prostředků ze 
strukturálních fondů EU 

• existuje víceleté kontinuální financování od Města Plzně 

• podpora zadavatele poskytovatelům pří získávání financí od firemních dárců. 

• poskytovatelé mají odpovídající prostory (chráněné bydlení, zázemí pro provoz 
chráněné práce, nízkoprahové kontaktní centrum, substituční programy, terapeutickou 
komunitu) 

PERSONÁLNÍ KAPACITY 

• poskytovatelé mají prostředky na dostatečné finanční ohodnocení kmenových 
pracovníků 

• zadavatel podporuje poskytovatele při dalším profesním vzdělávání kmenových 
pracovníků 

• zadavatel podporuje management organizací, což vede k posílení stability a trvale 
udržitelnému rozvoji organizací 

KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
• akceptace platných standardů pro poskytování odborných služeb  městem (Standardy 
odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým 
uživatelům a závislým na návykových látkách - Certifikát odborné způsobilosti RVKPP) 

• Město Plzeň si pravidelně zadává analýzy v oblasti kapacity služeb a potřeb klientů (viz. 
Centrum adiktologie u 1. LF UK) 

• poskytovatelé pravidelně hodnotí kvalitu služeb podle aktuálních evaluačních metod 
K těmto hodnocením zadavatel přihlíží při plánování a financování rozvoje služeb. 
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IX.6 Seznam všech cílů a opatření35 

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

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Opatření 1.1: Kontaktní centra (včetně sociálně zdravotních služeb a krizové pomoci) 

Opatření 1.2: Služby následné péče 

Opatření 1.3: Terénní programy 

Opatření 1.4: Terapeutické komunity 

Opatření 1.5: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Opatření 1.6: Chráněné bydlení  

Návazné služby 
Opatření 1.7: Primární prevence 

Opatření 1.8: Mediační služby  

Opatření 1.9: Drogové poradenství ve vazební věznici 

Cíl 2: Zajistit komplexní a návaznou síť služeb pro všechny kategorie osob 
ohrožených závislostí 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Opatření 2.1 Zřízení koedukovaného chráněného bydlení pro  osoby  po absolvované 

léčbě závislosti (muži, ženy, matky s dětmi) 

Opatření 2.2 Zřízení koedukované terapeutické komunity určené i pro matky s dětmi 
ohrožené drogovou závislostí 

Opatření 2.3 Rozšíření poradenských služeb pro klubovou scénu 

Návazné služby a opatření 
Opatření 2.4 Zřízení ambulantního programu léčby a poradenství pro děti, mládež a 

rodiny uživatelů drog 
Opatření 2.5 Zajištění substituční léčby s psychosociálním programem 

Opatření 2.6 Podporované zaměstnávání a chráněná pracovní místa s možností 
rekvalifikace 

 
 
 

                                                        
35 Pořadí opatření v rámci cíle 2 a jeho kategorií (sociální služby/návazné služby) respektuje priority 
pracovní skupiny – důležitost, kterou její členové opatřením přikládají. 
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IX.7 Podrobnější rozpracování jednotlivých cílů a opatření 

IX.7.1 Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města a 
poskytovatelů 
Následuje výčet služeb (a jejich poskytovatelů) spolu s upřesněním jejich zaměření, kapacitou a 
stanovením ročních provozních nákladů. Jednání v rámci komunitního  plánování nedospěla 
k rozhodnutí některou ze služeb utlumovat. Naopak, návrhy rozvojových cílů předpokládají 
zachování existujících služeb minimálně ve stávajícím rozsahu. Existující služby jsou většinou 
maximálně vytíženy, u některých služeb se ukazuje, že jejich stávající kapacita není dostatečná 
(zvýrazněno tučně). Ke změnám v nabídce a rozsahu existujících služeb může dojít buďto cíleně na 
základě výstupů opatření zavádějícího monitoring služeb a potřeb, nebo vlivem vztahu nabídky a 
poptávky po službě, registrací služeb či výsledků inspekce jejich kvality. V případě výpadku 
financování uvedených služeb ze zdrojů mimo rozpočet města při zachování nebo zvýšení poptávky 
je prioritním cílem všech účastníků komunitního plánování usilovat o jejich udržení. 
Opatření 1.1: Kontaktní centra (včetně sociálně zdravotních služeb a krizové 
pomoci) 
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým 
závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním 
návykových látek. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, 

území města apod.) 
Kapacita služby 

Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů 

Centrum 
protidrogové 
prevence a terapie 

Problémoví a závislí 
uživatelé drog (harm 
reduction služby), osoby 
usilující o abstinenci,  
experimentátoři, mladí 
bezdomovci uživatelé drog, 
rodiče a blízcí uživatelům 
drog Služba je 
poskytována pro Plzeň-
město a Plzeňský kraj. 

 

Počet klientů  600/počet 
kontaktů 5 500. 

Kapacita služby není 
dostatečná: 

Potřeba navýšení provozní doby: pro 
služby harm reduction, poradenství a 
motivační práci s klienty (objednací 
doby na poradenství jsou někdy až 2 
týdny, což neodpovídá 
nízkoprahovému zařízení) – potřeba 
navýšení personálních kapacit.  

Poptávka po výměně injekčního 
materiálu je limitována prostředky 
(zatím Město pružně dofinancovává). 

Dlouhodobě a kvalitně fungující 
program certifikovaný RVKPP.  

3.050.000,- 

Z toho Město 
Plzeň: 
1.800 000,- 

 

RVKPP, MP, 
PK, ÚMO3, 
dary, 
doplňková 
činnost 

Teen Challenge 
Plzeň 

 

Osoby s problémem 
závislosti či osoby, v jejichž 
okolí se vyskytuje závislý 
člověk (rodič, partner, 
spolužák, apod.).  

Otevřeno ve večerních 
hodinách. 

Kontaktní centrum: počet 
klientů 114/počet kontaktů 565 
(kontaktní centrum ve večerních 
hodinách: počet klientů 45/počet 
kontaktů 226, kontaktní centrum 
denní: počet klientů 69/počet 
kontaktů 339). 

1.110.000,- 
z toho Město 
Plzeň:   
400.000,- 

RVKPP 
330 000,- 

MPSV 
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 Sociálně zdravotní služby: počet 
klientů 15/počet kontaktů 22.  

Kapacita služby je dostatečná. 

Poskytuje harm reduction služby 
v celém rozsahu, kromě výměny 
injekčního materiálu (sběr zůstává). 

Dlouhodobě a kvalitně fungující 
program certifikovaný RVKPP.  

120 000,- 

MZ 40 000,- 

KÚ 150 000,- 

ostatní 
70 000,- 

Opatření 1.2: Služby následné péče 
Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým 
na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se 
jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, 

území města apod.) 
Kapacita služby 

Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů 

Centrum 
protidrogové 
prevence a terapie 

Osoby minimálně 3 
měsíce abstinující od 
návykových látek, jejich 
rodiny a blízcí. 

110 klientů/rok tj. cca 1000   
kontaktů/rok. Z toho v intenzivní 
péči max. 25-30  klientů.   

Stávající kapacita je maximální, 
je limitována  velikostí prostor, 
které jsou nedostatečné (1 
terapeutická místnost + 1 kancelář). 
Museli jsme omezit aktivní 
prezentaci služby, neboť bychom 
nemohli pokrýt více klientů 
současně. 

Dlouhodobě a kvalitně fungující 
program certifikovaný RVKPP.  

1 787  000,- 

Z toho Město 
Plzeň 
210 000,-  
RVKPP,MPSV, 

PM, PK, dary, 
doplňková 
činnost  

Teen Challenge 
Plzeň 

 

Jde o navazující  službu 
pro muže, kteří 
absolvovali léčbu 
v terapeutické komunitě či 
v jiném zařízení 
podobného typu nebo 
muže, kteří absolvovali či 
ukončili pobyt 
v chráněném bydlení.  

Počet klientů 7/počet kontaktů 
16. 

Dlouhodobě a kvalitně fungující 
program certifikovaný RVKPP.  

 

V rámci 
chráněného 
bydlení. 

Opatření 1.3: Terénní programy 
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných 
psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené 
skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám 
poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, 

území města apod.) 
Kapacita služby 

Roční náklady 
na provoz a 
zdroje příjmů 

Centrum 
protidrogové 
prevence a terapie 

Cílová skupina uživatelů 
drog (zejm. pervitinu a 
jiných syntetických drog) 

400 kontaktů s UD, 100 klientů, 
300 výměn, 300 kontaktní 
práce, 200 telefonátů 

1 466 000,- 

Z toho město 
Plzeň 380 000,- 



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

Výstupy za jednotlivé cílové skupiny – lidé ohrožení drogovou 
závislostí 

                                                                                                strana 107/219 

 

ve fázi užívání 
problémového, 
rekreačního a 
experimentu, kteří nejsou 
v kontaktu s jiným 
zařízením (ulice, bary, 
kluby a taneční scéna v 
Plzni) 

(nezahrnuje práci na tanečních 
akcích a v klubech) 

Kapacita služby je 
dostatečná.  

Taneční scéna: 400 kontaktů, 
kapacita nedostatečná, 
pokrytí služeb v terénu a 
omezené financování 
neumožňuje další rozvoj dle 
poptávky. 

Dlouhodobě a kvalitně fungující 
program certifikovaný RVKPP.  

(RVKPP, Plzeňský 
kraj, Město Plzeň, 
dary, granty, 
doplňková činnost) 

Teen Challenge 
Plzeň 

 

Osoby s problémem 
závislosti.  Aktivity jsou 
provozovány především na 
území města Plzně, na 
otevřené, polootevřené a 
uzavřené drogové scéně.  

Součástí terénních 
programů je také 
detašované pracoviště 
věznice Drahonice 
zaměřené na klienty ve 
výkonu trestu za činnost 
spojenou s drogovou 
problematikou. 

Počet klientů 85/počet 
kontaktů 646. 

Na detašovaném pracovišti 
věznice Drahonice se 
uskutečnilo 14 skupinových 
setkání s celkovým počtem 29 
vězňů. 

Dlouhodobě a kvalitně fungující 
program certifikovaný RVKPP.  

 

žádáno 580 000,- 
z toho MMP 
285 000,- 

RVKPP 75000,- 

MPSV 112 000,- 

MZ 15 000,- 

KÚ 5 000,- 

Nadace 25 000,- 

Ostatní 63 000,- 

Ostatní -  10 000,- 

ULICE – Agentura 
terénní sociální 
práce o.s. 

O.s. ULICE 
provádí  terénní sociální  
práci  a poskytuje  služby 
Harm Reduction v oblasti 
pouliční,  klubové  a 
privátní prostituce,  
romské  komunity, 
uzavřené drogové scény 

Za 2006 254 klientů/1833 
kontaktů. Kapacita hraniční, ale 
stále dostatečná. Max. 300 
klientů.  

Dlouhodobě a kvalitně fungující 
program certifikovaný RVKPP.  

 

2 026 300,- (rok 
2006) 

Z toho MMP 
708 000,- 

(RVKPP, MPSV, PK, 
KIEM, Rokycany) 

Opatření 1.4: Terapeutické komunity 
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i  na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo 
osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje 
poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 

(cílová skupina, 
území města apod.) 

Kapacita služby 
Roční náklady na 
provoz a zdroje 

příjmů 

Středisko 
křesťanské 
pomoci Plzeň 
– Terapeutická 
komunita 

Cílovou skupinou jsou 
muži od 18 do 40 let, 
výjimečně i starší, 
s některým typem 
závislosti (alkohol, drogy, 
gambling, …), indikovaní 
a motivovaní k léčbě 
v zařízení typu 
terapeutické komunity. 
Pocházejí z celé ČR, často 
se jedná o muže, kteří se 
v poslední době zdržovali 

Kapacita 12 lůžek zhruba 
pokrývá zájem a odpovídá 
současným technicko-
organizačním možnostem 
zařízení (využitelné prostory a 
technické zázemí, personální 
obsazení, …). Je třeba zvýšit 
množství využitelných prostor, aby 
bylo možné navýšit kapacitu 
programu.  

V rámci sociálně  - integračního 
programu    kromě základních 

r.2006 náklady na 
provoz: 

4.026.038,- Kč 

Z rozpočtu MMP 
celkem 
poskytnuto: 

1.149.000,- Kč, což 
činí 28,5% celkového 
ročního rozpočtu 
terapeutické 
komunity. 
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na území města Plzně.  

Muži s trvalým bydlištěm 
v Plzni jsou přijímáni 
přednostně (23% 
uživatelů našich 
sociálních služeb). 
Budeme-li počítat klienty 
s trvalým bydlištěm 
v Plzni  a zdržující se na 
území města Plzně, tvoří 
jejich podíl 43% všech 
našich klientů.  

 Jedná se o jedinou 
terapeutickou komunitu 
pro závislé v celém 
Plzeňském i Karlovarském 
kraji. 

činností stanovených zákonem 
108/2006 §37 a §68 je dále 
poskytováno: zvyšování kvalifikace a 
zaměstnatelnosti (počítačová 
gramotnost), výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, volnočasové 
aktivity, podpora vytváření a 
zdokonalování základních 
pracovních návyků a dovedností, 
rekondiční pobyty, krizová 
intervence, telefonické poradenství, 
poradenství pro rodiče a osoby 
blízké klientům (zdroj: RVKPP, 
Definice výkonů). 

V rámci programu umožňujeme 
klientům odpracovat trest obecně 
prospěšných prací - 2 – 4 klienti 
ročně, zájem odpovídá reálným 
možnostem zařízení.  

Dlouhodobě a kvalitně fungující 
program certifikovaný RVKPP.  

Zdroje příjmů: 

RVKPP, MPSV, Kraj-
spoluúčast, Kraj-
OSVZ, MMP-OSVZ, 
MMP-spoluúčast, 
MMP-PK, MMP-PP, 
MMP-UMO3, Nadace 
pro soc. aktivity, ECM 
Plzeň3, příspěvky od 
klientů, ECM ČR, 
UMC Norsko, USA 
dárci 

Opatření 1.5: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let a 
ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám 
anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, 

území města apod.) 
Kapacita služby 

Roční náklady na 
provoz a zdroje příjmů 

Teen Challenge 
Plzeň 

 

Žáci, kteří se zúčastnili 
besed pořádaných ve 
školách a školských 
zařízeních. Problémoví 
žáci a žáci ohrožení 
drogou, kteří byli 
vytipováni metodikem 
prevence. Mladiství, kteří 
přišli do denního centra 
při řešení problému 
s doprovodem rodiče. 

Počet klientů 61/ 
počet kontaktů 525. 

Kapacita služby je 
dostatečná. 

365.500,- (Kraj) 

Salesiánské 
středisko 

mládeže – DDM 
Plzeň 

děti a mládež od 6 do 26 
let, včetně těch, kteří 
experimentují 
s drogami; v návaznosti 
na nízkoprahové kluby 
je nabízeno odborné 
poradenství a skupinové 
aktivity sekundární 
prevence 

  

Opatření 1.6: Chráněné bydlení (včetně chráněných pracovních míst) 
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 
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postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, 

území města apod.) 
Kapacita služby 

Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů 

Teen Challenge 
Plzeň 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Muži 18 – 45 let, kteří 
absolvovali léčbu  v 
terapeutické komunitě či 
v jiném zařízení podobného 
typu. Muži, kteří prošli 
léčbou a doléčováním a po 
určité době abstinence 
opakovaně selhávají 
(relapsují).  

Bývalí klienti chráněného 
bydlení a klienti následné 
péče s rodinou v nepříznivé 
sociální situaci, nebo klienti 
s rodinou, kde hrozí či již 
probíhá relaps.  

 Kapacita Chráněného bydlení je  7 
pokojů – 7 lůžek za předpokladu, že 
ideální je stav 1 pokoj – 1 klient. 
Kapacita je v současné době 
nedostatečná, v chráněném bydlení 
je nadstav klientů a evidujeme další 
žadatele o službu. Kapacita chráněných 
pracovních míst 2 klienti. 

Dlouhodobě a kvalitně fungující 
program certifikovaný RVKPP.  

 

820 000,- 

 z toho MMP 
200 000,- 

RVKPP 
250 000,- 

KÚ 250 000,- 

Ostatní 
120 000,- 
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Cíl 2 : Zajistit komplexní a návaznou síť služeb pro všechny 
kategorie osob ohrožených závislostí 

Opatření 2.1: 
Zřízení koedukovaného chráněného bydlení pro  osoby  
po absolvované léčbě závislosti (muži, ženy, matky 
s dětmi) 

Charakteristika 
opatření 

Smyslem opatření je doplnit a rozšířit následnou péči v Plzni o 
koedukované chráněné bydlení s možností ubytování i pro matky  s dětmi.  
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického 
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, 
popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 
při obstarávání osobních záležitostí. 
Cílová skupina: muži, ženy, matky s dětmi, po absolvování min. 3 měsíční 
léčby s doporučením odborníka. Věk  min.  18 let.  
Předpokládaná kapacita zařízení  8 – 12 osob, popř. s dětmi. 
Předpokládaný počet pracovníků pouze pro chráněné bydlení je 2 HPP a 
DPČ. 

Odůvodnění 
opatření 

Chráněné bydlení v současné době poskytuje pouze Teen Challenge (max. 
12 míst, pouze muži) – je třeba rozšířit chráněné bydlení pro 
koedukovanou skupinu včetně matek s dětmi. Plzeň nemá žádné kapacity 
chráněného bydlení pro ženy a matky s dětmi. 
Stávající kapacita chráněného bydlení je pro město nedostatečná. Z toho 
důvodu je vyšší pravděpodobnost recidivy. Léčba doplněná následnou péčí 
schráněným bydlením je zacílená na nejproblémovější uživatele, takový 
systém návazných služeb výrazným způsobem zvyšuje efektivitu léčby a 
snižuje tak riziko recidivy.  

Předpokládané 
dopady opatření 

Komplexní podpora maximálně navýší úspěšnost léčby, předejde recidivě 
a usnadní klientům postupné zařazení zpět do běžného života. 

Aktivity 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 
Aktivity 

naplňující 
opatření 

2.1.1 Zajištění (a případná rekonstrukce) 
prostor a financí na zřízení služby 
2.1.2. Zřízení koedukovaného chráněného 
bydlení i pro matky s dětmi ohrožené 
drogovou závislostí 

NNO 
s podporou 
Města při 
zajištění 
prostor 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.1.1.   Vhodné prostory a finanční prostředky  
2.1.2. Koedukované chráněné bydlení i pro matky s dětmi ohrožené 
drogovou závislostí s kapacitou min. 8, max. 12 osob s dětmi 

Termín 
realizace 
opatření 

2008- 2010 
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Předpokládané 
finanční zdroje a 

náklady 

Provozní náklady:  cca 2 000 000,- Kč 

Investiční náklady:  8 742 857,- Kč při výměře objektu 514 m2 (včetně společných 
prostor) a jednotkové ceně 17 000,- Kč/m2 

Klient na bydlení přispívá v maximální výši úhrady 160 Kč/den za úkony uvedené 
v odstavci 1 b) vyhláška č. 505/2006 § 17. 

Finanční zdroje: 
Investiční náklady: ROP NUTSII JZ prioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj obcí, 
oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 
Provozní náklady: OP LZZ (Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti) prioritní osa 
3, Sociální integrace a rovné příležitosti, Město, Kraj, RVKPP 

 

Cíl 2 : Zajistit komplexní a návaznou síť služeb pro všechny 
kategorie osob ohrožených závislostí 

Opatření 2.2: 
Zřízení koedukované terapeutické komunity určené i pro 
matky s dětmi  ohrožené drogovou závislostí 

Charakteristika 
opatření 

Náplní opatření je zřízení koedukované terapeutické komunity určené také 
pro matky s dětmi. 
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i  na přechodnou dobu 
pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým 
duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. 
Služba obsahuje poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 

Komunita bude fungovat jako rezidenční léčebné zařízení pro závislé 
uživatele OPL (omamných psychotropních látek) po detoxikaci, součástí 
služby budou různé druhy terapií, osobní a sociální poradenství, nácvik 
psychosociálních dovedností, sociální rehabilitace, předškolní péče, 
speciálně-pedagogické péče, práce s celou rodinou, pracovní programy, 
napojení na rekvalifikační programy atd.  
Cílovou skupinou komunity budou osoby s diagnózou závislosti, muži a 
ženy od 18 let,  v případě zájmu a volné kapacity i ve věku vyšším 26 let, 
matky s diagnózou závislosti s dětmi v péči. Profil cílové skupiny bude 
stanoven vzhledem k poptávce, potřebám cílové skupiny a skutečné 
kapacitě zařízení. 
Kapacita zařízení (min. 13 osob) se bude odvíjet od technického stavu 
objektu, finančních zdrojů a postupu rekonstrukčních prací. Přednostně 
budou služby poskytovány osobám po detoxu mladším 26 let z města 
Plzně a z Plzeňského kraje, dále budou kritéria stanovena podle Standardů 
poskytování této služby.  

Odůvodnění 
opatření 

V roce 2006 došlo k razantnímu snížení pobytových míst pro drogově 
závislé: zrušení odd. PL 26 v Dobřanech, změna účelu TK Medvědí kámen. 
Současný počet lůžek je 22 ve FN Lochotíně (včetně detoxikace)+ 12 TK 
Vršíček (určené pouze pro muže).  
Ve městě Plzni chybí kapacita pro ženy a zcela pro matky s dětmi 
(komunita pro matky dětmi je pouze 1 na ČR). Chybí dlouhodobé léčebné 
a resocializační zařízení. Chybí detoxikace pro mladistvé do 18 let. 

Předpokládané 
dopady opatření 

Zajištění léčebného terapeutického zařízení pro matky s dětmi. 
Resocializace umožňuje úspěšnější návrat do běžného života. 
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Aktivity 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.2.1 Zajištění (a případná rekonstrukce) 
prostor a financí na zřízení služby 
2.2.2. Zřízení koedukované terapeutické 
komunity určené i pro matky s dětmi 

NNO či jiný 
subjekt 
s podporou 
Města při 
zajištění 
prostor a 
s podporou 
Plzeňského 
kraje 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.2.1  Vhodné prostory a finanční prostředky 
2.2.2 Koedukovaná terapeutická komunita určená i pro matky s dětmi 
s kapacitou min. 13 osob s dětmi 

Termín realizace 
opatření 

2008-2010 

Předpokládané 
finanční zdroje a 

náklady 

Předpokládané náklady na rekonstrukci objektu nelze stanovit. 
Provozovatel musí vytipovat objekt a provést  studie nákladů na 
rekonstrukce.  
Předpokládané finanční zdroje: granty EU, finanční prostředky 
Plzeňského kraje a finanční podpora Města. Předpokládané provozní 
náklady max. 10 mil. Kč ročně, příspěvek klientů bude vypočten v souladu 
se zákonem č. 108/2006 Sb., předpokládaný počet pracovníků vč. 
technického a administrativního zázemí je max. 12. 

 

Cíl 2 : Zajistit komplexní a návaznou síť služeb pro všechny 
kategorie osob ohrožených závislostí 

Opatření 2.3: Rozšíření stávajících poradenských služeb pro klubovou 
scénu 

Charakteristika 
opatření 

Opatření bude mít podobu zejména personálního posílení stávajících 
služeb, nabídky informačních materiálů vč. letáků a kampaní zaměřených 
na specializovaná média, posílení spolupráce se všemi zainteresovanými 
subjekty na komunitní úrovni. 
Cílová skupina: mladiství uživatelé alkoholu a drog ve fázi experimentu a 
rekreačního užívání v prostředí klubů a taneční scény, účastníci tanečních 
akcí a provozovatelé klubů. 
Předpokládaný počet pracovníků: 1 DPČ + dobrovolníci („peer“ využití 
principu předávání pozitivních hodnot mezi vrstevníky v komunitě) 

Odůvodnění 
opatření 

Kapacita stávajících terénních programů v Plzni je vytížena poskytováním 
služeb osobám užívajícím návykové látky (zejm. pervitin, heroin) ve fázi 
závislosti. Nabídka preventivních služeb je nedostatečná vzhledem k 
poptávce cílové skupiny.  
Odlišnost cílové skupiny a jejích potřeb -  subkultura uživatelů tanečních 
drog má jiné vzorce užívání (tzv.rekreační užívání), což způsobuje:  

- stigmatizaci této cílové skupiny ve spojení s problémovými 
uživateli, 

- nízké povědomí o rizicích spojených s užíváním náv.látek. 
Následkem je menší motivace využívat preventivních služeb. Přesto 
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představuje užívání návykových látek ve fázi experimentu a rekreačního 
užívání riziko vzniku závislosti se všemi nežádoucími dopady na zdraví 
(psychické i fyzické) a sociální začlenění. 

Předpokládané 
dopady opatření 

 
 
 
 

 

Posílení motivace uživatelů drog ve fázi experimentu a rekreačního užívání 
a ostatních účastníků využívat služeb snižujících rizika „nočního života“ a 
sítě sociálních služeb obecně. 
Podpoření spoluodpovědnosti majitelů klubů a pořadatelů tanečních akcí 
za společenské důsledky „nočního života“. 
Snížení negativních zdravotních, sociálních a finančních dopadů „nočního 
života“, včetně užívání drog a alkoholu. 
Posílení zdravějšího životního stylu mezi „rizikovou“ mládeží. 
Zabránění vzniku závislosti, u již rozvinuté závislosti zprostředkování 
jejího včasné léčení a snížení celkových nákladů na její další léčbu. 

Aktivity 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 

 
 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

 

2.3.1 Výběr pracovníků a vytvoření metodiky 
práce  
2.3.2 Informační schůzky s provozovateli klubů 
a pořadateli akcí,  protidrogovým 
koordinátorem, zástupci místní samosprávy; 
nabídka školení personálu klubů 
2.3.3 Informační kampaň zaměřená na cílovou 
skupinu (distribuce letáků, přes internetová 
specializovaná média) a rizika užívání 
tanečních drog, jejich kombinací (vzájemně i 
s alkoholem) a další rizika nočního života 
(řízení pod vlivem, nechráněný pohlavní styk, 
další zdravotní a sociální rizika) 
2.3.4 Přímá práce na tanečních akcích:  
kontaktní práce, sociálně-zdravotní 
poradenství, informační servis, kvalitativní 
analýza tablet syntetických drog (v souladu 
s metodikou),  krizová intervence, motivační 
práce 

Všechny aktivity 
NNO  
 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.3.1 Nové pracovní místo (HPP), metodika práce 
2.3.2 Schůzka s nabídkou školení min. 2x ročně 
2.3.3 Distribuce 1000 letáků v prostředí klubů, oslovení 5 webových médií 
se zaměřením na taneční scénu 
2.3.4 Statistika přímé práce na tanečních akcích 

Termín realizace 
opatření 

2009 

Předpokládané 
finanční zdroje a 

náklady 

Předpokládané finanční zdroje: fondy EU, RVKPP, Plzeňský kraj, město 
Plzeň, finanční spouúčast provozovatelů klubů a tanečních akcí 
Předpokládané náklady: 300.000,- 
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IX.7.2 Návazné služby a opatření 

Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města 
a poskytovatelů 
Následuje výčet služeb (a jejich poskytovatelů) spolu s upřesněním jejich zaměření, kapacitou a 
stanovením ročních provozních nákladů. Jednání v rámci komunitního  plánování nedospěla 
k rozhodnutí některou ze služeb utlumovat. Naopak, návrhy rozvojových cílů předpokládají 
zachování existujících služeb minimálně ve stávajícím rozsahu. Existující služby jsou většinou 
maximálně vytíženy, u některých služeb se ukazuje, že jejich stávající kapacita není dostatečná 
(zvýrazněno tučně). Ke změnám v nabídce a rozsahu existujících služeb může dojít buďto 
cíleně na základě výstupů opatření zavádějícího monitoring služeb a potřeb, nebo vlivem 
vztahu nabídky a poptávky po službě, registrací služeb či výsledků inspekce jejich kvality. 
V případě výpadku financování uvedených služeb ze zdrojů mimo rozpočet města při zachování 
nebo zvýšení poptávky je prioritním cílem všech účastníků komunitního plánování usilovat o 
jejich udržení. 
Opatření 1.8: Primární prevence 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, 

území města apod.) 
Kapacita služby 

Roční náklady na 
provoz a zdroje 

příjmů 

Centrum 
protidrogové 
prevence a 
terapie 

Žáci 2. stupně ZŠ, studenti 
SŠ, pedagogové, školní 
metodici prevence a rodiče. 

Školy PM a okolních 
okresů (na dofinancování 
provozu). 

5 000 osob, z toho 2 900 
žáků ZŠ v dlouhodobém 
(4letém) preventivním 
programu. 

V posledních 2 letech 
poptávka po 
dlouhodobém 
programu a po 
programech na SŠ 
výrazně převyšuje 
kapacitu P-centra. 
Program je personálně 
a prostorově (2 
místnosti) na maximu. 
Pokud by měl reagovat na 
poptávku , znamenalo by 
to navýšení min. na 4HPP 
a 4 DPČ (tj. nárůst o 2HPP 
a 1 DPČ) a rozšíření 
prostor o 2 místnosti. 

1 609 000,- 

Z toho město Plzeň 
600 000,- 

 

RVKPP, MP, PK, ÚMO3, 
dary, doplňková činnost 

Teen Challenge 
Plzeň 

Žáci devátých ročníků 
základních škol, studenti 
prvních a druhých ročníků 
středních škol a učilišť,  
kteří jsou v programu 
dlouhodobé primární 
prevence. Školy z Plzně 
(zejména Městský obvod 
3). Rodiče oslovení 
metodiky prevence, rodiče 
oslovení pracovníky 
nízkoprahového klubu, 
denního centra. Metodici 
primární prevence. 

2100 osob (opakovaná 
setkání), poptávka po 
programu výrazně 
převyšuje nabídku. 
Vzhledem k tomu, že 
spolupracujeme zejména 
se školami  Městského 
obvodu 3 (cca 70 %), 
nemohli jsme poptávku 
škol z Plzně a blízkého 
okolí naplnit i přesto, že 
došlo k rozšíření 
pracovního týmu. 

1 610 000,- z toho: 

MMP 540 000,- 

RVKPP 300 000,- 

MPSV 220 000,- 

MZ 100 000,- 

KÚ 250 000,- 

Nadace 80 000,- 

ostatní 120 000,- 
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Opatření 1.9: Mediační služby (probační a mediační služba) 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území města apod.) 

Kapacita 
služby 

Roční 
náklady 
na provoz 
a zdroje 
příjmů 

Teen Challenge 
Plzeň 

Muži 18– 45 let, kteří absolvovali léčbu  v 
terapeutické komunitě či v jiném zařízení 
podobného typu. Muži, kteří prošli léčbou a 
doléčováním a po určité době abstinence 
opakovaně selhávají (relapsují). 

Bývalí klienti chráněného bydlení a klienti 
následné péče s rodinou v nepříznivé sociální 
situaci, nebo klienti s rodinou, kde hrozí či již 
probíhá relaps. (cílová skupina je stejná jako u 
chráněného bydlení) 

V roce 2006 využili 
mediační služby 4 
klienti, OPP využili 
2 klienti. 

V rámci 
chráněného 
bydlení 

Opatření 1.10: Drogové poradenství ve vazební věznici  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 

(cílová skupina, 
území města apod.) 

Kapacita služby 

Roční 
náklady 

na 
provoz a 
zdroje 
příjmů 

Centrum 
protidrogové 
prevence a 
terapie 

Problémoví uživatelé drog a 
závislí  na drogách a 
alkoholu, popř. výherních 
automatech, kteří se 
v důsledku svého životního 
stylu dostali do konfliktu se 
zákonem a následně i do 
vězení.  
Zároveň jsou tyto služby 
určeny rodinám a blízkým 
osobám těchto klientů. 
Podskupinou jsou i 
pracovníci vazební věznice 
Plzeň – Bory, s nimiž tento 
projekt počítá v rámci 
edukace a spolupráce. 

50 klientů v osobním kontaktu / 
cca 250 kontaktů + korespondence a 
jednání se soudy atd. Z toho 32 klientů 
bylo referováno do léčby. 

(65 % z klientů nebylo nikdy v kontaktu 
se žádnou pomáhající institucí!) 

Nedostatečná personální kapacita 
– pouze 0,5 HPP neumožňuje rozvoj 
služeb vzhledem k poptávce a v případě 
nemoci či odchodu pracovníka je 
projekt ohrožen. Vyhovující by bylo 
min. 2 x 0,5 HPP 

307 000,-
Kč 

Z toho 
80 000,- 
Město 
Plzeň 

 

RVKPP, 
MP. PK, 
dary, 
doplňková 
činnost 
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Cíl 2 : Zajistit komplexní a návaznou síť služeb pro všechny 
kategorie osob ohrožených závislostí 

Opatření 2.4: Zřízení ambulantního programu léčby a poradenství 
pro děti, mládež a rodiny uživatelů drog 

Charakteristika 
opatření 

Strukturovaný ambulantní program s poradnou, který bude poskytovat 
následující služby: rodinná terapie, poradenství, individuální terapie, 
volnočasové aktivity, telefonické poradenství. Terapeutická individuální 
a skupinová práce s dětmi, rodiči atd.  
Předpokládaná kapacita: 2 skupiny (rodičovská a dětská), bližší 
vymezení je závislé na prostorách a počtu pracovníků.  
Dále bude zapotřebí proškolit odborníky v oblasti speciální pedagogiky, 
psychologie a rodinné terapie; počet pracovníků - min. 4 pracovní 
úvazky 

Odůvodnění 
opatření 

Pro děti do 15 let a mládež do 18 let neexistuje systematický léčebný 
program.  
Ambulantní péče je zřizována z toho důvodu, že dítě a mladistvého není 
vhodné vytrhovat z  rodinného prostředí a vzdělávacího systému, pokud 
to nevyžaduje stav dítěte a rodiny. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

- Snížení kriminality 
- Snížení počtu dospělých problémových uživatelů 
- Snížení poptávky po drogách 
- Snížení nákladů na rezidenční péči 
- Vznikne léčebný program, který nebude vytrhovat děti z rodiny 

Aktivita 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.4.1.Zajištění nebytových prostor a získání 
financí na zřízení služby 
2.4.2. Výběr kvalifikovaného personálu  
2.4.3. Zřízení ambulantního programu léčby a 
poradenství pro děti, mládež a rodiny 
uživatelů drog 

Všechny aktivity 
NNO  

 
Výstupy 

jednotlivých 
aktivit 

2.4.1. Nebytový prostor, min. 2 místnosti a kancelář v blízkosti MHD a 
finance na zřízení služby 
2.4.2. Tým odborníků na práci s rodinou 
2.4.3. Ambulantního program léčby a poradenství pro děti, mládež a 
rodiny uživatelů drog 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Předpokládané náklady na zřízení programu (2 mil. Kč na pořízení 
objektu (3 pokojový bytový nebo nebytový prostor), 0,5 mil. Kč na 
vybavení. 
Předpokládané finanční zdroje: – fondy EU, Plzeňský kraj, RVKPP, 
MPSV ČR, dary, nadace, město Plzeň - finanční podpora města, neboť 
služba bude téměř výhradně pro občany města, možný příspěvek rodičů 
na celodenní pobyt v případě rozšíření.  
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Cíl 2 : Zajistit komplexní a návaznou síť služeb pro všechny 
kategorie osob ohrožených závislostí 

Opatření 2.5: Zajištění substituční léčby s psychosociálním 
programem 

Charakteristika 
opatření 

Opatření spočívá ve vytvoření  dostatečné motivace poskytovatele, 
zejména lékaře, pro poskytování substituční léčby.  
Součástí substituční léčby by měl být psychosociální program. Program 
umožní  stabilizovat sociálně a zdravotně závislého uživatele opiátů, u 
něhož jiné léčebné postupy selhaly. Klient má možnost ukončit 
kriminální činnost. Snižováním dávek klient odabstinuje nebo je 
dlouhodobě stabilizován na minimální dávce. Substituce (buprenorphin, 
metadon)  je legální náhražkou opiátů (heroin, kodein) a vede k 
prevenci kriminální činnosti a zhoršování zdravotního stavu uživatelů 
drog. 
Program zahrnuje zdravotní část (diagnostiku a preskripci substituce - 
zajistí  lékař, výdej - zdravotní sestry) a psychosociální složku (soc. 
stabilizace a reintegrace, získání legálního zdroje příjmu, rekvalifikace, 
bydlení, umoření dluhů atd.) – zajišťuje soc. pracovník a terapeut 
(terapie individuální a skupinová). Psychosociální složku pak může 
realizovat další servisní organizace. 
Plzeň patří mezi poslední krajská města, která tuto službu nerealizuje. 
Nedaří se zde oslovit lékaře, který by službu provozoval. Hlavním 
problémem, který lékaře odrazuje,  je nedostatek jiného prostoru než 
stávající ordinace lékaře. 
Cílová skupina léčby: závislí uživatelé opiátů kteří se dosud neúspěšně 
pokusili o léčbu nebo je pro ně standardní pobytová léčba objektivně 
nedostupná (např. gravidní uživatelky drog) a vysokoprahová (romští 
uživatelé drog) – dle Standardů MZ pro substituční léčbu. 
Kapacita služby: 10-35 klientů. 
Prostory: 3-4 místnosti - ordinace, čekárna, WC, terapeutická místnost 

Odůvodnění 
opatření 

Plzeň je jedno z posledních krajských měst, které nemá program 
substituční léčby. 
Vzhledem k zvýšenému počtu uživatelů opiátu je třeba podpořit vznik 
substituční léčby s psychosociálním programem. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

- Snížení drobné majetkové kriminality 
- Podpora integrace lidí ohrožených sociálním vyloučením 
- Snížení nákladů na zdravotní a sociální péči 
- Snížení zdravotních rizik 

Aktivita 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.5.1.  Podpora záměru NNO při jednání o 
zajištění léčby (např. s lékaři, s Krajem) 
2.5.2. Zřízení substituční léčby 
s psychosociálním programem 

2.5.1 Město 
2.5.2 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.5.1. Město podporuje záměr při jednání o zajištění substituční léčby 
2.5.2. Substituční léčba s psychosociálním programem s kapacitou min. 
10 uživatelů 

Termín 
realizace 

2008 -2010  
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opatření 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Předpokládané finanční zdroje: MPSV, MZ, Plzeňský kraj a Město Plzeň 
Předpokládané náklady: počet pracovníků: lékař (0,1 – 0,3 úvazek), 2 
zdravotní sestry, 1 soc. pracovník (0,5 – 1 úvazek),  administrátor – 
vedoucí programu. Celkem cca 4 prac. úvazky. 
Náklady na službu: cca 1.200.000,- 

 

Cíl 2 : Zajistit komplexní a návaznou síť služeb pro všechny 
kategorie osob ohrožených závislostí 

Opatření 2.6: 
Podporované zaměstnávání a chráněná pracovní místa 
s možností rekvalifikace 

Charakteristika 
opatření 

Opatření spočívá v zajištění poskytování služby „podporované 
zaměstnávání a chráněná pracovní místa s možností rekvalifikace“. 
Kapacita služby - 15-20 osob = 1 terapeutická skupina cca 15 osob – 
(vývoj služby bude pokračovat dle poptávky). Personální zajištění 
terapeutů a jiného personálu se odvíjí od typu služby a struktury klientů. 

Odůvodnění 
opatření 

Služba napomůže kompenzovat handicap (nízká kvalifikace, absence 
pracovních návyků, nedostatečná praxe, záznamy v trestním rejstříku, 
zdravotní omezení) na trhu práce a zvýšit možnost jejich pracovního 
uplatnění. 
Vytvoření přechodového článku mezi nezaměstnaností a pracovním 
místem. 
Služba podporovaného zaměstnání a chráněného pracovního místa 
v Plzni  chybí . 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

- Zvýšení uplatnění klientů na pracovním trhu 
- Klienti začnou splácet dluhy a pojištění 
- Zvýšení sociálního statusu klientů 
- Snížení recidivity 

Aktivita 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 2.6.1. Zřízení služby „podporované 

zaměstnávání a chráněná pracovní místa 
s možností rekvalifikace“ 

NNO 

 
Výstupy 

jednotlivých 
aktivit 

2.6.1. Služba „Podporované zaměstnávání a chráněná pracovní místa 
s možností rekvalifikace“ s kapacitou min. 15 klientů. 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Předpokládané finanční zdroje:-  EU, MPSV ČR, sponzoři,  
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Lidé se zdravotním 
postižením
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X.Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 

X.1 Přehled poskytovatelů a jejich služeb 
 Název organizace Typy sociálních a dalších služeb (2007)36 

9. 
Centrum pro zdravotně postižené 

Plzeňského kraje 

- odborné sociální poradenství 

- tlumočnické služby 

- sociálně aktivizační služby pro ZP a seniory 

- vzdělávání  - PC kurzy pro TP 

10. Český klub nedoslýchavých HELP - sociální poradenství 

11. Dětský nadační fond 
- rehabilitační pobyty 

- volnočasové aktivity pro ZP 

12. Diakonie ČCE – středisko v Plzni 

- denní stacionáře  

- pracovní rehabilitace a chráněná dílna 

- chráněné a podporované bydlení 

- krizová pomoc 

- sociálně aktivizační služby 

13. Krystal 

- služby následné péče  
- sociální rehabilitace 

- sociálně terapeutické činnosti 

- svépomocné aktivity pro osoby se ZP 

- volnočasové aktivity pro osoby se ZP 

14. Sdružení Ledovec 

- sociální poradenství 

- sociální rehabilitace 

- denní stacionář 

- chráněné bydlení (pro muže) 

15. Městská charita Plzeň 

- osobní asistence 

- pečovatelská služba  

- tísňová péče 

- týdenní stacionáře 

- denní stacionáře  

- domovy pro seniory 

16. Motýl 

- centra denních služeb 

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osoby 
se ZP 

- raná péče 

- sociálně terapeutické dílny (od r.2008) 

- volnočasové aktivity pro osoby se ZP 

17. Mozek o.s. - rehabilitace (mentální) lidí po úrazu nebo 
onemocnění mozku 

                                                        
36 U organizací, které neposkytly aktuální údaje (k 11.4. 2007) o svých službách, byly použity údaje 
z Katalogu poskytovatelů (2006). 
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18. 
MÚSS Plzeň 

 

- domovy se zvláštním režimem 

- denní stacionáře 

- domovy pro osoby se zdravotním postižením 

- pečovatelská služba 

19. Plzeňská unie neslyšících 

- tlumočnické služby 

- průvodcovské a předčitatelské služby 

- vzdělávací, výchovné a aktivizační služby 

20. Porozumění 
- sociální rehabilitace                           

- odborné sociální poradenství  

21. Sdružení občanů Exodus 

- odlehčovací služby 

- denní stacionáře 

- centra denních služeb 

- chráněné dílny 

- dílny pracovní rehabilitace 

- dobrovolní osobní asistenti 

- rehabilitační pobyty 

- zooterapie 

- doprava osob se zdravotním postižením 

- mediační služby 

22. 
Sdružení pro pomoc mentálně 

postižených ČR 
- volnočasové aktivity pro osoby  se ZP 

23. Souzvuk Plzeň 

- telefonická krizová pomoc 

- služby následné péče 

- sociálně aktivizační služby pro osoby se ZP 

- sociální rehabiltace 

- sociálně terapeutické dílny 

24. Sport Relax Handicap Plzeň - dílny pracovní rehabilitace 

25. Středisko rané péče SPRP Plzeň - raná péče   

26. 

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR (SNN v ČR), 

Spolek neslyšících - KVSN 
(kulturně vzdělávací středisko 

neslyšících) 

 

- sociální rehabilitace 

- průvodcovské a předčitatelské služby 

- tlumočnické služby 

- volnočasové aktivity pro ZP 

- rehabilitační pobyty 

- vzdělávání 

27. 
Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých v ČR, 
poradenské centrum 

- rehabilitační pobyty 

- odborné sociální poradenství 

28. 
Svaz postižených civilizačními 

chorobami 

sociální rehabilitace 

dobrovolní asistenti 

vzdělávání pro osoby se ZP 

volnočasové aktivity pro osoby se ZP 

rehabilitační pobyty 

29. 

SVAZ TP v ČR, o.s. 

Místní organizace 

Vozíčkáři Plzeňska 

- sociální rehabilitace  

- sociálně aktivizační služby pro osoby se ZP 

- sociální poradenství 
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30. TyfloCentrum Plzeň, o.p.s 

- sociální rehabilitace 

- průvodcovské a předčitatelské služby 

- sociální poradenství 

- obsluha náročných kompenzačních pomůcek 

- dobrovolní asistenti pro zrakově postižené 

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

- podporované zaměstnávání pro zrakově postižené 

- pracovní rehabilitace 

31. Tyfloservis Plzeň, o.p.s. - sociální rehabilitace  

32. Vida 
- svépomocné aktivity pro osoby se ZP 

- sociální poradenství 

 

X.2 Chybějící články péče podle poskytovatelů a shrnutí 
zjišťování potřeb uživatelů služeb37 

Chybějící články péče podle poskytovatelů služeb 

Chybějící články péče uvedené poskytovateli jsou velmi rozmanité a obsáhlé, což je 
dané také vyšším počtem organizací a vnitřní heterogenitou této cílové skupiny podle typu 
zdravotního postižení. U poskytovatelů zaměřených na klienty sluchově postižené se vyskytly 
komentáře k poradenství a v jednom případě padl návrh na zřízení speciálního domova 
důchodců pro sluchově postižené seniory. Jako další důležitý problém se jeví absence 
tlumočníků na úřadech a všech místech, kde by se neslyšící či nedoslýchaví lidé měli domluvit 
jako každý jiný člověk podle zákona č. 155/98 Sb.  

U organizací specializovaných na zrakově postižené občany je podobně jako v případě 
sluchově postižených zmíněna potřebnost existence zvláštního ÚSP pro nevidomé a těžce 
zrakově postižené v plzeňském regionu. Jako další chybějící články jsou označovány možnost 
komplexního poradenství, možnost přístupu do objektů s asistenčním (v případě zrakově 
postižených tzv. vodícím) psem v souvislosti s hygienickými předpisy a dostupnost do mnoha 
veřejných budov, kde nejsou dodržovány důležité zásady, orientační body apod. pro orientaci 
nevidomých a slabozrakých. Tento poslední komentář se podle názoru poskytovatelů 
pracujících s lidmi tělesně postiženými týká i této cílové podskupiny, neboť pohybově i 
smyslově handicapovaní se rádi o sebe postarají sami, jsou-li jim k tomu vytvořeny 
podmínky.  

Co se týče poskytovatelů pro tělesně postižené, kladli také důraz na další odstraňování 
bariér v Plzni, na vytvoření databáze sociálních služeb a na skutečnost, že chybí dostatečná 
bezbariérová doprava do některých lokalit ve městě.  

Organizace orientované na děti s kombinovaným postižením postrádají v Plzni denní 
stacionář či zařízení s možností základního vzdělání a také si stěžují na nedostatečnou ochotu 
mateřských škol k integrování dětí s těžkým handicapem. Jednomu poskytovateli sociálních 
služeb pro dospělé s kombinovaným postižením pak chybí stacionář pro nemocné s 
roztroušenou sklerózou pro cílenou rehabilitaci pod lékařským dohledem nemocných. 

 Sdružení věnující se osobám s duševním onemocněním komentovala absenci jednak 
nemedicínských služeb pro tuto cílovou skupinu, a to zejména v oblasti bydlení, práce, 

                                                        
37 Více viz Analýza poskytovatelů sociálních služeb a příslušné analýzy potřeb uživatelů. 
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terapie a využití volného času, a jednak absenci podpory komunitních rozměrů života člověka 
s duševním onemocněním.  

V rámci nabídky sociálních služeb pro děti a dospělé s mentálním postižením je podle 
poskytovatelů v této oblasti nedostatek vybavenosti organizací pro zapůjčování 
rehabilitačních pomůcek pro děti, naprostý nedostatek v pokrytí chráněného a 
podporovaného bydlení pro lidi s mentálním postižením, není dobře zajištěn svoz dětí a dále 
podle poskytovatelů chybí v Plzni denní či týdenní stacionář pro děti a dospělé s mentálním 
postižením s kvalitním programem celoživotního vzdělávání, rehabilitací a pracovně 
tréninkovým výcvikem.  

Většina poskytovatelů pro všechny typy zdravotního postižení se shodla na 
následujících problémových oblastech: v sociálním poradenství záleží více na kvalitě než na 
kvantitě poskytovaných služeb, je nutnost zajistit komplexní informovanost a komplexní péči 
pro zdravotně postižené, nabídku integračních volnočasových aktivit, kde by se klienti mohli 
účastnit (s průvodcem nebo osobním asistentem) programů pro širokou veřejnost; mnoho 
komentářů se také týkalo zkvalitnění a rozšíření služeb osobní asistence, pracovní 
rehabilitace a podporovaného zaměstnávání.  

Shrnutí zjištěných potřeb uživatelů služeb 

• Neexistují aktuální a spolehlivé údaje o počtu lidí se zdravotním postižením jak na 
celorepublikové, tak i krajské a místní úrovni. 

• Odhaduje se, že zdravotně postižený je každý 10. občan. 

• V Plzni žije celkem 6284 (necelá 4% obyvatel) držitelů průkazek  mimořádných výhod 
pro občany se zdravotním postižením. 

• V září 2005 bylo na Úřadu práce Plzeň-město evidováno 810 lidí se změněnou 
pracovní schopností (13,8% z celkového počtu 5860 evidovaných uchazečů o 
zaměstnání). 

• Na území města Plzně působí celkem 30 poskytovatelů sociálních služeb pro cílovou 
skupinu lidé se zdravotním postižením. 

• Lidé se sluchovým postižením považují za jednu z největších společenských bariér 
nepřítomnost tlumočníků znakové řeči na státních úřadech a institucích a dále mají 
problémy s uplatněním na trhu práce. V Plzni je 9 organizací, které nabízejí sociální 
služby této cílové skupině. 

• Zrakově postižení lidé, kteří mají na výběr z 11 poskytovatelů, poukázali na nutnost 
označit začátky a konce veřejných schodišť v Plzni a dodržování všech důležitých 
zásad, orientačních bodů apod. pro orientaci nevidomých a slabozrakých na státních 
úřadech a institucích a v nákupních centrech. 

• Pro děti v předškolním věku s kombinovaným postižením neexistuje v Plzni pokrytí 
vzdělávacích institucí a rodiče vyjádřili požadavek ucelené informovanosti o 
problematice „mít v rodině postižené dítě“. Poskytovatelů je 11. 

• Dotazovaní lidé s tělesným postižením, pro které v Plzni funguje celkem 14 organizací, 
apelovali na další odstraňování bariér ve městě a měli konkrétní požadavky na 
zlepšení situace v oblasti dopravy, (zimní) údržby silnic a chodníků a zajištění 
vhodných výtahů. 

• Lidé s duševním onemocněním se necítí být dostatečně informování o nabídce služeb 
a mají nejmenší možnost výběru poskytovatelů (3).  

• Lidem s mentálním postižením zabezpečuje sociální služby v Plzni celkem 9 
poskytovatelů. Největším problémem pro tuto cílovou skupinu (a rodiny postižených) 
je  neexistence chráněného bydlení a odlehčovací služby a dále programů 
celoživotního vzdělávání pro mentálně postižené.  
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X.3 Seznam členů pracovní skupiny 
Účastníci jednání pracovní skupiny „Lidé se zdravotním postižením“ 

 Jméno Název organizace 

1. Aišmanová Lenka TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 

2. Bartošová Mirka Středisko rané péče Plzeň 

3. Bočanová Jarmila o.s. Totem 

4. Breníková Hana Motýl, o.s. 

5. Černá Marta ZŠ speciální 

6. Civiš Radovan Sdružení občanů Exodus 

7. Dittrich Jiří uživatel sociálních služeb 

8. Dvořáková Petra Tyfloservis, o.p.s. 

9. Filipová Ivana zastupitelka MO Plzeň 2 

10. Fojtíček Martin Sdružení Ledovec 

11. Frančová Hana Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje 

12. Fryček Kamil Městská charita Plzeň 

13. Hajšman Roman Diakonie ČCE – středisko v Plzni 

14. Hrdličková Marie Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje 

15. Jíchová Jana uživatelka sociálních služeb 

16. Jirman Miroslav Souzvuk Plzeň 

17. Kasal Petr o.s. Kompas Social 

18. Kazdová Michaela uživatelka sociálních služeb 

19. Kellerová Jaroslava Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 

20. Kepková Eva uživatelka sociálních služeb 

21. Koďousková Blanka uživatelka sociálních služeb 

22. Kotrbatá Věra Městský ústav sociálních služeb 

23. Kvochová Jana o.s. Porozumění  

24. Levá Helena Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 

25. Linhartová Danuše uživatelka sociálních služeb 

26. Lodr Jiří zastupitel, Diecézní charita Plzeň 

27. Mádlová Šárka Diakonie ČCE – středisko v Plzni 

28. Marková Milada Diacentrum 

29. Maršáková Anna o.s. Krystal 

30. Mossóczyová Svaz tělesně postižených, vozíčkáři Plzeňska 

31. Moulisová Iva Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 

32. Petrová Jana Národní rada zdravotně postižených 

33. Populová Dana o.s. Mozek 

34. Průchová Martina 27. MŠ 

35. Říhová Jaroslava Plzeňská unie neslyšících 

36. Slupská Zdenka o.s. Mozek 

37. Srbková Jarmila Magistrát města Plzně 

38. Srbová Anna Městská charita Plzeň 
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39. Svoboda Miroslav Sdružení občanů Exodus 

40. Valina Miroslav Svaz tělesně postižených, vozíčkáři Plzeňska 

41. Valouchová Lucie Skupina mladých s epilepsií 

42. Veverka Václav Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 

43. Vorlíčková Ivana o.s. Porozumění – sdružení nevidomých a slabozrakých ČR 
Plzeň 

44. Zahálková Martina Plzeňská unie neslyšících 
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X.4 SWOT analýza oblasti péče o osoby se zdravotním 
postižením 
SWOT analýza zachycuje popis a vyhodnocení situace v oblasti sociální péče o osoby 

se zdravotním postižením v Plzni z pohledu členů pracovní skupiny. Tito čerpali ze 
zpracovaných analytických materiálů i z vlastní bezprostřední zkušenosti s poskytováním 
služeb, ať již z pohledu člověka, který služby nabízí, využívá, financuje nebo jinak ovlivňuje 
jejich podobu. Pohled na služby je rozdělen do 4 okruhů. Byly pojmenovány nejvýznamnější 
silné a slabé stránky systému sociálních služeb ve městě, naznačeny vnější příležitosti 
využitelné pro rozvoj služeb i faktory představující pro poskytování sociálních služeb 
ohrožení. 
 

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

• existuje více sociálních služeb než dříve 
• zkvalitňování služeb 

• bezbariérová doprava a bezbariérovost 
veřejných prostor 

• zahájení komunitního plánování 
sociálních služeb  

• vytvoření pracovní skupiny „lidé se 
zdravotním postižením“ umožňující 
výměnu zkušeností a spolupráci 

• podpora Kraje projektům EU pro 
postižené 

• neexistence zařízení pro respitní péči, 
chráněné bydlení, chráněné dílny, zařízení 
pro mentálně postižené nad 26 let a sociální 
rehabilitace 

• málo peněz a neexistence dlouhodobého 
financování  

• malé čerpání fondů EU 

• malá podpora rodin s postiženými dětmi 
(absence vyhledávací služby, krizové 
intervence a rané péče) a nedostatečná 
informovanost o nabídce služeb 

• úředníci jsou nedostatečně informováni 
v oblasti legislativy 

• chybí zařízení přechodu mezi nemocnicí a 
ÚSP – „dětský stacionář“, „stacionář pro 
dospělé“ 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• vznik chybějících zařízení a služeb 

• vytvoření a správná distribuce katalogu 
služeb  

• nová legislativa (standardy, nový zákon o 
sociálních službách)  

• fondy EU – ESF 

• lepší financování od Kraje 

• nedostatek peněz  
• složitost čerpání fondů EU  
• neexistence předfinancování projektů 
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X.5 Vize rozvoje sociálních služeb v oblasti péče o osoby se 
zdravotním postižením 
Vize vyjadřuje představu členů pracovní skupiny o optimální podobě a vlastnostech 

systému sociálních služeb v Plzni vzhledem k péči o osoby se zdravotním postižením. 
Popisuje žádoucí stav z hlediska 4 perspektiv systému a zajištění sociálních služeb. Tato vize 
se stala východiskem pro formulování konkrétních cílů a opatření, jež mají přispět k jejímu 
naplnění, definovat postup, jak žádoucího stavu dosáhnout. 
 

VIZE rozvoje sociálních služeb v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

• přirozené prostředí pro poskytování sociálních služeb a možnost výběru služeb – 
spektrum různých typů poskytovatelů 

• existuje nezávislé (na obcích a jiných poskytovatelích) infocentrum pro zdravotně 
postižené poskytující informace a poradenství a mající vazbu na lékaře 

• existuje aktualizovaný katalog služeb 

• existuje vize města obsahující spektrum služeb (nabídka), kapacitu zařízení a plán 
doplnění služeb 

• podpora spolupráce poskytovatelů 

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ ZDROJE 

• víceleté financování 

• přijatelná míra byrokracie při rozdělování – jednodušší pravidla pro benefice, ESF 

• mechanismus předfinancování projektů ESF/ERDF – dostatečná kapacita 
rozdělovačů peněz 

• Město financuje i služby nad zákon (kluby, aktivity vozíčkářů, rekondiční pobyty, 
tábory dětí atd.) 

• rovný přístup k poskytovatelům – městští, ostatní 

• kritéria pro financování ve vazbě na kvalitu a potřebu 

PERSONÁLNÍ KAPACITY 

• důraz na vzdělávání, empatii, etiku 

• uznání existujících akreditovaných kurzů 

• slušné ohodnocení pracovníků 

• podpora dobrovolnictví a servisu pro dobrovolníky 

• odpovědnost poradců za kvalitu poskytovaných informací a jejich povinnost sdělit 
informace 

• při vzdělávání kladen důraz i na praxi 

• dostatek terénních sociálních pracovníků zajišťujících poptávku, poskytujících 
asistenci 

• dostatek lidí na kontrolu služeb poskytovaných v rodině – využívání příspěvků na 
péči v rodině 

KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

• dochází ke komplexnímu uspokojení potřeb (biologických, sociologických, 
psychologických, spirituálních) 
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• je kladen důraz na individualitu a seberealizaci 

• Město má kritéria a nástroje pro posuzování kvality služeb (ze zákona bude fungovat 
inspekce kvality) 

• existuje způsob získávání zpětné vazby od klientů a jejich  rodin (klient platí služby) 
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X.6 Seznam všech cílů a opatření1 

Cíle a opatření v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením 
Cíl: 1 Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města 
a poskytovatelů 

Existující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro 
všechny kategorie ZP  

Sociální poradenství 
Opatření 1.1: Základní sociální poradenství 

Opatření 1.2: Odborné sociální poradenství 

Služby sociální péče 

Opatření 1.3: Centra denních služeb 

Opatření 1.4: Denní stacionáře 

Opatření 1.5: Týdenní stacionáře 

Opatření 1.6: Domovy zvláštním režimem 

Opatření 1.7: Domovy pro osoby se ZP                                             

Opatření 1.8: Chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení 

Opatření 1.9: Osobní asistence 

Opatření 1.10: Pečovatelská služba 

Opatření 1.11: Průvodcovské a předčitatelské služby 

Opatření 1.12: Tísňová péče 

Opatření 1.13: Odlehčovací služby 

Služby sociální prevence 
Opatření 1.14: Služby následné péče 

Opatření 1.15: Raná péče  

Opatření 1.16: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Opatření 1.17: Sociálně terapeutické dílny (plánované od r. 2008) 

Opatření 1.18: Sociální rehabilitace 

Opatření 1.19: Telefonická krizová pomoc 

Opatření 1.20: Tlumočnické služby 

Existující návazné služby pro všechny kategorie ZP 
Opatření 1.21: Dobrovolní asistenti (podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě) 

Opatření 1.22: Pracovní rehabilitace a podporované zaměstnávání 

Opatření 1.23: Chráněné dílny 

Opatření 1.24: Další služby a aktivity (volnočasové, svépomocné aktivity, rekondiční 
pobyty, vzdělávání atd.) 

 

                                                        
1 Pořadí opatření v rámci jednotlivých cílů 2-6 a jejich kategorií (sociální služby/návazné služby) 
respektuje priority pracovní skupiny - důležitost, kterou její členové opatřením přikládají. 
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Cíl 2 : Doplnit síť služeb pro osoby s duševním onemocněním 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Opatření 2.1: Chráněné bydlení  pro osoby s duševním onemocněním (pro muže i  ženy) 

Opatření 2.2: 
Podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním (pro 
muže i ženy) 

Opatření 2.3: Odlehčovací služby pro osoby s duševním onemocněním 

Opatření 2.4: 
Rozšíření stávající kapacity domovů pro seniory na území města Plzně o 
možnost pobytu seniorů s duševním onemocněním 

Návazné služby a opatření 

Opatření 2.5: Chráněné dílny pro osoby s duševním onemocněním 

Cíl  3: Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Opatření 3.1: Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením 

Opatření 3.2: Domov pro osoby s mentálním postižením s nabídkou odlehčovací služby 

Opatření 3.3: 
Osobní asistence pro osoby s mentálním postižením (zvýšení kapacity 
v případě poptávky) 

Opatření 3.4: Sociálně aktivizační služby pro osoby s mentálním postižením 

Opatření 3.5: Centrum denních služeb pro osoby s mentálním postižením nad 60 let 

Návazné služby a opatření 
Opatření 3.6: Chráněné a terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením 

Opatření 3.7: 
Pracovní rehabilitace pro osoby s mentálním postižením (zvýšení 
kapacity v případě poptávky) 

Cíl 4 : Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným postižením 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Opatření 4.1: Chráněné bydlení pro osoby s kombinovaným postižením 

Opatření 4.2: Osobní asistence dětem i dospělým s kombinovaným postižením 

Opatření 4.3: 
Komplexní pobytová odlehčovací služba pro rodiny s dětmi 
s kombinovaným postižením 

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

Opatření 4.5: 
Raná péče pro děti s kombinovaným postižením s výjimkou postižení 
zraku 

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 5.1: Asistovaná individuální přeprava 
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Cíl 6 : Doplnit síť služeb pro osoby se smyslovým postižením  

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

Opatření 6.1: 
Rozšíření stávající kapacity domovů pro seniory na území města Plzně o 
možnost pobytu smyslově postižených seniorů 

Opatření 6.2: Podpora samostatného bydlení pro osoby se smyslovým postižením 

Návazné služby a opatření 

Opatření 6.3: 
Rozšíření kapacity chráněných dílen o možnost zařazení osob se 
zrakovým a sluchovým postižením 
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X.7 Podrobnější rozpracování jednotlivých cílů a opatření 

X.7.1 Existující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách pro všechny kategorie ZP 

  

Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města a 
poskytovatelů 
Následuje výčet služeb (a jejich poskytovatelů) spolu s upřesněním jejich zaměření, kapacitou a 
stanovením ročních provozních nákladů. Jednání v rámci komunitního  plánování nedospěla 
k rozhodnutí některou ze služeb utlumovat. Naopak, návrhy rozvojových cílů předpokládají 
zachování existujících služeb minimálně ve stávajícím rozsahu. Existující služby jsou většinou 
maximálně vytíženy, u některých služeb se ukazuje, že jejich stávající kapacita není dostatečná 
(zvýrazněno tučně). Ke změnám v nabídce a rozsahu existujících služeb může dojít buďto cíleně na 
základě výstupů opatření zavádějícího monitoring služeb a potřeb, nebo vlivem vztahu nabídky a 
poptávky po službě, registrací služeb či výsledků inspekce jejich kvality. V případě výpadku 
financování uvedených služeb ze zdrojů mimo rozpočet města při zachování nebo zvýšení poptávky 
je prioritním cílem všech účastníků komunitního plánování usilovat o jejich udržení. 

Opatření 1.1: Základní sociální poradenství 
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb 
jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území města 

apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Ledovec Osoby s duševním onemocněním (a 
jejich blízcí) 

500 poradenských 
konzultací 

600.000,- 
(MPSV, dárci) 

TyfloCentrum 
Plzeň o.p.s 

Zrakově postižené a kombinovaně 
postižené osoby od 15-ti let 
Území města Plzně, Plzeňský kraj 

70  390.000,- Kč 
MPSV, kraj, 
město, drobní 
dárci 

VIDA centrum Osoby s duševním onemocněním Zřízeno nově financováno 
z Prahy 

Český klub 
nedoslýchavých 
HELP 

   

Opatření 1.2: Odborné sociální poradenství 
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob 
v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, 
jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních 
pomůcek. 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území města 

apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Porozumění Zrakově postižené osoby  hluchoslepé, Maximální odhad 828 420,- Kč 
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osoby s kombinovaným zdravotním  
postižením i ostatním  zdravotním 
postiženým. 
(sociálně-právní poradenství, rodinné 
a psychologické, poradenství, 
zdravotní poradenství, pracovněprávní 
a právní poradenství)  

počtu intervencí na 
rok 2007: 2 000 
intervencí 

Zdroje: 
Dotace MPSV 
MMP – OSVZ 
ÚMO Plzeň 

ESF – Globální 
grant 
Dary fyzických 
osob 

Centrum pro 
zdravotně 
postižené 
Plzeňského 

kraje 

   

Svaz neslyšících 
a 

nedoslýchavých 
v ČR, 

poradenské 
centrum 

   

Opatření 1.3: Centra denních služeb 
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje 
tyto základní činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění 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.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 

(cílová skupina, území města 
apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Motýl Děti a mládež se zdravotním 
postižením– integrace mezi zdravé 
vrstevníky. 
 

100 dětí a mladých 
lidí s handicapem 
týdně, kapacita je 
naplněná, 
potřebujeme větší 
prostory pro další 
rozvoj, s rozvojem 
stoupnou i náklady na 
službu. 

3.000.000,- 
Kč 
MPSV, MMP, 
nadace, klienti 

Sdružení občanů 
Exodus 

   

Opatření 1.4: Denní stacionáře 
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo 
zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 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.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území města 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
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apod.) provoz a 
zdroje 
příjmů  

Ledovec Osoby s duševním onemocněním 
a/nebo mentálním handicapem 

15 osob 1.400.000,- 
(MPSV, město 
Plzeň, dárci 

Diakonie ČCE – 
středisko v 
Plzni 

Denní stacionář ČLOVÍČEK - pro děti a 
mládež s kombinovaným post. (3-18 
let) 

8 denně 1,2 mil. 
(MPSV, Kraj, 
MMPlzně, 
klienti) 

Diakonie ČCE – 
středisko v 
Plzni 

Denní stacionář ČLOVÍČEK - pro 
mládež a dospělé s mentálním a 
pohybovým postižením (16 - 65 let) 

16 denně 1,6 mil. 
(MPSV, Kraj, 
MMPlzně, 
klienti) 

Městská charita 
Plzeň   

území města+Plzeňský kraj, 
upřednostnění zájemců z Plzně města, 
hendikepovaní klienti, klienti 
s poruchami paměti 

V loňském roce 50 
klientů denních i 
týdenních stacionářů. 
Kapacita: 7 míst na 
denní pobyt (ve 2 
zařízeních). 
Kapacita není 
dostatečná. 
  

stacionáře 
celkem: 
3 549 000,- 
dotace 
Plzeňský kraj, 
magistrát MP, 
tržby za vlastní 
výkony, UMO 

Městský ústav 
sociálních 
služeb města 
Plzeň 

Mentálně postižené děti, mládež a 
dospělé osoby ve věku od 7 do 50 let 
věku i s přidruženým lehkým tělesným 
a smyslovým postižením, nebo 
s autistickými rysy; Plzeň, Plzeňský 
kraj. 

25, bez pořadníku 
čekatelů  

 2.400 000,-  
MPSV, MMP 

Sdružení občanů 
Exodus 

   

Opatření 1.5: Týdenní stacionáře 
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které  mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo 
zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území města 

apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Městská charita 
Plzeň 

území města+Plzeňský kraj, 
upřednostnění zájemců z Plzně města, 
hendikepovaní klienti, klienti 
s poruchami paměti 

V loňském roce 50 
klientů denních i 
týdenních stacionářů. 
Kapacita: 17 lůžek 
ve 2 zařízeních,  
v současnosti 15 

stacionáře 
celkem: 
3 549 000,-  
dotace 
Plzeňský kraj, 
magistrát MP, 
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žádostí čekajících na 
pobyt - kapacita je 
nedostatečná. 

tržby za vlastní 
výkony, UMO 

Opatření 1.6: Domovy se zvláštním režimem 
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 
demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben 
specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy,pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území města 

apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Městský ústav 
sociálních 
služeb města 
Plzeň 

Plzeň, Plzeňský kraj 220 lůžek ve 3 
zařízeních 
350 čekatelů 

45.700 000,-  
MPSV, MMP 

Opatření 1.7: Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto 
základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území města 

apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Městský ústav 
sociálních 
služeb města 
Plzeň 

Mentálně postižené děti a mládež ve 
věku od 3 let do 30 let (střední, těžká a 
hluboká mentální retardace) 
s přidruženým tělesným postižením; 
Plzeň, Plzeňský kraj 

45, bez pořadníku 
čekatelů 

14.200 000,-  
MPSV, MMP 

Opatření 1.8: Chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení 
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 
postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území města 

apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
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příjmů  

Diakonie ČCE – 
středisko v 
Plzni 

MŮJ 1+0 chráněné a podporované 
bydlení pro 

osoby s mentálním postižením 18+ 

čekáme na schválení 
dotace městem a 
jednáme o přidělení 
prvních bytů 

cca 0,9mil. 
/6 klientů  

(MPSV, Kraj, 
MMPlzně,  
klienti) 

Opatření 1.9: Osobní asistence 
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez 
časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba podle odstavce 1 
obsahuje zejména tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 

(cílová skupina, území města 
apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Městská charita 
Plzeň 

Osoby se zdravotním postižením,  

území města Plzně. Jedná se pouze o 
tzv. sebeurčující osobní asistenci, která 
není vhodná pro osoby 
s kombinovaným a mentálním 
postižením (na rozdíl od řízené 
asistence). 

pohotovost byty 30-34 
klientů, terén 47 
klientů, dostatečná 
kapacita 

1.855.000,- 

Plzeňský kraj, 
magistrát MP, 
ÚP, UMO, 
dary, tržby za 
vlastní výkony 

Opatření 1.10: Pečovatelská služba 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 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.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území města 

apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Městská charita 
Plzeň 

Osoby se zdravotním postižením, 
senioři na území města Plzně. 
 

233 klientů, mírný 
nárůst zájmu klientů 
od začátku roku, také 
vzhledem k novému 
zákonu, situace je 
zatím mapována.  

5.153.000,- 
Plzeňský kraj, 
magistrát MP, 
tržby za vlastní 
výkony 

Městský ústav 
sociálních 
služeb města 
Plzeň 

Plzeň, Plzeňský kraj 1.700 denně, 4.500 
ročně 

26.500.000,
- 
MPSV, MMP 

Opatření 1.11: Průvodcovské a předčitatelské služby 
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou 
sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit 
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vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území města 

apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

 
TyfloCentrum 
Plzeň, o.p.s 

Zrakově postižené a kombinovaně 
postižené osoby od 15 let; území města 
Plzně, Plzeňský kraj 

25 450 000,- 
MPSV, kraj, 
město, drobní 
dárci 

Plzeňská unie 
neslyšících 

Plzeňský kraj, osoby se sluchovým 
postižením (neslyšící, nedoslýchavé, 
ohluchlé, osoby s kombinovaným 
postižením bez rozdílu věku), včetně 
tlumočnické služby. 

Registrovaní členové 
– 103 
Neregistrovaní - 63 
kontakty 2006: 2468 

800.000,- 
Kč za 
všechny 
služby 
organizace 
MPSV, Plzeň, 
Plzeňský kraj, 

nadace, fondy, 
sponzoři 

Centrum pro 
zdravotně 
postižené 
Plzeňského 

kraje 

   

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v 
ČR (SNN v ČR), 

Spolek 
neslyšících - 

KVSN (kulturně 
vzdělávací 
středisko 

neslyšících) 

   

Opatření 1.12: Tísňová péče 
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami 
vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu 
nebo schopností. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové 
situaci, sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc 
při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území 

města apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Městská charita 
Plzeň 

Osoby se zdravotním 
postižením, osaměle žijící 
senioři; území města Plzně 
+ nejbližší okolí do 10 km 

19 klientů, poloviční nárůst 
klientů v tomto roce, uspokojeni 
všichni žádající klienti, zatím jde 
neustále o novou službu. 

27.000,-  
za vlastní 
výkony, dary 
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Opatření 1.13: Odlehčovací služby 
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje 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, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 
při obstarávání osobních záležitostí. 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území 

města apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Sdružení občanů 
Exodus 

   

Opatření 1.14: Služby následné péče 
Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým 
na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí 
podrobují, nebo osobám, které abstinují. Služba obsahuje tyto základní činnosti: sociálně terapeutické činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území 

města apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Souzvuk Město Plzeň 200 150 000,- Kč 

Krystal    

Opatření 1.15: Raná péče 
Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a 
podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území 

města apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Motýl 
 

děti  (0 -7)     
s kombinovaným 
postižením 

25 dětí týdně 
 

1.200.000,- 
Kč 
MPSV, MMP, 
nadace 

Středisko rané 
péče SPRP 
Plzeň 
 

pro rodiny s dětmi se 
zrakovým a kombinovaným 
postižením od narození do 
4-7 let; Plzeňský a 
Karlovarský kraj 

Kapacita 40 klientských rodin 
- je dostatečná 

1.200.000,- 
Kč 
Zdroje: dotace 
krajů, měst, 
obcí, nadace, 
sponzoři  
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Opatření 1.16: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo 
osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území 

města apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Diakonie ČCE – 
středisko 
v Plzni 

ZKUSME TO – sociálně 
aktivizační služby pro 
osoby s mentálním 
postižením 15+ 

50 1,3 mil. 
(MPSV, Kraj, 
MM Plzně,  

klienti) 

 
TyfloCentrum 
Plzeň, o.p.s 

Zrakově postižené  a 
kombinovaně postižené 
osoby od 15-ti let 
Území města Plzně, 
Plzeňský kraj 

70, kapacita dostatečná 200 000,- 
MPSV, kraj, 
město, drobní 
dárci 

SVAZ TP v ČR, 
o.s. 

Místní 
organizace 
Vozíčkáři 
Plzeňska 

Těžce tělesně postižení, 
zejména vozíčkáři z Plzně 
a PK 

100-110 klientů společně s 
poradenstvím, dostatečná 
 
 

 35 000,- Kč 
NF-MMP, KÚ, 
vlast- ní zdroje 

Centrum pro 
zdravotně 
postižené 
Plzeňského 

kraje 

   

Souzvuk Rodiny s dětmi, zdravotně 
postižení, senioři 

200 150 000,- Kč 

Opatření 1.17: Sociálně terapeutické dílny 
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 
postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá 
a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba 
obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 

(cílová skupina, území 
města apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Motýl 

(plánované od 
roku 2008) 

lidé s těžším ZP 18+ 15 klientů denně 2.500.000,- 
Kč 
MPSV,  MMP, 
nadace 
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Souzvuk Osoby se zdravotním 
postižením, osoby se 
společensky nežádoucími 
jevy 

150 130.000,-  
Kč 

Opatření 1.18: Sociální rehabilitace 
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 
osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro 
samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a 
kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb 
poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo 
ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti: nácvik 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. 
Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních 
činností, obsažených v odstavci 2 tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území 

města apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Ledovec Osoby s duševním 
onemocněním 

60 osob 2 500 000,- 
(MPSV, MZ,  
MK,  dárci, SF 
EU) 

Porozumění Primární cílovou skupinou 
jsou zrakově postižení, služby 
jsou dále poskytovány 
hluchoslepým, lidem  s 
kombinovaným zdravotním  
postižením i ostatním  
zdravotně postiženým. 

Maximální kapacita služby činí 
podle našeho odhadu 110 
klientů. 

1 210 020,- 
Dotace MPSV, 
dotace ÚP, 
MMP – OSVZ, 
ESF- Globální 
grant, ÚMO 
Plzeň, dary 
fyzických osob 

TyfloCentrum 
Plzeň, o.p.s 

Osoby se zrakovým 
postižením popř. 
s kombinovaným 
postižením od 9-ti let 

10 450 000,- 

Tyfloservis 
Plzeň, o.p.s. 

Osoby se zrakovým 
handicapem, osoby 
s kombinovaným postižením 
(jedno je zrakové), jejich 
blízcí, široká veřejnost 

- počet klientů omezen územím 
Plzeňského kraje 
- v současné době je nabídka 
služeb dostatečná 

1 400 000,- 
cca.110 000,- 
od města 
Plzeň 
MZČR, 
Plzeňský kraj, 
Město Plzeň, 
soukromí 
dárci, veřejná 
sbírka  

SVAZ TP v ČR, 
o.s. 

Místní 

Pobytové služby v specifických 
zařízeních pro ZP 2-3x ročně 
Město Plzeň a Plzeňský kraj 

cca 50 účastníků, dostatečná 

 
 

250 000,- Kč 

MZ, MMP, 
vlastní zdroje  
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organizace 
Vozíčkáři 
Plzeňska 

Souzvuk Senioři, zdravotně postižení, 
osoby obtížně společensky 
přizpůsobivé 
Město Plzeň 

200 150 000,- Kč 

Svaz 
postižených 
civilizačními 
chorobami 

 

členové sdružení, jejich 
rodinní příslušníci a další 
zájemci 

 1250 – členská základna 
kapacitně vyhovuje 

1 379 000,-
Kč na 
všechnu 
činnost 
sdružení 
MMP,ÚMO 3, 
MPSV,OV PP, 
sponzorské 
dary 

Krystal    
Svaz neslyšících 

a 
nedoslýchavých 
v ČR (SNN v ČR), 

Spolek 
neslyšících - 

KVSN (kulturně 
vzdělávací 
středisko 

neslyšících) 

   

Opatření 1.19: Telefonická krizová pomoc 
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci 
ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba 
obsahuje tyto základní činnosti:  telefonickou krizovou pomoc, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území 

města apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

Souzvuk Rodiny dětmi, senioři, 
zdravotně postižení; Plzeň 
město 

1500 klientů 80 000,- Kč 

Opatření 1.20: Tlumočnické služby  
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace 
způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území 

města apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  
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Plzeňská unie 
neslyšících 

Plzeňský kraj, osoby se 
sluchovým postižením 
(neslyšící, nedoslýchavé, 
ohluchlé, osoby 
s kombinovaným postižením 
bez rozdílu věku), včetně 
průvodcovské a předčitatelské 
služby. 

Registrovaní členové – 103 
Neregistrovaní - 63 
kontakty 2006: 2468 

800.000,- 
Kč za 
všechny 
služby 
organizace 
MPSV, Plzeň, 
Plzeňský kraj, 
nadace, fondy, 
sponzoři 

Centrum pro 
zdravotně 
postižené 
Plzeňského 

kraje 

   

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých 
v ČR (SNN v ČR), 

Spolek 
neslyšících - 

KVSN (kulturně 
vzdělávací 
středisko 

neslyšících) 
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X.7.2 Existující návazné služby pro všechny kategorie osob se 
zdravotním postižením 

Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města a 
poskytovatelů 
Následuje výčet služeb (a jejich poskytovatelů) spolu s upřesněním jejich zaměření, kapacitou a 
stanovením ročních provozních nákladů. Jednání v rámci komunitního  plánování nedospěla 
k rozhodnutí některou ze služeb utlumovat. Naopak, návrhy rozvojových cílů předpokládají 
zachování existujících služeb minimálně ve stávajícím rozsahu. Existující služby jsou většinou 
maximálně vytíženy, u některých služeb se ukazuje, že jejich stávající kapacita není dostatečná 
(zvýrazněno tučně). Ke změnám v nabídce a rozsahu existujících služeb může dojít buďto cíleně na 
základě výstupů opatření zavádějícího monitoring služeb a potřeb, nebo vlivem vztahu nabídky a 
poptávky po službě, registrací služeb či výsledků inspekce jejich kvality. V případě výpadku 
financování uvedených služeb ze zdrojů mimo rozpočet města při zachování nebo zvýšení poptávky 
je prioritním cílem všech účastníků komunitního plánování usilovat o jejich udržení. 
Opatření 1.21: Dobrovolní asistenti (podle zákona č. 198/2002 Sb., o 
dobrovolnické službě) 
Dobrovolnickou službou je činnost, při níž dobrovolník poskytuje pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, 
zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí 
svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny 
v jejich volném čase.  Dobrovolnická služba je podle své povahy krátkodobá nebo, je-li vykonávána po dobu delší než 3 
měsíce, dlouhodobá. 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území 

města apod.) 

Kapacita služby Roční 
náklady na 
provoz a 
zdroje 
příjmů  

TyfloCentrum 
Plzeň, o.p.s 

Osoby se zrakovým 
postižením  os 15-ti let 

10 50 000,- 

sponzoři, 
Město 

Sdružení občanů 
Exodus 

   

Svaz postižených 
civilizačními 
chorobami 

   

Opatření 1.22: Pracovní rehabilitace (zákon č. 435/2004 Sb. § 69) a 
podporované zaměstnávání 
Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce místně 
příslušný podle bydliště osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na 
základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním 
postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se 
zdravotním postižením obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je osobou se zdravotním 
postižením. Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání 
nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, 
zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání 
nebo jiné výdělečné činnosti. 
Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 

(cílová skupina, území 
města apod.) 

Kapacita služby Roční náklady 
na provoz a 
zdroje příjmů  

TyfloCentrum pracovní rehabilitace, 10 500 000,-  
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Plzeň, o.p.s podporované 
zaměstnávání, pro zrakově 
postižené klienty 
v produktivním věku. 

ESF, MPSV 

Diakonie ČCE – 
středisko 
v Plzni 

Kavárna KAČABA –  
pro osoby s lehkým až 
středně těžkým stupněm 
mentálního postižení 18+ 

10 denně 2,8 mil. 
(Úřad práce, 
MM Plzně, 
zákazníci 
kavárny) 

Sport Relax 
Handicap Plzeň 

převážně děti a mládež do 
20 let 

  

Sdružení občanů 
Exodus 

   

Opatření 1.23: Chráněné dílny  
Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 

(cílová skupina, území 
města apod.) 

Kapacita služby Roční náklady 
na provoz a 
zdroje příjmů  

Sdružení občanů 
Exodus 

   

Opatření 1.24: Další služby a aktivity (volnočasové, svépomocné aktivity, 
rekondiční, rehabilitační pobyty, vzdělávání  atd.) 
Název poskytovatele Zaměření služby 

(cílová skupina, území města apod.) 
Sdružení občanů Exodus doprava osob se ZP 

Mozek o.s. 
rehabilitace (mentální) lidí po úrazu nebo 
onemocnění mozku 

Sdružení občanů Exodus rehabilitační pobyty 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 
poradenské centrum 

rehabilitační pobyty 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNN v 
ČR), Spolek neslyšících - KVSN (kulturně 
vzdělávací středisko neslyšících) 

rehabilitační pobyty 

 

Dětský nadační fond rehabilitační pobyty 

Svaz postižených civilizačními chorobami rehabilitační pobyty 

Krystal sociálně terapeutické činnosti 

Krystal svépomocné aktivity pro osoby se ZP 

Vida svépomocné aktivity pro osoby se ZP 

Sdružení občanů Exodus volnočasové aktivity pro osoby se ZP 

Krystal volnočasové aktivity pro osoby se ZP 

Sdružení pro pomoc mentálně postižených ČR volnočasové aktivity pro osoby se ZP 

Motýl volnočasové aktivity pro osoby se ZP 

Dětský nadační fond volnočasové aktivity pro osoby se ZP 

Svaz postižených civilizačními chorobami volnočasové aktivity pro osoby se ZP 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNN v 
ČR), Spolek neslyšících - KVSN (kulturně 
vzdělávací středisko neslyšících) 

volnočasové aktivity pro ZP 

 

Plzeňská unie neslyšících vzdělávací, výchovné a aktivizační služby 
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNN v 
ČR), Spolek neslyšících - KVSN (kulturně 
vzdělávací středisko neslyšících) 

vzdělávání 

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského 
kraje 

vzdělávání  - PC kurzy pro TP 

Svaz postižených civilizačními chorobami 

vzdělávání pro osoby se ZP 

 

Sdružení občanů Exodus zooterapie 
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X.7.3 Navržené sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách pro osoby s duševním onemocněním 

Cíl 2 : Doplnit síť služeb pro osoby s duševním onemocněním 

Opatření 2.1: 
Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním 
(pro muže i pro ženy) 

Charakteristika 
opatření 

1. Vznikne komunitní chráněné bydlení pro cca 10 klientů, koedukovaně 
(muži + ženy), na 10 klientů je třeba až 6 terapeutů, kteří se střídají. 

2. Vznikne chráněné bydlení s menší podporou – max. 3 terapeuti, 
neposkytují celodenní péči, ale několikahodinovou. Obsluha 10ti klientů. 
Chráněné bydlení je podle zákona pobytová služba poskytovaná osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu 
skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 
Cílová skupina: lidé s duševním onemocněním starší 18 let, muži i ženy. 

Prostory: pro chráněné bydlení komunitního typu je třeba „komunitní 
byt“, pro dostupnost dalších služeb a možnost vlastních integračních 
aktivit je důležité, aby se byt nacházel ve městě.  Pro chráněné bydlení 
s menší podporou jsou vhodné jakékoli cenově dostupné byty. 

Odůvodnění 
opatření 

Absence chráněného bydlení a komunitní formy života pro duševně 
nemocné byla poskytovateli označena za slabý článek péče služeb v Plzni. 
Odhad počtu osob trpících duševním onemocněním (schizofrenního 
okruhu nebo s afektivními poruchami) je v Plzni na základě údajů ÚZIS 
z r. 2003 asi 1700 osob. 
Statistiky psychiatrické kliniky FN Plzeň uvádějí cca 1500 nových 
pacientů ročně. Procento osob s duševním onemocněním má 
v euroamerické populaci obecně rostoucí tendenci.  

Pilotní chráněné bydlení v Dýšiné (pro 5 mužů) bylo naplněno do dvou 
měsíců od zveřejnění nabídky, řada klientů musela být odmítnuta. 
Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním je sociální 
službou, která podstatně omezuje sociální vyloučení klientů a má 
pozitivní vliv na kvalitu jejich života. Chráněné bydlení s různou mírou 
podpory pomáhá klientům k osamostatněními poskytuje pomoc 
v případě, že se klient ocitne bez pomoci rodiny.  Je finančně méně 
náročnější službou než hospitalizace v psychiatrické léčebně nebo na 
klinice. Hospitalizace na klinice či v léčebně je v mnoha případech 
z důvodu spíše sociálních než medicínských, realizací chráněného 
bydlení by tito klienti získali jim odpovídající podporu. 
Návrh kapacity bydlení je limitován střízlivým odhadem možností, 
poptávka je vyšší. 

V Plzni již existuje základní síť návazných služeb, která umožňuje 
doprovázení klienta chráněného bydlení a efektivní podporu v integraci 
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do společnosti (zejména služby Sdružení Ledovec), chráněné bydlení (s 
výjimkou pilotního projektu v Dýšině) ve městě zatím chybí. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

- Snížení sociální exkluze klientů z cílové skupiny 
- Zlepšení kvality jejich života 
- Snížení rizika opětné hospitalizace 
- Finančně méně náročný typ péče než hospitalizace 
- Zlepšení kvality života celé rodiny klienta 
- Destigmatizace psychiatrických onemocnění  

Aktivita 

 

Realizátor+ 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.1.1. Zřízení komunitního chráněného 
bydlení (pro muže i ženy) 
2.1.2 Zřízení chráněného bydlení s menší 
podporou (pro muže i ženy) 

2.1.1 NNO 
2.1.2 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.1.1 Komunitní chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním 
starší 18 let (muži i ženy) s kapacitou pro 10 klientů. 
2.1.2 Chráněné bydlení s menší podporou pro osoby s duševním 
onemocněním starší 18 let(muži i ženy) s kapacitou 10 klientů.  

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Investiční náklady: 3 642 857,- Kč při výměře objektu pro komunitní 
bydlení 214 m2 (včetně společných prostor) a jednotkové ceně 17 000,- 
Kč/m2 
Provozní náklady: 
1) Komunitní CH.B.: 2 mil Kč / rok (osobní náklady terapeutů, režie) + 
náklady na externisty.  

2) CH.B. s menší podporou: cca 1 mil Kč / rok, klienti si hradí režijní 
náklady spojené s bydlením. 
Finanční zdroje: 
Investiční náklady: ROP NUTSII JZ prioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj 
obcí, oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci, 
Nadace Bona 
Provozní náklady: MPSV, Kraj 
Náklady na bydlení a stravu jsou hrazeny klienty, nadace, MPSV - Kraj. 
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Cíl 2 : Doplnit síť služeb pro osoby s duševním onemocněním 

Opatření 2.2: 
Podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním 
onemocněním 

Charakteristika 
opatření 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 
při obstarávání osobních záležitostí. 

Kapacita: cca 3 terénní terapeuti/ 20 klientů. 
Cílová skupina: lidé s duševním onemocněním starší 18 let, muži i ženy. 

Odůvodnění 
opatření 

Základní rámec (velikost cílové skupiny, potřeba služby a její neexistence 
v Plzni)  je totožný s opatřením 2.1.  
Podpora samostatného bydlení je služba, která maximálně využívá 
vlastních zdrojů klienta a jeho rodiny, je tedy z ekonomického hlediska 
nejlevnější a z hlediska sociálního velice vhodná, neboť poskytuje 
podporu klientovi v jeho prostředí (v bytě, kde bydlí). Služba je namířena 
zejména na podporu mladých klientů, u kterých z různých důvodů 
podpora rodiny není vhodná. Poskytuje se také lidem, kteří se po 
hospitalizaci vracejí zpět domů, případně klientům, kteří přecházejí 
z chráněného bydlení „do svého“-samostatného bydlení. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

- Snížení sociální exkluze klientů z cílové skupiny 
- Zlepšení kvality jejich života 
- Snížení rizika opětné hospitalizace 
- Zlepšení kvality života celé rodiny klienta 
- Destigmatizace psychiatrických onemocnění  
- Klient se stává nezávislým na pobytových službách 
- Klient je podpořen ve vlastním prostředí 
- Zvyšuje míru samostatnosti klienta 

Aktivity Realizátor+ 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 2.2.1 Zřízení služby podporovaného bydlení 

pro osoby s duševním onemocněním starší 18 
let (muži i ženy) 

2.2.1 NNO  

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.2.1 Služba podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním 
onemocněním starší 18 let, pro muže i ženy s kapacitou 20 klientů.  

Termín 
realizace 
opatření 

2008- 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Kraj, Město, spoluúčast klientů služby 
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Cíl 2 : Doplnit síť služeb pro osoby s duševním onemocněním 

Opatření 2.3: Odlehčovací služby pro osoby s duševním onemocněním 

Charakteristika 
opatření 

Odlehčovací služba je služba, jejímž hlavním cílem je umožnit pečující 
fyzické osobě  nezbytný odpočinek, regeneraci sil, umožní jí jet na 
dovolenou nebo např. absolvovat vlastní hospitalizaci, což posiluje její 
schopnost o potřebného dlouhodobě  pečovat. 
Jedná se o terénní a pobytovou službu poskytovanou vždy na určitou 
časově ohraničenou dobu (případně i ambulantní). 
Terénní služba poskytuje klientovi podporu v jeho domácím prostředí, je 
tedy ze sociálního hlediska velice výhodná. Pro klienta je výhodou domácí 
prostředí, nemusí si krátkodobě zvykat na režim v pobytových zařízení a 
na změnu prostředí. Ve vlastním prostředí si klient v maximální míře 
zachová nabytou soběstačnost a stabilizovaný psychický stav, zachová si 
stávající rituály apod. 
Pobytová odlehčovací služba je poskytována u těch klientů, u nichž není 
možno vzhledem k jejich potřebám a individuální situaci zvládnout tuto 
situaci v jejich domácím prostředí. U řady klientů navíc představuje první 
krok v jejich postupném osamostatňování se. 
1. Vznikne pobytová odlehčovací služba – pro cca 2 klienty v jeden 

okamžik, na max. 3 měsíce v roce pro klienta, ideálně půjde o dvě 
lůžka v rámci komunitního bydlení (viz opatření 1.1.), s potřebou cca 1 
terapeuta dle stupně závislosti klienta 

2. Vznikne terénní odlehčovací služba – poskytující klientům podporu 
v jejich domácím prostředí, rozsah a délka podpory je sjednáván 
individuálně na základě potřeb klienta a možností poskytovatele 
(může jít až o 24 hodinovou podporu), kapacita 10 klientů / 3 terénní 
terapeuti (dle stupně závislosti klienta a sjednaném rozsahu 
podpory), kteří zároveň poskytují služby podpory samostatného 
bydlení 

Cílová skupina: lidé s duševním onemocněním starší 18 let, muži i ženy, 
se stabilizovaným zdravotním stavem. 

Odůvodnění 
opatření 

Základní rámec (velikost cílové skupiny, potřeba služby a její neexistence 
v Plzni)  je totožný s opatřením 2.1.  
Služba umožní pečující fyzické osobě  nezbytný odpočinek, posiluje její 
schopnost o potřebného dlouhodobě  pečovat, podporuje klienta v jeho 
přirozeném prostředí (terénní ambulantní služba). Klient není nucen si 
krátkodobě zvykat na režim v pobytových zařízení a na změnu prostředí. 
Z dlouhodobého hlediska služba napomáhá osamostatnění klientů. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Kromě dopadů uvedených v předchozích opatřeních je zajištěn nezbytný 
odpočinek pečující fyzické osoby, který posiluje její možnosti dlouhodobě 
a systematicky pečovat – tj. posílení přirozených zdrojů klienta. 

Aktivity Realizátor+ 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.3.1 Vytvoření zařízení pro pobytovou 
odlehčovací službu - dvě lůžka v rámci 
komunitního chráněného bydlení (pro muže i 
ženy s duševním onemocněním starší 18 let) 
2.3.2 Zřízení terénní odlehčovací služby (pro 

2.3.1. NNO 
2.3.2. NNO 
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muže i ženy s duševním onemocněním starší 18 
let) 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.3.1 Pobytová odlehčovací služba pro osoby s duševním onemocněním 
starší 18 let (muži i ženy) s kapacitou cca 2 klienti (v jeden okamžik), 
s maximální dobou pobytu 3 měsíce. 
2.3.2 Terénní odlehčovací služba pro osoby s duševním onemocněním 
starší 18 let (muži i ženy) s kapacitou 10 klientů (3 terapeuti v aktuální 
adekvátní části úvazku). 

Termín 
realizace 
opatření 

2008- 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

2.3.1. Pobytová odlehčovací služba: finance z EU, Nadace Bona, Kraj, 
příspěvky klientů 
2.3.2. Terénní odlehčovací služba: Kraj, Město, příspěvky klientů 

 

Cíl 2 : Doplnit síť služeb pro osoby s duševním onemocněním 

Opatření 2.4: 
Rozšíření stávající kapacity domovů pro seniory na 
území města Plzně o možnost pobytu seniorů 
s duševním onemocněním 

Charakteristika 
opatření 

V domovech pro seniory zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí 
ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 

Odůvodnění 
opatření 

Na území města Plzně chybí zařízení zohledňující specifické potřeby 
stárnoucích lidí s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu. 
Ústavní mimoplzeňské řešení vytrhává osoby z přirozeného prostředí a 
z dosahu blízkých. Rozšíření stávajících kapacit domovů pro seniory je 
ekonomicky nejméně náročné. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Senioři s duševním onemocněním mohou žít v blízkosti svých blízkých a 
známého prostředí.  

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 2.4.1 Rozšíření stávající kapacity domovů pro 

seniory na území města Plzně pro seniory 
s duševním onemocněním 

2.4.1 NNO, 
Město 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.4.1 Domovy pro seniory na území města Plzně přijímají seniory 
s duševním onemocněním, jejichž stav je stabilizovaný.  

Termín 
realizace 
opatření 

2008 - 2015 
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Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Kraj, Město Plzeň 

 

X.7.4  Navržené návazné služby pro osoby s duševním onemocněním 

Cíl 2 : Doplnit síť služeb pro osoby s duševním onemocněním 

Opatření 2.5: Chráněné dílny pro osoby s duševním onemocněním 

Charakteristika 
opatření 

Chráněné dílny nabízejí pracovní místa lidem, kteří mají vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu omezené možnosti pracovat v běžném 
pracovním prostředí. Mají uzavřenou pracovní smlouvu a jsou za svou 
práci finančně ohodnoceni. Pracují pod vedením pracovních terapeutů. 

Chráněné dílny v rámci transformace stávajících dílen Sdružení Ledovec 
(případně jinak) – tkalcovská dílna, svíčkařská dílna, řemeslná dílna, 
které budou nabízet celkem cca 20 pracovních míst lidem s duševním 
onemocněním (mužům a ženám). Pracovat budou pod vedením cca 4 
terapeutů a cca 3 pracovních asistentů (dle míry potřebné podpory). 
Cílová skupina: lidé s duševním onemocněním starší 18 let, muži i ženy 

Odůvodnění 
opatření 

Stávající nabídka chráněných pracovních míst v Plzni není určena 
osobám s duševním onemocněním. Velcí zaměstnavatelé osob se ZP 
(Styl, Meta, Obzor,…) neposkytují vesměs pracovníkům se ZP 
specifickou individuální podporu a s osobami s duševním onemocněním 
nemají zkušenost. 
Pracovní potenciál osob s duševním onemocněním je však často 
dostačující a pravidelná smysluplná práce je významným faktorem jejich 
rehabilitace. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

- Snížení sociální exkluze klientů z cílové skupiny 
- Zlepšení kvality jejich života 
- Snížení rizika opětné hospitalizace 
- Destigmatizace psychiatrických onemocnění 
- Smysluplná práce dodá klientům sebedůvěru - je pro ně motivací 

k samostatnému životu 
- Příprava na práci klienta v běžných podmínkách - nácvik základních 

pracovních návyků a dovedností (to už je skoro o pracovní 
rehabilitaci) 

- Zvýšení zaměstnatelnosti klientů 
- Pro organizace a podnikatele - nákupem výrobků  a služeb splnit 

v souladu se §24 odst.3 písm.b zákona o zaměstnanosti tzv. náhradní 
plnění 

Aktivity Realizátor+ 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 2.5.1 Zřízení chráněné dílny - tkalcovská dílna, 

svíčkařská dílna, řemeslná dílna pro osoby 
s duševním onemocněním (muže a ženy) 

2.5.1 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.5.1 Bude nabídnuto cca 20 chráněných pracovních míst v chráněné 
tkalcovské dílně, svíčkařské dílně, řemeslné dílně lidem s duševním 
onemocněním (muži a ženy). Činnost budou zajišťovat cca 4  terapeuti a 
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cca 3 pracovní asistenti. 

Termín 
realizace 
opatření 

2008- 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Finance z EU (OPLZZ), krajské a městské prostředky, tržby z prodeje 
výrobků. 
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X.7.5 Navržené sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách pro osoby s mentálním postižením 

Cíl 3 : Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením 

Opatření 3.1: Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením 

Charakteristika 
opatření 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má 
formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba 
obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí 
ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 
Služba není v současné době poskytována, je připravena k realizaci 
Diakonií ČCE – středisko v Plzni (zatím je finančně podpořena jen od 
MPSV). Půjde o chráněné bydlení, na které navazuje podporované 
bydlení. Chráněné bydlení je doplňováno sociálně aktivizačními 
službami. Služba bude poskytována v běžné bytové zástavbě s  
dostupností MHD a služeb. V 1 bytě bude 4 – 6 osob, jinou možností je 
více menších bytů na jednom patře. Prostory pro poskytování služby 
jsou vytipované, rekonstrukce závisí na finanční podpoře.  

V rámci této aktivity by mělo být při nové výstavbě ve městě Plzni 
počítáno s chráněnými byty. 
Cílová skupina: klienti s lehkým až středně těžkým mentálním 
postižením, ve věku 18 – 40 let (pro tuto věkovou kategorii je služba 
připravována). Pro vyšší věkovou kategorii je třeba chráněné bydlení 
teprve řešit. 

Kapacita: podle průzkumů bude zapotřebí chráněné bydlení pro cca 40 
rodin - v současné době a do budoucna se určitě bude zvyšovat. 
Personální zajištění: 4 pracovníci na týdenní provoz 24hodinové 
služby chráněného bydlení.  

Odůvodnění 
opatření 

V Plzni chybí chráněné bydlení (připomínka všech dotazovaných 
rodičů postižených). 

Tato doposud chybějící služba podporuje uživatele při osamostatnění: 
samostatné bydlení snižuje riziko sociálního vyloučení uživatelů, 
zvyšuje kvalitu jejich života, odpovídá principům kvalitní sociální 
služby, protože umožňuje žít v přirozením prostředí bližším běžnému 
životu. (Tři principy: 1) Běžný rytmus života - běžný rytmus dne (ráno 
– práce – odpolední aktivity - večer ), život ve světě mužů a žen, běžná 
domácnost v obvyklém sousedství ostatních lidí; 2) Oddělení životních 
funkcí - neprožít celý den v jednom prostředí (ústavní péče), běžně 
člověk jinde bydlí, jinde pracuje, jinde realizuje své koníčky; 3) 
Společensky hodnotné způsoby naplnění potřeb - podpora naplnění 
potřeb lidí způsobem, který je běžný pro ostatní, adekvátní věku). 

Předpokládané 
dopady 

Lidé s mentálním postižením mají možnost žít v přirozeném prostředí, 
zvýší se jejich samostatnost a sociální začlenění, rozvíjejí se jejich 
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opatření kompetence. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 3.1.1 Zřízení chráněného bydlení pro osoby 

s mentálním postižením ve věku od 18 do 40 
let s kapacitou 40 osob 

3.1.1 NNO  

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

3.1.1 Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením ve věku od 
18 do 40 let s kapacitou 40 osob 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Investiční náklady: 2 185 714,- Kč při ploše 129  m2 (včetně společných 
prostor) a jednotkové ceně 17000,- Kč/m2 
Provozní náklady: cca 1 200 000,- Kč ročně. 
Odvíjí se od rozsahu podpory uživatelům služby. Při max. rozsahu podpory 24 
hod. jsou provozní náklady na 1 bytovou jednotku (6 uživatelů) cca 1,2  mil. 
Kč (nájem, energie, osobní náklady pracovníků). Uživatelé se podílejí na 
poskytované službě 30 %. Při snižování rozsahu podpory uživatelům služby 
klesnou roční náklady až na 500 tis. Kč, uživatelé se podílejí 80 %.   

Finanční zdroje: 

Investiční náklady: ROP NUTS II JZ prioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj obcí, 
2.4 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 
Provozní náklady: příspěvky uživatelů, MPSV, Kraj, Město  

 

Cíl 3 : Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením 

Opatření 3.2: 
Domov pro osoby s mentálním postižením s nabídkou 
odlehčovací služby 

Charakteristika 
opatření 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové 
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením a) do 60 let, b) nad 60 
let.  
Kapacita: pobytové zařízení „komunitního typu“ s kapacitou cca do 12 
osob. 

Odůvodnění 
opatření 

V Plzni v současnosti není mezi poskytovanými službami zastoupena 
služba „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ pro osoby 
s mentálním postižením. Tato služba představuje chybějící článek péče 
v rámci sítě služeb v Plzni z hlediska její komplexnosti a návaznosti.  
Služba není pro obyvatele města dostupná, uživatelé nemají možnost 
výběru a nemohou zůstat v komunitě a místě, které je pro ně známé. 
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Zajištění odlehčovací služby reaguje na zájem ze strany rodičů.  
V současné době cca 40 klientů, do budoucna se pravděpodobně jejich 
počet zvýší. Nejbližší poskytovatel  odlehčovací služby je v Merklíně. 
Poptávka po službě se v průběhu roku mění. Služba je smysluplná 
pouze v rámci pobytové služby, např. domova pro ZP.  

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Uživatelé této služby, jež dosud není poskytována na území města, mají 
možnost života a potřebné péče v blízkosti svých příbuzných a ve 
známém prostředí. 
Odlehčovací služba umožňuje pečujícím osobám nezbytný odpočinek. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 
Aktivity 

naplňující 
opatření 

3.2.1 Zřízení služby domov pro osoby 
s mentálním postižením do 60 let  

3.2.2 Zřízení služby domov pro osoby 
s mentálním postižením nad 60 let 
3.2.3 Zajištění možnosti odlehčovací služby 

3.2.1 NNO 
3.2.2 NNO 

3.2.3 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

3.2.1 Služba domov pro osoby s mentálním postižením do 60 let 
s kapacitou jedné jednotky max. 12 osob 

3.2.2 Služba domov pro osoby s mentálním postižením nad 60 let 
s kapacitou jedné jednotky max. 12 osob  
3.2.3 Zajištění možnosti odlehčovací služby 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2015 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Kraj, Město, MPSV, ESF, dále by se podíleli též klienti (nájem, 
asistence, jídlo...), sponzoři.  
Celoroční provoz služby pro 1 komunitu (max. 12 uživatelů) = cca 1,7 
mil. Kč (bez energií a nájmů).  

 

Cíl  3: Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením 

Opatření 3.3: 
Osobní asistence pro osoby s mentálním postižením 
(zvýšení kapacity v případě poptávky) 

Charakteristika 
opatření 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném 
sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při 
zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 
Služba by měla zajišťovat pomoc rodině se členem s mentálním 
postižením při zajišťování jeho činností, které by vykonával sám, kdyby 
postižený nebyl (např. doprovod do školy nebo ze školy, v MHD, 
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návštěva lékaře, zajištění nákupů, návštěva úřadů apod.) 
Služba by byla poskytována pravidelně, dlouhodobě, v určitém časovém 
rozmezí (např. v pracovní dny od 6 do 22 hod). Je možné zajistit službu 
prostřednictvím stálých zaměstnanců a dobrovolníků (dobrovolníky jen 
pro pravidelnou činnost). 
Kapacita:  min. 100 klientů pro 2 - 3 hod. osobní asistence denně, 
mentálně postižení především ve školním věku. 

Odůvodnění 
opatření 

Uživatelé vyjádřili potřebu asistenta, který by dělal všechno s nimi, a 
zároveň by to nebyl někdo z rodičů. 
Chybějící článek péče dle poskytovatelů: osobní asistence „stín“ – pocit 
soběstačnosti pro mentálně postiženého, kdy chce dělat vše sám, ale 
nestačí na to. 
Služba osobní asistence byla pracovní skupinou identifikována jako 
jeden z nezbytných článků péče komplexní a návazné sítě služeb v Plzni 
umožňující lidem se zdravotním postižením kvalitní  život v přirozeném 
prostředí. 

Diakonie ČCE – středisko v Plzni přehodnotila dosud poskytovanou 
službu osobní asistence a podle nového zákona  o sociálních službách ji 
nabízí jako sociálně aktivizační služby podle §66. Osobní asistenci tedy 
v současnosti neposkytuje.  
Městská charita neposkytuje osobní asistenci lidem s mentálním 
postižením. Tato služba tedy v Plzni poskytována není.  

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Žáci a studenti s mentálním postižením mají k dispozici asistenci 
umožňující jim doprovod do školy, život v přirozeném prostředí, 
omezující jejich sociální vyloučení a znevýhodnění. 
Možnost osobní asistence řeší problém rodičů, kteří nejsou schopni 
pravidelně docházet s dítětem do školy nebo jinam. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 
Aktivity 

naplňující 
opatření 

3.3.1 Zjištění poptávky po službě osobní  
asistence pro osoby s mentálním postižením  

3.3.2 Doplnění kapacit poskytovatelů osobní 
asistence zřízením nové služby nebo 
rozšířením stávajících služeb 

3.3.1 NNO  
3.3.2 NNO  

 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

3.3.1 Kvantifikace poptávky služby osobní asistence pro osoby 
s mentálním postižením 
3.3.2 Služba osobní asistence pro osoby s mentálním postižením 
s kapacitou odpovídající zjištěným potřebám (poptávce). 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Kraj, Město,  
Náklady: 7 mil. Kč/rok pro 100 klientů.  
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Cíl 3 : Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením 

Opatření 3.4: 
Sociálně aktivizační služby pro osoby s mentálním 
postižením 

Charakteristika 
opatření 

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby 
poskytované lidem s mentálním postižením ohroženým sociálním 
vyloučením. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 
V současné době nabízí sociálně aktivizační služby Diakonie ČCE – 
středisko v Plzni s kapacitou 46 uživatelů služby. Dalších 40 uživatelů 
má o službu zájem. 

Odůvodnění 
opatření 

Vzhledem k mentální úrovni uživatele služby a jeho silné vazbě na 
rodinné prostředí je nutné, aby při přechodu z domova do života, např. 
do chráněného a podporovaného bydlení, podporovaného 
zaměstnávání a v neposlední řadě při využívání koníčků a jiných 
volnočasových aktivit atp., zvládal nejen komunikační dovednosti, ale 
dokázal se adaptovat na nové prostředí komunity.  
Služba podpoří možnosti a ochotu rodin, aby zdravotně postižené členy 
neumisťovaly do ústavů sociální péče, ale ponechávaly jim možnost 
přechodu do běžného života.  

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Sociálně aktivizační služby zlepší sociální dovednosti osoby 
s mentálním postižením nezbytné pro přechod z domova do života 
např. do chráněného a podporovaného bydlení, podporovaného 
zaměstnávání atd., a tím zabrání sociálnímu vyloučení.  

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 
Aktivity 

naplňující 
opatření 

3.4.1 Průběžné monitorování poptávky a 
potřeb sociálně aktivizačních služeb   
3.4.2  Zajištění dostatečné kapacity sociálně 
aktivizačních služeb pro osoby s mentálním 
postižením 

3.4.1 NNO 
3.4.2 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

3.4.1 Kvantifikace poptávky po sociálně aktivizačních službách 
3.4.2 Úprava stávající kapacity sociálně aktivizačních služeb podle 
zjištěných potřeb 

Termín 
realizace 
opatření 

2007-2008 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

MPSV, Kraj, Město Plzeň 
Náklady na 40 uživatelů služby 1,2 mil. Kč/ rok. 
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Cíl 3 : Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením 

Opatření 3.5: 
Centrum denních služeb pro osoby s mentálním 
postižením nad 60 let  

Charakteristika 
opatření 

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, věku 
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 
Tento typ sociální služby  není v Plzni a blízkém okolí pro osoby 
s mentálním postižením řešen. 

Odůvodnění 
opatření 

Služba seniorům s mentálním postižením je specifická ve svém 
přístupu ke klientovi. Vzhledem k mentální úrovni klienta je nutné, 
aby sociální pracovníci a další personál zvládal nejen komunikační 
dovednosti, ale často mají přidružené další nemoci, které mají 
v kombinaci s mentálním postižením svá specifika. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Cílem je umožnit uživatelům služby žít běžným způsobem, lépe 
využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené 
vztahové sítě. To však při ústavní péči není možné. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 

3.5.1 Zjištění poptávky/potřebnosti po 
centru denních služeb  
3.5.2 Zřízení centra denních služeb 
s odpovídající kapacitou  

3.5.1 NNO 
3.5.2 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

3.5.1 Kvantifikace potenciálních uživatelů 
3.5.2 Služba centrum denních služeb 

Termín 
realizace 
opatření 

2009-2011 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

MPSV, Kraj, Město Plzeň 
Náklady na 40 uživatelů služby 1,2 mil. Kč/ rok. 
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X.7.6 Navržené návazné služby a opatření pro osoby s mentálním 
postižením 

Cíl 3 : Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením 

Opatření 3.6: 
Chráněné a terapeutické dílny pro osoby s mentálním 
postižením 

Charakteristika 
opatření 

Služba „chráněné dílny“ je určena lidem, jejichž soběstačnost v některé 
oblasti např. osobní péče, používání veřejných míst a služeb je natolik 
snížena, že potřebují dlouhodobou podporu při získání pracovního 
místa, nebo lidem, kteří o získání pracovního místa na trhu práce zatím 
neusilují. Služba je poskytována ve zvláštních zařízeních s denním 
režimem. Uživatel není k poskytovali služby v pracovněprávním vztahu. 
Podstatou služby je aktivizace,  upevnění a rozvoj pracovních dovedností 
a návyků. cílem je umožnit lidem v produktivním věku uplatnit své vlohy 
a připravit se na vstup na trh práce (Zdroj: MPSV ČR 2002). 

Odůvodnění 
opatření 

V Plzni není dle členů pracovní skupiny dostatečná nabídka chráněných 
dílen pro osoby s mentálním postižením. Službu poskytuje Diakonie 
ČCE – středisko v Plzni. Služba podporuje klienty v přirozeném způsobu 
života, představuje mezičlánek mezi nezaměstnaností a otevřeným 
trhem práce (tj. nechráněným trhem práce). Zvyšuje uplatnění lidí 
s mentálním postižením na trhu práce, umožňuje jim finančně se 
osamostatnit, začlenit do přirozeného života. Přispívá k socializaci 
uživatelů a prevenci jejich sociálního vyloučení. Umožňuje seberealizaci 
prostřednictvím manuální práce. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Zvýšení uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce, jejich 
začlenění do přirozeného života. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 

3.6.1 Zjištění poptávky/potřebnosti po 
chráněných dílnách  
3.6.2 Zajištění dostatečné kapacity 
chráněných dílen 

3.6.1 NNO 
3.6.2 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

3.6.1 Kvantifikace poptávky chráněných dílen pro osoby s mentálním 
postižením 
3.6.2 Úprava stávající kapacity dle zjištěné potřebnosti 

Termín 
realizace 
opatření 

2008- 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

MPSV – Úřad práce 
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Cíl 3 : Doplnit síť služeb pro osoby s mentálním postižením 

Opatření 3.7: 
Pracovní rehabilitace pro osoby s mentálním postižením 
(zvýšení kapacity v případě poptávky) 

Charakteristika 
opatření 

Pracovní rehabilitace je definována jako "souvislá činnost zaměřená na 
získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se ZP, kterou na základě 
její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené". 
Zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, 
volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou 
přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, 
zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a 
vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné 
výdělečné činnosti. V rámci pracovní rehabilitace jsou využívány 
prostředky jako motivační kurzy, speciální poradenství, přizpůsobené 
kvalifikační a rekvalifikační kurzy, přechodné zaměstnání, podporované 
zaměstnání atd. (Zdroj: § 69 odst. 2 zákona 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti) 

Aktivizační činnosti pro osoby s mentálním postižením jsou v současné 
době zajištěny v rámci těchto služeb: sociálně aktivizační činnosti, denní 
stacionář, pracovní rehabilitace, terapeutické dílny. 
Účastníci jednání v pracovní skupině nevnímají v současné 
době potřebu rozšiřovat tyto činnosti, ale zároveň jsou si vědomi 
toho, že poptávka po těchto službách může vzrůst realizací služeb 
chráněného bydlení a sociálně aktivizační služby pro osoby s mentálním 
postižením. Popřípadě může vzrůst poptávka po chráněných dílnách. 

Odůvodnění 
opatření 

Služba „pracovní rehabilitace“ navazuje na sociální službu definovanou 
jako „sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením“.  
Přechod ze školy do práce je pro tuto cílovou skupinu uživatelů příliš 
náročný. Klienti se potřebují naučit sociální dovednosti a pracovní 
návyky, aby se byli schopni později uplatnit na nechráněném trhu práce 
(v konkurenčním prostředí).  

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Zvýšení zaměstnanosti osob z řad lidí s mentálním postižením na trhu 
práce.  

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 
Aktivity 

naplňující 
opatření 

3.7.1 Průběžné monitorování poptávky a 
potřeb pracovní rehabilitace   
3.7.2  Zajištění dostatečné kapacity pro 
poskytování pracovní rehabilitace pro osoby 
s mentálním postižením 

3.7.1 NNO 
3.7.2 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

3.7.1 Kvantifikace poptávky a stanovení potřebné kapacity služby 
pracovní rehabilitace 

3.7.2 Úprava stávající kapacity pracovní rehabilitace podle zjištění 
potřeb 

Termín 2008 – 2015 
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realizace 
opatření 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Kraj, Město, MPSV – úřad práce, ESF 
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X.7.7 Navržené sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách pro osoby s kombinovaným postižením 

Cíl 4 : Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným 
postižením 

Opatření 4.1: 
Chráněné bydlení pro osoby s kombinovaným 
postižením 

Charakteristika 
opatření 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu 
skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí 
ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 
Prostory musí být bezbariérové, v dobré dostupnosti MHD. Služba 
může být poskytována ve společných prostorech se stacionářem. 
Zařízení by mělo mít místnost pro společenské/sportovní vyžití (např. 
ergoterapeutická dílna). 
Cílová skupina:    

a) klienti bez rodiny 
b) klienti z rodin, které nejsou schopny péče o člena 

s kombinovaným postižením 
c) v případě nenaplnění prostor pro ostatní osoby 

s kombinovaným postižením 
Kapacita: min. 6 osob, pokoje pro  1-2 klienty. 

Odůvodnění 
opatření 

Chráněné bydlení pro osoby s kombinovaným postižením v Plzni 
doposud poskytováno není. Tato služba podporuje uživatele při 
osamostatnění - samostatném bydlení, snižuje riziko sociálního 
vyloučení uživatelů, zvyšuje kvalitu jejich života. Odpovídá principům 
kvalitní sociální služby, protože umožňuje žít v přirozením prostředí 
bližším normálnímu životu.  

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Lidé s kombinovaným postižením mají možnost žít v přirozeném 
prostředí, zvýší se jejich samostatnost a sociální začlenění, rozvíjejí se 
jejich kompetence. 

Aktivita Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 
Aktivity 

naplňující 
opatření 4.1.1 Zřízení chráněného bydlení pro osoby 

s kombinovaným postižením  
4.1.1 NNO  

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

4.1.1 Chráněné bydlení pro osoby s kombinovaným 
postižením s kapacitou jedné jednotky do cca 6 osob. 

Termín 
realizace 
opatření 

2008- 2015 
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Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

EU, Kraj  
 

 

Cíl 4 : Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným 
postižením 

Opatření 4.2: 
Osobní asistence dětem i dospělým s kombinovaným 
postižením 

Charakteristika 
opatření 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném 
sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu,pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při 
zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 
Cílová skupina: děti i dospělí s kombinovaným postižením. 

Odůvodnění 
opatření 

Služba osobní asistence byla pracovní skupinou identifikována jako 
jeden z nezbytných článků péče komplexní a návazné sítě služeb 
v Plzni umožňující lidem se zdravotním postižením kvalitní  život 
v přirozeném prostředí. 
Diakonie ČCE osobní asistenci zrušila a změnila na sociálně aktivizační 
služby. Osobní asistenci tedy v současnosti neposkytuje.  

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Žáci a studenti s mentálním postižením mají k dispozici asistenci 
umožňující jim doprovod do školy, život v přirozeném prostředí, 
omezující jejich sociální vyloučení a znevýhodnění. 
Možnost osobní asistence řeší problém rodičů, kteří nejsou schopni 
pravidelně docházet s dítětem do školy nebo jinam. 
Dospělí s kombinovaným postižením mají možnost asistence při 
zvládání běžných aktivit každodenního života. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 

4.2.1 Zjištění potřebnosti služby osobní 
asistence pro osoby s kombinovaným 
postižením 

4.2.2 Zajištění služby osobní asistence 

4.2.1 NNO 
4.2.2 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

4.2.1 Kvantifikace potřebnosti služby osobní asistence pro osoby 
s kombinovaným postižením 
4.2.2 Služba osobní asistence s potřebnou kapacitou 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 -2010 
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Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

MPSV, Kraj,  město Plzeň, spoluúčast uživatelů služby 

 

Cíl 4 : Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným 
postižením 

Opatření 4.3: 
Komplexní pobytová odlehčovací služba pro rodiny 
s dětmi s kombinovaným postižením 

Charakteristika 
opatření 

Opatření směřuje k zajištění pobytové odlehčovací služby,  například 
na 1-3 týdny v roce. Služba bude poskytována dětem, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného zdravotního 
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním 
prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný 
odpočinek. Služba obsahuje 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, 
poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 
Cílová skupina: děti do 18 let s kombinovaným postižením. 

Odůvodnění 
opatření 

Odlehčovací službu pro cílovou skupinu děti do 18 let s kombinovaným 
postižením poskytuje Diakonie CČE. Její kapacita je naplněna, přičemž 
služba je pouze ambulantní (denní). Týdenní služba ve městě není. 
Důležitá je návaznost na denní pobyt, aby personál dítě znal.    

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Služba poskytuje úlevu rodinám lidí se zdravotním postižením, 
možnost pomoci s péčí o jejich blízké. Děti s kombinovaným 
postižením mohou žít v přirozeném rodinném domácím prostředí. 

Aktivita Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 4.3.1 Zřízení pobytové odlehčovací služby 

pro rodiny s dětmi s kombinovaným 
postižením 

4.3.1 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

4.3.1 Pobytová odlehčovací služba pro rodiny s dětmi s kombinovaným 
postižením 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2015 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

EU, Kraj 
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Cíl 4 : Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným 
postižením 

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

Charakteristika 
opatření 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují 
pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí 
ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 
činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za 
úplatu. 
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením.  

Zvláštní zařízení pro děti a mládež a pro dospělé. 
Kapacita: pobytové zařízení „komunitního typu“ s kapacitou 12 osob. 

Odůvodnění 
opatření 

V Plzni v současnosti není mezi poskytovanými službami zastoupena 
služba „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ pro děti a 
mládež či dospělé osoby s kombinovaným postižením. Tato služba 
představuje chybějící článek péče v rámci sítě služeb v Plzni z hlediska 
její komplexnosti a návaznosti.  
Služba není pro obyvatele města dostupná, protože v Plzni 
poskytována není. Uživatelé nemají možnost výběru a nemohou zůstat 
v komunitě a místě, které je pro ně známé. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Uživatelé této služby, jež dosud není poskytována na území města, 
mají možnost života a potřebné péče v blízkosti svých příbuzných a ve 
známém prostředí. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 
Aktivity 

naplňující 
opatření 

4.4.1 Zřízení služby domov pro osoby s  
kombinovaným zdravotním postižením do 
60 let  

4.4.2 Zřízení služby domov pro osoby s 
kombinovaným zdravotním postižením nad 
60 let 

4.4.1 NNO 
4.4.2 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

4.4.1 Služba domov pro osoby s kombinovaným zdravotním 
postižením do 60 let s kapacitou 12 osob 

4.4.2 Služba domov pro osoby s kombinovaným  zdravotním 
postižením nad 60 let s kapacitou 12 osob 

Termín 
realizace 
opatření 

2009 – 2015 

Předpokládané 
finanční zdroje 

MPSV, Kraj,  město Plzeň, spoluúčast uživatelů služby 
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a náklady 

 

Cíl 4 : Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným 
postižením 

Opatření 4.5: 
Raná péče pro děti s kombinovaným postižením s 
výjimkou postižení zraku 

Charakteristika 
opatření 

Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti 
a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo 
jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je 
zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem  na 
jeho specifické potřeby.  

Odůvodnění 
opatření 

Na území města Plzně je služba rané péče poskytována pouze 
v případě, je-li zdravotní postižení dítěte spojeno se zrakovým 
postižením. Pro děti s kombinovaným zdravotním postižením a jejich 
rodinu není služba v současnosti poskytována. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Děti s kombinovaným postižením a jejich rodiny získají podporu a 
pomoc v každodenním životě. 
Rodinám je poskytována pomoc při integraci dítěte, při výběru školky, 
školy, speciálně-pedagogického centra.. 
Sníží se negativní vliv postižení na rodinu dítěte a na jeho vývoj a posílí 
se kompetence rodiny. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 4.5.1 Zajištění služby rané péče i pro děti 

s kombinovaným postižením, které nemají 
postižení zraku  

4.5.1 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

4.5.1 Služba raná péče i pro děti s kombinovaným postižením, které 
nemají postižení zraku  

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Město Plzeň, Kraj, MPSV 
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Cíl 4 : Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným 
postižením  

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

Charakteristika 
opatření 

Služba denního a týdenního stacionáře pro osoby s kombinovaným 
postižením bude poskytovat pobytovou i ambulantní péči osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Služba 
obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí ubytování (v případě týdenního stacionáře) stravy, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 
Oproti výše popsanému zákonnému vymezení by měl být kladen vyšší 
důraz i na další rozvoj uživatelů v oblasti volnočasových aktivit 
(zábava, kulturní program, sportovní program, zapojení do pracovní 
činnosti apod.) 
Cílová skupina:  lidé s kombinovaným postižením ve věku mezi 18 a 60 
lety.  
Kapacita: služba by měla být „komunitního typu“, tj. s kapacitou do 12 
osob. 
Prostory pro stacionář by měly být především bezbariérové, v dobré 
dostupnosti MHD, ideálně v jednom objektu s chráněným bydlením 
pro osoby s kombinovaným postižením.  

Odůvodnění 
opatření 

Pracovní skupina považuje tyto služby za vhodné doplnění sítě služeb 
pro osoby s kombinovaným postižením v Plzni z hlediska 
komplexnosti a návaznosti péče. Tato služba na území města dosud 
není poskytována. Centrum Človíček – Diakonie ČCE není určena pro 
osoby s kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí 18-60 let, 
zaměřuje se na děti a mládež s kombinovaným postižením. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Služba poskytuje úlevu rodinám lidí se zdravotním postižením, 
možnost pomoci s péčí o jejich blízké. 
Lidé s kombinovaným postižením zůstávají v přirozeném domácím 
prostředí a zároveň mají možnost alternativy ústavní péče. Zvyšuje se 
jejich sociální integrace, jsou v kontaktu se společenským prostředím, 
rozvíjejí se jejich kompetence a uplatnění, celkově se zvýší kvalita 
jejich života. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 

4.6.1 Zřízení služby denního a týdenního 
stacionáře pro osoby s kombinovaným 
postižením (18-60 let) 

4.6.1 NNO + 
Město 

 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

4.6.1 Služba denní a týdenní stacionář pro osoby s kombinovaným 
postižením ve věku od 18 do 60 let s kapacitou 12 osob 
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Termín 
realizace 
opatření 

2008 -2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Provozní náklady: cca 2 500 000,- Kč / rok, z toho cca 50 % se podílejí klienti. 
Investiční náklady: 3 642 857,- Kč při ploše 214  m2 (včetně společných 
prostor) a jednotkové ceně 17000,- Kč/m2 

Finanční zdroje: 

Provozní náklady: příspěvky klientů, MPSV, Kraj, Město 
Investiční náklady: ROP NUTSII JZ prioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj obcí, 
oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 
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X.7.8  Navržené návazné služby pro osoby s tělesným postižením 

Cíl 5: Doplnit síť služeb pro osoby s tělesným postižením 

Opatření 5.1: Asistovaná individuální přeprava 

Charakteristika 
opatření 

Služba bude mít charakter individuální bezbariérové dopravy na 
objednávku„od dveří ke dveřím“, tj. z bytu uživatele až na místo určení 
– do ordinace lékaře, do zaměstnání, do školy, na úřad, na místo 
konání společenské, kulturní nebo sportovní akce apod. Resp. z místa 
konání zpět do místa bydliště. Uživatel by pak vzhledem ke specifikům 
služby musel podat objednávku s časovým předstihem, a to nejméně 6 
hodin.  

Tato služba již byla zavedena a úspěšně funguje v několika městech ČR 
(např. v Brně, Ostravě, Hradci Králové, Pardubicích a jinde – zde je 
zajímavý příklad Českého Těšína, kde zavedení služby vzešlo přímo 
z procesu komunitního plánování). 

Prostředkem pro tuto dopravu bude středně velká dodávka upravená 
tak, aby do ní mohl vjet a bezpečně se v ní přepravit člověk na 
mechanickém, nebo elektrickém invalidním vozíku.  

Podle zkušeností z jiných měst je denně přepraveno 15-25 osob. Ročně 
vozidlo ujede cca 50 tis. Km. 

Odůvodnění 
opatření 

Uživatelé elektrických vozíků jsou z existující bezbariérové přepravy 
vyloučeni, protože elektrický vozík nelze z bezpečnostních důvodů 
přepravovat. Je zapotřebí jeho odpovídající ukotvení.  
Vozidla PMDP nesmějí opustit hranice města, a proto bezbariérová 
přeprava neumožňuje tělesně postiženým dopravu mimo město.  
Přestože nízkopodlažních vozidel v MHD přibývá, pořád jsou na 
některých trasách velké intervaly a síť nepokrývá některé čtvrti, takže 
dostupnost zastávek je pro tělesně postižené občany složitá.  
Vyhodnocení dotazníků zpracované organizací Vozíčkáři Plzeňska 
naznačuje, že zájemců o službu jsou řádově stovky. 
Dotovaná individuální doprava na objednávku se osvědčila v jiných 
městech. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Zvýší se integrace těžce tělesně postižených do společnosti. Tito lidé 
získají možnost bezpečné asistované přepravy nejen v rámci města, ale 
i za jeho hranice. 

Aktivity Realizátor  + 
spolupracující 

subjekt 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

5.1.1 Průzkum potřeb bezbariérové 
dopravy ve formě „taxi“ (byl proveden 
organizací Vozíčkáři Plzeňska mezi jejich 
členy, možno rozšířit o další organizace 
případně neorganizované klienty – klub 
METEOR atd.) 
5.1.2 Poskytování služby „asistovaná 
individuální přeprava“ pro osoby s 
tělesným postižením  

5.1.1 NNO  
5.1.2 provozovatel 
služby 
 

Výstupy 5.1.1 Na základě průzkumu stanovena poptávka po „bezbariérovém 
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jednotlivých 
aktivit 

taxi“ 
5.1.2 „Bezbariérové taxi“ pro osoby se zdravotním postižením a pro 
seniory 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 -2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Investiční náklady: Nákup a úprava vozidla: cca 900 000,- Kč 

Provozní náklady: cca 1 500 000,- Kč/rok (provoz vozidla a 
dispečinku, platy 2 dispečerů a 2 řidičů). 
Zdroje: dotace (MMP, Kraj) platby uživatelů (pokryjí až 80 % nákladů), 
sponzorské dary. 
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X.7.9  Navržené sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách pro osoby se smyslovým postižením 

Cíl 6 : Doplnit síť služeb pro osoby se smyslovým postižením 

Opatření 6.1: 
Rozšíření stávající kapacity domovů pro seniory na 
území města Plzně o možnost pobytu smyslově 
postižených seniorů 

Charakteristika 
opatření 

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (více viz zákon č. 
108/2006 Sb. - § 49). 

Odůvodnění 
opatření 

Na území města Plzně chybí zařízení zohledňující specifické potřeby 
stárnoucích lidí s těžkým smyslovým postižením. Ústavní 
mimoplzeňské řešení vytrhává osoby z přirozeného prostředí a z dosahu 
blízkých (Palata Praha atd.).  Rozšíření stávajících kapacit domovů pro 
seniory je ekonomicky nejméně náročné řešení. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Těžce smyslově postižení senioři na území města Plzně mají rovné 
příležitosti v přístupu k pobytu v domovech pro seniory jako ostatní 
senoři, mohou žít v blízkosti své rodiny. 
 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 6. 1. 1 Rozšíření stávající kapacity domovů 

pro seniory na území města Plzně pro 
smyslově postižené  seniory 

6.1.1 provozovatelé 
domovů pro 
seniory 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

6. 1. 1 Domovy pro seniory na území města Plzně bez omezení přijímají 
těžce smyslově postižené seniory - je zajištěn fundovaný, speciálně 
proškolený ošetřující personál (znalost znakového jazyka nebo znakové 
češtiny apod.) 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Kraj, EU, Město 

 



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

Výstupy za jednotlivé cílové skupiny – lidé se zdravotním 
postižením 

                                                                                                strana 172/219 

 

 

Cíl 6 : Doplnit síť služeb pro osoby se smyslovým postižením 

Opatření 6.2: 
Podpora samostatného bydlení pro osoby se 
smyslovým postižením 

Charakteristika 
opatření 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při 
zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Tato služba může být poskytována v rámci existující terénní 
pečovatelské služby. 

Odůvodnění 
opatření 

Tato služba ve městě není poskytována. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Osobám se smyslovým postižením je umožněn relativně samostaný 
způsob života v přirozeném prostředí za asistence kvalifikované služby. 
Tím je zvýšena jejich sociální integrace a možnost sberealizace  
(prevence depresivních stavů postiženého). Může dojít ke zlepšení 
zdravotního stavu postižených, včetně jejich psychiky. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 
Aktivity 

naplňující 
opatření 6.2.1 Zajištění služby podpora samostatného 

bydlení osobám se smyslovým postižením 
6.2.1 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

6.2.1 Služba „podpora samostatného bydlení“ osobám se smyslovým 
postižením s kapacitou cca 10 lidí (zajištěná v rámci terénní 
pečovatelské služby) 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Kraj, EU, Město 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 
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X.7.10Navržené návazné služby pro osoby se smyslovým postižením 

Cíl 6 : Doplnit síť služeb pro osoby se smyslovým postižením  

Opatření 6.3: 
Rozšíření kapacity chráněných dílen o možnost 
zařazení osob se zrakovým a sluchovým postižením 

Charakteristika 
opatření 

Kapacita chráněných dílen pro obě postižení bude cca 15 osob, po 
reorganizaci bude služba poskytována v prostorách nově zřízených, 
popřípadě stávajících dílen. 

Odůvodnění 
opatření 

Pro smyslově postižené v současné době neexistuje žádná chráněná 
dílna a tím ani možnost seberealizace. Všechny chráněné dílny v Plzni 
jsou zaměřené na jiná postižení a práci pro uvedenou skupinu nemají. 
Mezi klienty jsou lidé, kteří se mohou uplatnit na běžném trhu práce, 
ale někteří mají pouze základní vzdělání a mohou dělat pouze 
manuální činnost. Uvedená služba na území města Plzně citelně chybí 
– v kontextu s tím není dosud řešena ani problematika celoživotního 
vzdělávání pro smyslově postižené, včetně možnosti optimálního 
začlenění do rekvalifikačních programů. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

- Začlenění do majoritní společnosti 
- Možnost seberealizace, získání pracovních návyků 
- Nové možnosti – nové kontakty 
- Stabilizace duševní rovnováhy klienta s postižením 
- Výchova společnosti k toleranci a potřebnosti osob s postižením 
- Získání pocitu částečné nezávislosti na systému dávek  
- Vědomí vlastní užitečnosti a prospěšnosti pro společnost 
- Motivace příkladem i pro ostatní postižené 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

6.3.1 Dle poptávky zřízení, popřípadě 
rozšíření kapacity stávajících chráněných 
dílen o možnost zařazení osob se zrakovým a 
sluchovým postižením  
6.3.2 Vytvoření odpovídající nabídky 
pracovních příležitostí pro osoby se 
smyslovým postižením = podpora integrace 

6.3.3    Vytvářet tlak na zaměstnavatele (v 
součinnosti s ÚP), aby na vytipované 
pracovní pozice, vhodné pro osoby se 
smyslovým postižením přijímali a 
zaměstnávali bez omezujících předsudků 
právě tyto osoby – odpovídající motivace 
zaměstnavatelů 

6.3.1 NNO  

6.3.2 NNO  
6.3.3 NNO  
 
 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

6.3.1  Chráněné dílny zaměstnávají i osoby smyslově postižené (cca 15 
osob) 
6.3.2 Existuje nabídka pracovního uplatnění pro osoby smyslově 

postižené 
6.3.3 Motivace k zaměstnávání osob se smyslovým postižením  

Termín 
realizace 

2008 -2010 
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opatření 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Státní, krajské, městské, ESF 
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Senioři
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XI.Oblast péče o seniory 

XI.1  Přehled poskytovatelů a jejich služeb 
 Poskytovatelé v Plzni (2007) Typy sociálních a dalších služeb (2007) 

1. Diecézní charita Plzeň - domovy pro seniory 
2. 

Hospic sv. Lazara 
-  sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče  
3. Městská charita Plzeň - denní stacionáře 

- domov pro seniory 
- osobní asistence 
- pečovatelská služba 
- tísňová péče 
- týdenní stacionáře 

4. Městský ústav sociálních služeb města 
Plzeň 

-  domovy pro seniory 
-  domovy se zvláštním určením 
-  pečovatelská služba 
-  sociální poradenství (poradna) 

6. OS Totem - regionální dobrovolnické 
centrum 

- služby dobrovolníků 
- svépomocné aktivity seniorů 

7. 

Svaz důchodců ČR 

− pečovatelská služba 
− průvodcovská, předčitatelská a 

tlumočnická služba 
− svépomocné aktivity seniorů 

8. Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR 

− dobrovolní asistenti 
− rehabilitační pobyty 

 

XI.2 Chybějící články péče podle poskytovatelů a shrnutí 
zjišťování potřeb uživatelů služeb39 

Chybějící články péče podle poskytovatelů služeb 

Jako nedostatky byly poskytovateli sociálních služeb pro seniory označeny hlavně 
oblasti asistenční a poradenské činnosti, vzdělávání a možnosti společenského kontaktu. 1 
poskytovatel podal návrh na vybudování zařízení typu léčebny dlouhodobě nemocných 
s menším počtem klientů a adekvátní péčí. Také by se podle jejich názoru mělo dbát o lepší 
pokrytí ubytovací kapacity pro seniory a navýšit pokrytí lůžek následné péče a odlehčovacích 
lůžek. V Plzni je podle poskytovatelů služeb nedostatečná kapacita domovů pro seniory a 
stacionářů. 
Shrnutí zjištěných potřeb uživatelů služeb 

• Populace v ČR postupně stárne. V Plzni by podle prognóz mělo do 10 let žít o 7,5 tis. 
více seniorů než dnes, přičemž celkový počet obyvatel Plzně bude naopak o 3,4 tis. nižší. 
Tomuto vývoji je třeba přizpůsobit systém sociální a zdravotní péče ve městě. 

• Ve srovnání s normativy je v Plzni o 12,5 % vyšší kapacita pečovatelské sužby,  o 61 % 
více míst v domovech-penzionech pro důchodce než je doporučená kapacita, ale naopak 
pouze 43 % doporučeného počtu míst v domovech pro seniory. Uvedené doporučené 
normativy je třeba brát pouze jako orientační. Vysoký počet čekatelů na službu domov 
pro seniory však normativům odpovídá. 

                                                        
39 Více viz Analýza poskytovatelů sociálních služeb a příslušné analýzy potřeb uživatelů. 
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• Co se týče konkrétních úkonů, s nimiž mají dotazovaní senioři největší problémy (a na 
něž je třeba reagovat zaměřením služeb), jsou to péče o domácnost, péče o vlastní osobu 
a dále doprovod či osobní asistence při pochůzkách (na úřady, k lékaři). 

• Uživatelé pečovatelské služby jsou převážně spokojeni. Poskytované služby jim 
pomáhají v jejich úsilí zůstat v domácím prostředí co nejdéle to bude možné; za 
problematické označují cenu služeb, časté střídání pečovatelek, jejich případnou 
neochotu či neprofesionalitu a také nepravidelnost postkytovaných služeb. Podle jejich 
názoru by se služba měla rozšířit o další úklidové služby, doprovod či vůz s řidičem na 
cestu k lékaři. Rovněž je třeba zkvalitnit informovanost o sociálních službách mezi 
seniory. 

• Uživatelé domovů pro seniory oceňují všestrannost služeb, které jsou jim poskytovány, 
přístup personálu i prostředí, v němž žijí. Budoucí úpravy by se měly orientovat na 
zlepšení pocitu soukromí na pokojích formou navyšování počtu jednolůžkových pokojů. 
To by mohlo pozitivně ovlivnit stávající mezilidské vztahy mezi obyvateli těchto 
zařízení, které nejsou vždy přátelské. Dále se nabízí možnost zvážit navýšení počtu 
odborného personálu v domově-penzionu. V neposlední řadě je třeba zamyslet se nad 
možnostmi řešení pociťované izolace seniorů – ať už společenské nebo mentální.  
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XI.3 Seznam členů pracovní skupiny 
Účastníci jednání pracovní skupiny „Senioři“ 

 Jméno Název organizace 
 

1. Černíček Kamil Plzeňské městské dopravní podniky 

2. Dejmlová Městská charita Plzeň 

3. Egermaier Jiří Svaz důchodců ČR 

4. Forejt Jakub Hospic sv. Lazara 

5. Hála František Svaz důchodců ČR 

6. Heřman Karel uživatel sociálních služeb 

7. Hromada Miroslav uživatel sociálních služeb 

8. Chuchler Vladimír MÚSS 

9. Königsmarková Jaromíra Agentura DP MIDOP Plzeň 

10. Kostner Petr o.s. Totem – RDC 

11. Kotrba Jaroslav Lékařská fakulta UK v Plzni 

12. Králová Petra Městská charita Plzeň 

13. Kučerová Ludmila Městská charita Plzeň 

14. Kutil Milan Městský výbor sdružení tělesně postižených 

15. Kylišová-Vejvodová Jitka Veřejnost 

16. Landsingerová Marta Diecézní charita Plzeň 

17. Levá Milada Svaz důchodců ČR 

18. Lodr Jiří Zastupitel města Plzně, Diecézní charita Plzeň 

19. Macháčková Lenka Magistrát města Plzně 

20. Machalíček Josef Občanská poradna Plzeň 

21. Machová Jaroslava Veřejnost 

22. Nussbauer Miloň uživatel sociálních služeb 

23. Pešík Miroslav Útvar koncepce a rozvoje Magistrátu města Plzně 

24. Pokora Pavel MO 2 (sociální komise) 

25. Průchová Alice Městská charita Plzeň 

26. Ruibar Milan uživatel sociálních služeb 

27. Ševčíková Ludmila Svaz důchodců ČR 

28. Šinovská Hana uživatelka sociálních služeb 

29. Tomašuková Emília Magistrát města Plzně 

30. Vašíčková Dana SOS s.r.o. 
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XI.4  SWOT analýza oblasti péče o seniory 
SWOT analýza zachycuje popis a vyhodnocení situace v oblasti sociální péče o seniory 

v Plzni z pohledu členů pracovní skupiny. Tito čerpali ze zpracovaných analytických 
materiálů i z vlastní bezprostřední zkušenosti s poskytováním služeb, ať již z pohledu člověka, 
který služby nabízí, využívá, financuje nebo jinak ovlivňuje jejich podobu. Pohled na služby je 
rozdělen do 4 okruhů. Byly pojmenovány nejvýznamnější silné a slabé stránky systému 
sociálních služeb ve městě, naznačeny vnější příležitosti využitelné pro rozvoj služeb i faktory 
představující pro poskytování sociálních služeb ohrožení. 

 

SWOT analýza oblasti péče o seniory 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

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

(homecare) 

• fungující kluby důchodců 

• stacionáře 
• dům pokojného stáří  
• snaha o bezbariérovost komunikací a 

veřejných budov 
 

• nízká kapacita ÚSP a domovů pro seniory 
• chybí speciální zařízení pro konkrétní 

choroby 
• nedostatek denních/týdenních stacionářů 

• chybí sociální bydlení pro seniory 

• špatná dostupnost informací o službách pro 
seniory 

• nedostatečný dozor policie na auta parkující 
na bezbariérových přístupech 

• cenová nedostupnost sociálních služeb pro 
seniory 

• zanedbání výchovy dětí k péči o seniory 
•  nedostatek dobrovolníků pro péči o seniory 
• chybí zapojení gerontologa do KPSS 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• dobře zpracovaný komunitní plán 
sociálních služeb a jeho realizace 

• nový zákon o sociálních službách 

• úprava legislativy směrem k bezplatnému 
zdravotnictví  

• využívání finančních prostředků z EU 
přednostně na sociální oblast (senioři) 

• stárnutí populace  
• nevůle politiků řešit problematiku seniorů 

•  nedostatek financí 
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XI.5  Vize rozvoje sociálních služeb v oblasti péče o seniory                                                  
Vize vyjadřuje představu členů pracovní skupiny o optimální podobě a vlastnostech 

systému sociálních služeb v Plzni vzhledem k péči o seniory. Popisuje žádoucí stav z hlediska 
4 perspektiv systému a zajištění sociálních služeb. Tato vize se stala východiskem pro 
formulování konkrétních cílů a opatření, jež mají přispět k jejímu naplnění, definovat postup, 
jak žádoucího stavu dosáhnout. 
 

VIZE rozvoje sociálních služeb v oblasti péče o seniory 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
• všichni žadatelé o sociální služby jsou uspokojeni v časově únosném termínu, služby jsou 

místně a finančně dostupné 
• nabídka odpovídá poptávce 
• společnost si váží seniorů, senioři se aktivně účastní života a rodina se spolupodílí na 

zabezpečení kvality života seniorů 
• existuje nezávislé informační centrum poskytující spravedlivé informace, včetně 

bezplatné telefonní linky 

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ ZDROJE 
• je zajištěn odpovídající podíl peněz ze všech zdrojů pro optimální funkci 
• existuje systém průměrných oprávněných nákladů dle typů a kvality služeb 
• poskytovatelé využívají všech dostupných zdrojů pro kvalitní poskytování služeb 
• dárci a sponzoři jsou daňově zvýhodněni 
• dotace Města a Kraje jsou konkrétní, efektivní, s jasnými pravidly 
• existuje systém daňových akontací 
•    spravedlivé rozdělení finančních prostředků pro sociální služby 

PERSONÁLNÍ KAPACITY 
• ve větší míře jsou využíváni dobrovolníci, u kterých je kladen důraz na empatii a kteří 

mají zdravotní a sociální minimum a odpovídající servis 
• pracovníci poskytovatelů mají dobrý (odpovídající) plat, potřebné vzdělání a prestiž 

KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
• poskytovatelé sociálních služeb upravují služby dle požadavků klientů 
• kvalita a rozsah poskytovaných služeb se řídí Standardy kvality sociálních služeb 
• kvalita sociálních služeb je kontrolovaná inspekcí akreditovaného poskytovatele, 

spokojeností klienta a jeho právem výběru služby 
• existuje smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem 
• nadstandardy jsou hrazeny klientem 
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XI.6  Seznam všech cílů a opatření 

Cíle a opatření v oblasti péče o seniory 

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

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Opatření 1.1: Denní stacionáře 

Opatření 1.2: Domovy pro seniory 

Opatření 1.3: Domovy se zvláštním režimem 

Opatření 1.4: Osobní asistence 

Opatření 1.5: Pečovatelská služba   

Opatření 1.6: Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba 

Opatření 1.7: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

Opatření 1.8: Tísňová péče 

Opatření 1.9: Týdenní stacionáře 

Návazné služby 

Opatření 1.10: 
Služby dobrovolníků, dobrovolní asistenti (podle zákona č. 198/2002 Sb., o 
dobrovolnické službě) 

Opatření 1.11: 
Další služby (např. svépomocné, volnočasové aktivity, rehabilitační pobyty 
apod.) 

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

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Opatření 2.1: Zvýšení informovanosti seniorů o sociálních službách 

Návazné služby a opatření 
Opatření 2.2: Zvýšení informovanosti veřejnosti „o stárnutí“ 

Cíl 3 : Umožnit kvalitní a aktivní život seniorů v přirozeném prostředí 

Opatření 3.1: 
Vybudování centra denních služeb pro seniory s nabídkou volnočasových 
aktivit 

Opatření 3.2: Zajištění doprovodu seniorům v rámci existujících sociálních služeb 

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

Opatření 4.1: 
Zajištění dostatečných kapacit pobytových zařízení -  denních a týdenních 
stacionářů pro seniory s Alzheimerovou chorobou,  s roztroušenou sklerózou 
a s Parkinsonovou nemocí 

Opatření 4.2: Týdenní a denní stacionář v každém obvodě (1-4) 

Opatření 4.3: Domov pro seniory v každém obvodě (1-4) 
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XI.7 Podrobnější rozpracování jednotlivých cílů a opatření 

XI.7.1 Existující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách 

Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města a 
poskytovatelů 
Následuje výčet služeb (a jejich poskytovatelů) spolu s upřesněním jejich zaměření, kapacitou a 
stanovením ročních provozních nákladů. Jednání v rámci komunitního  plánování nedospěla 
k rozhodnutí některou ze služeb utlumovat. Naopak, návrhy rozvojových cílů předpokládají zachování 
existujících služeb minimálně ve stávajícím rozsahu. Existující služby jsou většinou maximálně 
vytíženy, u některých služeb se ukazuje, že jejich stávající kapacita není dostatečná (zvýrazněno tučně). 
Ke změnám v nabídce a rozsahu existujících služeb může dojít buďto cíleně na základě výstupů 
opatření zavádějícího monitoring služeb a potřeb, nebo vlivem vztahu nabídky a poptávky po službě, 
registrací služeb či výsledků inspekce jejich kvality. V případě výpadku financování uvedených služeb 
ze zdrojů mimo rozpočet města při zachování nebo zvýšení poptávky je prioritním cílem všech 
účastníků komunitního plánování usilovat o jejich udržení. 

Opatření 1.1: Denní stacionáře 
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které  mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo 
zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Název poskytovatele Specifické 
zaměření služby 
(cílová skupina, 
území města 

apod.) 

Kapacita služby – počet 
klientů/kontaktů/lůžek 

 

Roční náklady na 
provoz služby a 
zdroje příjmů 

Městská charita Plzeň   území 
města+Plzeňský 
kraj, upřednostnění 
zájemců z Plzně, 
hendikepovaní 
klienti, klienti 
s poruchami paměti 

V loňském roce 50 klientů 
denních i týdenních 
stacionářů. 
Kapacita: 7 míst na denní 
pobyt (ve 2 zařízeních). 
Kapacita není 
dostatečná. 

stacionáře celkem: 
3.549.000,- 

dotace Plzeňský kraj, 
magistrát MP, tržby 
za vlastní výkony, 
UMO 

Opatření 1.2: Domovy pro seniory 
V domovech pro seniory zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 

Název poskytovatele Specifické 
zaměření služby 
(cílová skupina, 
území města 

apod.) 

Kapacita služby – počet 
klientů/kontaktů/lůžek 

 

Roční náklady na 
provoz služby a 
zdroje příjmů 
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Městská charita Plzeň klienti důchodového 
věku, potřebující  
komplexní péči, 
upřednostnění  

klientů z města 
Plzně 

70 lůžek, 300 žádostí, 
kapacita nedostatečná 

14.471.000,- Kč 
tržby za vlastní 
výkony, dotace 
Plzeňský kraj, dotace 
MPSV, magistrát 
MP, UMO, dary 

Diecézní charita Plzeň senioři, Plzeň 30 lůžek, přes 200 
žádostí, kapacita zájmu 
nestačí 

 předp. nákl. 2007: 
4.630.000,- Kč; 
zdroje příjmů: 
úhrady klientů, 
dotace MPSV a obce, 
platby ZP, dary, 
sbírky  

Městský ústav 
sociálních služeb 

města Plzeň 

Plzeň, Plzeňský kraj 220 lůžek ve 2 zařízeních 

420 čekatelů 

38.700.000,- 

MPSV, MMP 

Opatření 1.3: Domovy se zvláštním režimem 
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů 
chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a 
ostatními typy těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních 
při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, 
poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační 
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název poskytovatele Specifické 
zaměření služby 
(cílová skupina, 
území města 

apod.) 

Kapacita služby – počet 
klientů/kontaktů/lůžek 

 

Roční náklady na 
provoz služby a 
zdroje příjmů 

Městský ústav 
sociálních služeb 

města Plzeň 

Plzeň, Plzeňský kraj 220 lůžek ve 3 zařízeních 
350 čekatelů 

45.700.000,- 
MPSV, MMP 

Opatření 1.4: Osobní asistence 
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového 
omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu,pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název poskytovatele Specifické 
zaměření služby 

(cílová skupina, 
území města 

apod.) 

Kapacita služby – počet 
klientů/kontaktů/lůžek 

 

Roční náklady na 
provoz služby a 
zdroje příjmů 
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Městská charita Plzeň klienti 
s hendikepem, 
území města 

Pohotovost byty 30-34 
klientů, terén 47 klientů 
dostatečná kapacita 

1.855.000,-  
dotace Plzeňský kraj, 
magistrát MP, ÚP, 
UMO, dary, tržby za 
vlastní výkony 

Opatření 1.5: Pečovatelská služba 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které  mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi,  jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osoba a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 
Služba obsahuje 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.  

Název poskytovatele Specifické 
zaměření služby 
(cílová skupina, 
území města 

apod.) 

Kapacita služby – počet 
klientů/kontaktů/lůžek 

 

Roční náklady na 
provoz služby a 
zdroje příjmů 

Městská charita Plzeň 
 

 
  

hendikepovaní lidé, 
senioři, území města 

 
 

233 klientů, mírný nárůst 
zájmu klientů od začátku 
roku, také vzhledem 
k novému zákonu, situace je 
zatím mapována  

5.153.000,- 
dotace Plzeňský kraj, 
magistrát MP, tržby 
za vlastní výkony 

Městský ústav 
sociálních služeb 

města Plzeň 

Plzeň, Plzeňský kraj 1.700 denně 
4.500 ročně 

26.500.000,- 
MPSV, MMP 

Svaz důchodců ČR 
   

Opatření 1.6: Průvodcovské a předčitatelské služby 
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejich schopnosti jsou 
sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit 
vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Název poskytovatele Specifické 
zaměření služby 
(cílová skupina, 
území města 

apod.) 

Kapacita služby – počet 
klientů/kontaktů/lůžek 

 

Roční náklady na 
provoz služby a 
zdroje příjmů 

Svaz důchodců ČR    

Opatření 1.7: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní 
péče 
Ve zdravotnických zařízení ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní 
péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto 
propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou 
fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních 
služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 
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Název poskytovatele Specifické 
zaměření služby 
(cílová skupina, 
území města 

apod.) 

Kapacita služby – počet 
klientů/kontaktů/lůžek 

 

Roční náklady na 
provoz služby a 
zdroje příjmů 

Hospic sv. Lazara 
 

Umírající z města 
Plzně a okolních 
okresů, nejen ve 
věku seniorů. 

28 lůžek, přes 300 
žádostí za rok. 
Kapacita je dostatečná 
pro město Plzeň, 
nedostatečná pro okolní 
okresy. 

17.500.000,- Kč 
 
Zdravotní poj., 
MMP,  

KÚPK 

Opatření 1.8: Tísňová péče  
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami 
vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo 
schopností. Služba obsahuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství, 
sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.  

Název poskytovatele Specifické 
zaměření služby 
(cílová skupina, 
území města 

apod.) 

Kapacita služby – počet 
klientů/kontaktů/lůžek 

 

Roční náklady na 
provoz služby a 
zdroje příjmů 

Městská charita Plzeň 

hendikepovaní, 
osaměle žijící 
senioři, území města 
+ nejbližší okolí do 
10 km 

19 klientů, poloviční nárůst 
klientů v tomoto roce, 
uspokojeni všichni žádající 
klienti, zatím, jde neustále o 
novou službu 

27 000,-  
za vlastní výkony, 
dary 

Opatření 1.9: Týdenní stacionáře 
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které  mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo 
zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. 

Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Název poskytovatele Specifické 
zaměření služby 
(cílová skupina, 
území města 

apod.) 

Kapacita služby – počet 
klientů/kontaktů/lůžek 

 

Roční náklady na 
provoz služby a 
zdroje příjmů 

Městská charita Plzeň území města + 
Plzeňský kraj, 
upřednostnění 
zájemců z Plzně 
města, 

hendikepovaní 
klienti, klienti 
s poruchami paměti 

V loňském roce 50 klientů 
denních i týdenních 
stacionářů. 
Kapacita: 17 lůžek ve 2 
zařízeních,  v současnosti 15 
žádostí o pobyt - kapacita je 
nedostatečná. 

stacionáře celkem: 
3.549.000,-  
dotace Plzeňský kraj, 
magistrát MP, tržby 
za vlastní výkony, 
UMO 
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Cíl 2 : Podporovat informovanost v oblasti sociálních služeb a péče 
o seniory 

Opatření 2.1: Zvýšení informovanosti seniorů o sociálních službách 

Charakteristik
a opatření 

V centrálním objektu denního centra vznikne informační centrum pro 
seniory.  

V jednotlivých obvodech budou využity pro poskytování informací pro 
seniory stávající organizace poskytující sociální služby.  
Informační kampaň se zaměří na informování seniorů o stávajících 
poskytovaných službách.  
Periodika úřadů městských obvodů budou informovat seniory 
prostřednictvím pravidelných sloupků nebo přílohy do periodik; redakce 
Radničních listů  a redakce periodik jednotlivých ÚMO budou spolupracovat 
s Městským výborem Svazu důchodců ČR v Plzni. 
Letáky o stávajících službách a možnostech půjčování kompenzačních 
pomůcek budou distribuovány do lékáren, na pošty, do samoobsluh, 
knihoven. Informace budou seniorům předávány také prostřednictvím 
pečovatelek zajišťujících pečovatelskou službu. 

Odůvodnění 
opatření 

Poradenská činnost pro seniory byla označena za chybějící článek péče pro 
tuto cílovou skupinu. 
V současné době chybí informování o místech, kde se dají zdravotní 
pomůcky půjčit, a zároveň je nedostatek těchto pomůcek. 
Pokud budou informace vycházet pravidelně, senioři je budou vyhledávat a 
zvýší se jejich povědomí o sociálních službách. 

Umístění informačního centra v centrálním objektu napomáhá i vzájemné 
pomoci a výměně informací mezi seniory.  
Snižuje izolovanost seniorů a napomáhá rozvoji aktivního stáří. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Díky propojení informačního centra a „centra denních služeb pro seniory“ se 
dostanou informace k samotným uživatelům přirozenou cestou. Pravidelný 
sloupek v novinách podpoří informování z více stran, tato cesta je v mnoha 
případech účelnější. 
Potenciální uživatelé služeb se dozvědí o službách ještě dřív, než je budou 
opravdu potřebovat, což může v mnoha případech velmi usnadnit situaci ve 
chvíli potřeby dané služby.  

Aktivita Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.1.1 Vybudování informačního centra pro 
seniory v rámci „denního centra“ 
2.1.2 Vytvoření plánu informační kampaně o 
sociálních službách pro seniory 
2.1.3 Pravidelný „sloupek pro informování 
seniorů“ v městském tisku 
2.1.4 Informování o půjčování kompenzačních 
pomůcek a sociálních službách pro seniory 
prostřednictvím letáků, článků, lékařů, 
pečovatelek 

2.1.1 NNO 
2.1.2 NNO 
2.1.3 NNO, Město 
Plzeň, MO  
2.1.4 NNO 
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Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.1.1 V  „centru denních služeb“ pro seniory je zřízeno „informační 
centrum“. 
2.1.2 Systematický plán kampaně informování seniorů o sociálních službách 
2.1.3 V městském tisku vyjde přibližně čtvrtletně sloupek o sociálních 
službách pro seniory. Informace budou mít k dispozici též pečovatelky, 
lékaři a úředníci městských obvodů. 
2.1.4 Seznam organizací půjčujících zdravotní pomůcky a seznam těchto 
pomůcek. V rámci „sloupku pro seniory“ v městském tisku jsou informace o 
možnosti požádat o příspěvek na nákup zdravotních pomůcek od MMP a 
MO. Letáky s informacemi jsou distribuovány do lékáren, na pošty, do 
samoobsluh, knihoven, pečovatelkám. 

Termín 
realizace 
opatření 

2007 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Nebyly definovány. 

 

Cíl 3 : Umožnit kvalitní a aktivní život seniorů v přirozeném 
prostředí 

Opatření 3.1: 
Vybudování centra denních služeb pro seniory s nabídkou 
volnočasových aktivit 

Charakteristik
a opatření 

Předmětem opatření je zajištění sociální služby „centra denních služeb“ 
rozšířené o poskytování dalších služeb, zejména volnočasových aktivit. 
 V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které  
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Plzeňské centrum denních služeb pro seniory bude v jednom objektu 
poskytovat kromě úkonů definovaných zákonem také následující služby: 
- informační a poradenské centrum v oblasti sociální, právní, zdravotní a 
informování o dalších existujících službách  
- krizová intervence, popř. služby psychologa 
- kulturní a společenské aktivity ve společenském sále – filmová projekce, 
hudební a taneční večery, přednášky 

- kavárna, restaurace s venkovní zahradou  
- rekondice 
- další vzdělávání (např. práce s PC) 
Objekt denního centra by měl splňovat následující podmínky: 
bezbariérovost, dostupnost MHD, objekt může být vícepodlažní s výtahem, 
zajištění parkovacích míst. 

Aktivity denního centra budou dále zajišťovány na jednotlivých obvodech 
formou kulturní a společenské činnosti – budou rozšířeny stávající 
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poskytované služby v oblasti kulturní a společenské činnosti na obvodech.  
Služby budou hrazeny také z příspěvků na péči seniorů a v případě 
volnočasových aktivit z jejich dalších zdrojů.     

Odůvodnění 
opatření 

Pro seniory (osoby nad 65 let) podobná moderní forma sociální služby v 
Plzni neexistuje. Tj. nabídka ambulantní služby umožňující seniorům 
s omezenou soběstačností život v jejich přirozeném prostředí nabízející 
navíc i příležitost pro aktivnější seniory naučit se nové dovednosti, využívat 
je a zároveň mít možnost společenského kontaktu. To vše s individuálním 
přístupem, přizpůsobeným požadavkům lidí tohoto věku. Zvládnutím PC 
mohou tito lidé být dále prospěšní nejen sobě, ale získají příležitosti k 
dalšímu začleňování do současné společnosti. 
Centrum denních služeb by mělo v budoucnu vzniknout v každém MO, 
protože senioři jsou málo pohybliví a není pro ně možné dojíždět do 
takového centra přes město. Centrum denních služeb umožní, aby se 
scházeli senioři (vrstevníci)  z okolí, poznali se a našli si společnost. Senioři 
často žijí jako jednotlivci a cítí se osamoceni a izolováni. Senioři, kteří budou 
do centra docházet, se budou stále „cítit potřební“ pro společnost. 
Dle šetření Svazu důchodců chybí právní poradna (dříve zajištěno 
právničkou, která už tuto činnost přestala vykonávat). 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Ambulantní služba umožní osobám se sníženou soběstačností zůstat co 
nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí. 
V Plzni budou žít aktivní spokojení senioři, kteří aktivně tráví čas ve 
společnosti svých vrstevníků a známých.   
Zlepší se kontakt se společenským prostředím, sníží se osamocenost a 
pasivita seniorů, kteří stále mohou vést aktivní a plnohodnotný život.  
Zlepší se informovanost seniorů o sociálních službách. 

Aktivita Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

3.1.1 Zajištění služby centra denních služeb 
s nabídkou volnočasových aktivit 
3.1.2 Pravidelné konání kulturních,vzdělávacích a 
společenských aktivit pro seniory v centru 
denních služeb 
3.1.3 Pravidelné konání kulturních,vzdělávacích a 
společenských aktivit pro seniory na městských 
obvodech za spolupráce centra denních služeb 

3.1.1 NNO 
3.1.2 NNO 
3.1.3 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

3.1.1 Sociální služba centrum denních služeb pro seniory s kapacitou 30-40 
osob 
3.1.2 Minimálně jedenkrát za čtrnáct dní konání kulturní, vzdělávací nebo 
společenské akce pro seniory v centru denních služeb 
3.1.3 Minimálně jedenkrát za čtvrtletí uspořádána kulturní, vzdělávací nebo 
společenská akce v příslušném městském obvodu 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 -2010 

Předpokládané Investiční náklady: 10 506 000,- Kč při ploše 618  m2 a jednotkové ceně 17000,- 



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

Výstupy za jednotlivé cílové skupiny – senioři 

                                                                                                strana 189/219 

 

finanční zdroje 
a náklady 

Kč/m2 
Provozní náklady: personální náklady cca 2 500 000,- Kč ročně, zbytek nebyl 
vyčíslen 
Finanční zdroje: 
Investice: ROP NUTSII JZ prioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj obcí, oblast podpory 
2.4 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 
Provoz: MPSV – Kraj, Město, příspěvky na péči, dobrovolnická práce, prodej 
výrobků z ergoterapie, komerční nabídka služeb mimo provozní dobu pro seniory 
(večerní hodiny, víkendy) – např. sauna, relaxační aktivity, fyzioterapie apod.  
Služby (hodinová taxa podle náročnosti úkonů, max. 85 Kč/hod.) budou hrazeny 
z příspěvků na péči seniorů a v případě volnočasových aktivit z jejich dalších zdrojů.  

 

Cíl 3 : Umožnit kvalitní a aktivní život seniorů v přirozeném 
prostředí 

Opatření 3.2: 
Zajištění doprovodu seniorům v rámci existujících 
sociálních služeb 

Charakteristik
a opatření 

Cílem opatření je v rámci stávajících služeb (zejména pečovatelské) zajistit 
seniorům doprovod (nejedná se o službu osobní asistence v celé své 
komplexnosti) při nákupech a obstarávání dalších osobních záležitostí.  Tato 
asistence bude doplněna zajištěním dopravy do obchodu, např. autobusem 
městské hromadné dopravy linkou Z, „dotovaným taxi“ a dalšími způsoby. 
V případě placeného doprovodu u lékaře (praktického i odborného) budou 
tito pacienti přednostně přijímáni. 
Úhrada za doprovod je pro pacienta max. 85 Kč/hod.  Doprovod se prokáže 
průkazem. 

Odůvodnění 
opatření 

Jako nedostatek byla poskytovateli sociálních služeb pro seniory označena 
hlavně oblast osobní asistence. 
Chybí alternativní asistenční činnost pro seniory v širším měřítku. 
Pečovatelská služba funguje, ale měla by být rozšířena s přihlédnutím k 
usnesení vlády (2003) - příprava na stáří - prevence, osvěta. 
Dotazovaní senioři mají největší problémy (na něž je třeba reagovat 
zaměřením služeb) s péčí o domácnost, péčí o vlastní osobu a dále se 
zajištěním doprovodu či osobní asistence při pochůzkách (na úřady, k 
lékaři). 
Doprovod zajistí seniorům možnost déle zůstávat v domácím prostředí, 
zajistí větší soběstačnost při obstarávání osobních záležitostí, denních 
potřeb. Tím se sníží náklady města a státu na zajišťování míst v pobytových 
zařízeních pro seniory. 
V pobytových zařízeních je navíc často malé a nedostačující soukromí pro 
seniory, kteří mají své různé potřeby a vyžadují své soukromí. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Zvýší se počet seniorů, kteří dle svého přání mohou zůstat doma ve svém 
přirozeném prostředí.  
Senioři získají větší možnost volby mezi službami a možnou péčí o svoji 
osobu. Možnost volby služeb je jedním ze základních principů KPSS.  
V pobytových zařízeních na území města jsou pouze senioři, kteří tuto péči 
skutečně nezbytně potřebují. 

Aktivity 
naplňující 

Aktivita Realizátor + 
spolupracující 
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subjekt 

opatření 
3.2.1 Zajištění doprovodu seniorům při 
obstarávání osobních záležitostí 
3.2.2 Oslovení lékařů s žádostí, aby přednostně 
přijímali pacienty s placeným doprovodem 

3.2.1 NNO 
3.2.2 NNO, 
uživatelé 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

3.2.1 Poskytování (placeného) doprovodu v rámci pečovatelské služby nebo 
osobní asistence při obstarávání osobních záležitostí 
3.2.2 Lékaři při ošetřování přednostně přijímají pacienty, kteří přijdou 
s placeným doprovodem.  

Termín 
realizace 
opatření 

2008- 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

V případě dotované dopravy Město Plzeň, jinak bez finančních nároků - 
hradí uživatel služby z příspěvku na péči. 

 

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

Opatření 4.1: 

Zajištění dostatečných kapacit pobytových zařízení -  
denních a týdenních stacionářů pro seniory 
s Alzheimerovou chorobou,  s roztroušenou sklerózou a s 
Parkinsonovou nemocí  

Charakteristika 
opatření 

Cílem opatření je zvýšení kapacity zařízení pro seniory s Alzheimerovou 
chorobou a Parkinsonovou nemocí (zde je nutno řešit případy operativně 
podle aktuální poptávky – neexistují statistické údaje). Věc je nutno řešit 
výstavbou nových objektů tak, aby příslušné zařízení podle diagnózy bylo 
v každém velkém městském obvodu (městské obvody Plzeň 1 - 4), nikoli 
rozšiřováním stávajících zařízení.  

Stacionáře by měly být týdenní (příp. denní), max. pro 15 osob, nejlépe 
v kombinaci jedno a dvoulůžkové pokoje, s optimálním prostorem pro 
individuální aktivizační činnosti.  
Pro potřeby klientů s diagnózou roztroušená skleróza postačuje vybudování 
jednoho týdenního stacionáře na celé město  -s kapacitou cca 20 osob. 
Služby těchto zařízení budou zajištěny odborným poskytovatelem služeb, 
který bude vybrán prostřednictvím výběrového řízení. 
Zároveň bude vybudováno zařízení s následnou péčí – speciální odborné 
zařízení (podle zákona o soc. službách „domov se zvláštním režimem“), 
Domov sv. Jiří nevyhovuje potřebám seniorů s výše uvedenými diagnózami. 

Odůvodnění 
opatření 

Chybí dostatečná kapacita v zařízeních typu týdenní (denní) stacionář pro 
klienty s uvedenými diagnózami. Chybí rovněž odborné zařízení, do kterého 
by bylo možno umístit klienty, kteří pro svůj zhoršený zdravotní stav již 
nemohou být v péči stacionářů.  
Péče o seniory s Alzheimerovou chorobou, s roztroušenou sklerózou a 
Parkinsonovou nemocí je ve stávajících zařízeních nevyhovující, protože jde 
především o „otevřená zařízení“ bez odpovídajícího materiálního zázemí a 
potřebné obslužnosti.  
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Je nutno vytvořit uzavřená zařízení s optimálním zázemím a dokonale 
funkční personální obslužností podle specifik onemocnění.  
Potřebnost tohoto druhu péče vyplývá z potřeby klientů (obyvatel města 
Plzně) s uvedenou diagnózou, kteří jsou umístěni v zařízení MCH ve 
Francouzské ulici v Plzni, v Dobřanech, v Letinech (chybí zpětná vazba o 
počtech v rámci jednotlivých MO Plzně). 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Pacientům je poskytnuta péče odpovídající jejich specifickým potřebám. 
Péče bude poskytována v každém MO Plzně, služba je poskytována v 
prostředí, které je žadateli o službu známé, kde dlouhodobě žil. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 

 
Aktivity 

naplňující 
opatření 

4.1.1 Zajištění dostatečné kapacity zařízení 
poskytujících služby pro seniory s  
Alzheimerovou chorobou a Parkinsnovou nemocí 
v každém MO v podobě týdenních (denních) 
stacionářů. 
4.1.2 Vybudování týdenního stacionáře pro osoby 
s roztroušeno sklerózou 

4.1.3 Vybudování navazujícího zařízení - domova 
se zvláštním režimem  

4.1.1 NNO 

4.1.2 NNO 
4.1.3 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

4.1.1 V každém ze čtyř hlavních MO je zařízení sociální péče – týdenní 
(denní) stacionář  pro seniory s Alzheimerovou chorobou a Parkinsonovou 
nemocí s kapacitou 15 osob. 

4.1.2 Týdenní stacionář pro osoby s diagnózou roztroušené sklerózy 
s kapacitou 20 osob 
4.1.3  Domov se zvláštním režimem 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 - 2015 
Zařízení není reálné vybudovat v horizontu roku 2010, ke kterému směřuje 
KPSS především. 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

ČR, fondy EU, Město Plzeň, Plzeňský kraj 
15 – 20 mil. na zařízení  

 

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

Opatření 4.2: 
Týdenní a denní stacionář pro seniory v každém obvodě (1-
4) 

Charakteristika 
opatření 

Cílem opatření je vybudovat v každém z hlavních 4 MO týdenní stacionář 
pro seniory s množností služby denního stacionáře. 
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám 
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí 
stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
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hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Odůvodnění 
opatření 

Nově vzniklé stacionáře uspokojí poptávku v rámci každého ze čtyř velkých 
MO v Plzni (zatím má stacionář pouze MO Plzeň 4 – v Polední ulici, po 
přesunutí stacionáře pro klienty s Alzheimerovou chorobou do Hradišťské 
ul. bude fungovat týdenní stacionář pro seniory i v  prostorách ve 
Francouzské ul.).  
Prioritou je nastavit stacionář jako týdenní, neboť zaručuje i respitní péči. 
Při týdenním stacionáři lze zřídit denní zařízení. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Poptávka po uvedené službě je řešena místně, v lokalitě a prostředí, které je 
žadateli o službu známé, kde dlouhodobě žil. 
Bude uspokojena poptávka po týdenním stacionáři v rámci každého obvodu 
města. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 
Aktivity 

naplňující 
opatření 4.2.1 Zřízení týdenního stacionáře pro seniory 

v rámci obvodu MO Plzeň 1 a 3 
4.2.1 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

4.2.1 Týdenní stacionář v MO Plzeň 1 a MO Plzeň 3  

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2015 
Zařízení není reálné vybudovat v horizontu roku 2010, ke kterému směřuje 
KPSS především. 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady a 
náklady 

ČR, Město Plzeň,  
15 – 20 mil. na zařízení 

 

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

Opatření 4.3: Domov pro seniory v každém obvodě (1-4) 

Charakteristik
a opatření 

Cílem opatření je zajištění potřebných kapacit služby domovy pro seniory. 
V domovech pro seniory  jsou poskytovány služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí 
stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Odůvodnění 
opatření 

Domov pro seniory provozují v Plzni 3 poskytovatelé, kapacita služby je 
(zjišťováno na jaře 2007) celkem cca 320 míst (dále pak 220 lůžek 
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v domovech se zvláštním režimem). Na jaře 2007 evidovali poskytovatelé 
přes 900 žádostí o službu. 
Město Plzeň přijalo v roce 2001 koncept, jehož výstupem bylo doporučení 
umisťovat plzeňské žadatele o služby v rámci města, nejlépe v rámci 
příslušného městského obvodu. Posledním městským obvodem, kde chybí 
zařízení Domov pro seniory, je MO 2 Plzeň – Slovany. S ohledem na 
poptávku žadatelů po umístění do domova pro seniory, která převyšuje 
možnosti stávajících zařízení, se hledají možnosti pro vybudování dalších  
zařízení pro seniory, prioritně v městském obvodu Plzeň 2 - Slovany. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Poptávka po uvedené službě je řešena místně, v lokalitě a prostředí, které 
jsou žadateli o službu známé, kde dlouhodobě žil. 

Aktivity Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 
Aktivity 

naplňující 
opatření 4.3.1 Zřízení domova pro seniory v lokalitě MO 

Plzeň 2 – Slovany 
4.3.1 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

4.3.1 Domov pro seniory v lokalitě MO Plzeň 2 - Slovany  

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2015 
 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Město Plzeň, ČR, fondy EU 
investice cca 100 mil. Kč (bez výkupu pozemku) 
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XI.7.2 Návazné služby a opatření 

Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech Města 
Následuje výčet služeb (a jejich poskytovatelů) spolu s upřesněním jejich zaměření, kapacitou a 
stanovením ročních provozních nákladů. Jednání v rámci komunitního  plánování nedospěla 
k rozhodnutí některou ze služeb utlumovat. Naopak, návrhy rozvojových cílů předpokládají 
zachování existujících služeb minimálně ve stávajícím rozsahu. Existující služby jsou většinou 
maximálně vytíženy, u některých služeb se ukazuje, že jejich stávající kapacita není dostatečná 
(zvýrazněno tučně). Ke změnám v nabídce a rozsahu existujících služeb může dojít buďto cíleně 
na základě výstupů opatření zavádějícího monitoring služeb a potřeb, nebo vlivem vztahu 
nabídky a poptávky po službě, registrací služeb či výsledků inspekce jejich kvality. V případě 
výpadku financování uvedených služeb ze zdrojů mimo rozpočet města při zachování nebo 
zvýšení poptávky je prioritním cílem všech účastníků komunitního plánování usilovat o jejich 
udržení. 

Opatření 1.10: Služby dobrovolníků, dobrovolní asistenti (podle zákona č. 
198/2002 Sb., o dobrovolnické službě) 
Název poskytovatele Specifické 

zaměření služby 

(cílová skupina, 
území města 

apod.) 

Kapacita služby  
 

Roční náklady 
na provoz 

služby a zdroje 
příjmů 

OS Totem - regionální 
dobrovolnické 
centrum 

Osoby sociálně a 
zdravotně 
znevýhodněné / 
plzeňský region 

77 dobrovolníků 
vykonávajících DS v 19 
NNO podpoří cca 1.300 
klientů v průměru za 
čtvrtletí 
Kapacita zatím 
dostatečná 

290.000,- / 
MVČR, NFSA, 
MMP 

Svaz postižených 
civilizačními 
chorobami v ČR 

dobrovolní asistenti   

Opatření 1.11: Další služby (např. svépomocné, volnočasové aktivity, 
rehabilitační pobyty apod.) 
Název poskytovatele Specifické 

zaměření služby 

(cílová skupina, 
území města 

apod.) 

Kapacita služby  
 

Roční náklady 
na provoz 

služby a zdroje 
příjmů 

OS Totem - regionální 
dobrovolnické 
centrum 

svépomocné aktivity 
seniorů 

Senioři 50+ / 
plzeňský region 

Není relevantní 600.000,- / 
nepotvrzeno 
zajištění, rozvoj a 
kontinuita 
ohrožena 

Svaz důchodců ČR 
svépomocné aktivity 
seniorů, vzdělávání 

  

Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR rehabilitační pobyty 
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Cíl 2 : Podporovat informovanost v oblasti péče o seniory 

Opatření 2.2: Zvýšení informovanosti veřejnosti „o stárnutí“ 

Charakteristik
a opatření 

MŠ a ZŠ budou každoročně oceňovány za práci pro seniory, oceněním bude 
diplom starosty městského obvodu. OŠMT MMP bude sbírat návrhy na 
ocenění MŠ a ZŠ od poskytovatelů služeb pro seniory a jednou za rok na 
společném zasedání se Svazem důchodců bude vybrán oceněný subjekt. 

Odůvodnění 
opatření 

Předpokládáme, že počet obyvatel Plzně ve věku 65 let a výše se oproti počtu 
25351 v roce 2002 zvedne v roce 2014 na 33524. 
Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů je důvodné intenzivně a soustavně 
informovat o problematice seniorů již od MŠ a ZŠ. 
Alternativou je celoplošné televizní a rozhlasové vysílání (ČT, rozhlas, 
časopisy pro děti a mládež). 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Žáci mateřských, základních a středních škol v Plzni se systematicky 
seznamují s problematikou seniorství. Děti a mládež porozumí problémům 
seniorů a jejich potřebám.  
Zvýší se tolerance vůči věkově rozdílným skupinám ve společnosti. 

Aktivity Realizátor +  
spolupracující 

subjekt 
Aktivity 

naplňující 
opatření 2.2.1 Ocenění MŠ  a ZŠ za příkladnou 

spolupráci se seniory 
2.2.1 Město, MO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.2.1 Předání ceny od starosty MO vybrané MŠ a ZŠ za příkladnou 
spolupráci se seniory 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

a náklady 

Město Plzeň 
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XII.Oblast péče o cizince 

XII.1 Přehled poskytovatelů a jejich služeb  
 Poskytovatelé v Plzni  Typy sociálních a dalších služeb (2007) 
1. Diecézní charita Plzeň - odborné sociální poradenství 

 

XII.2 Chybějící články péče podle poskytovatelů a shrnutí 
zjišťování potřeb uživatelů služeb40 

Chybějící články péče podle poskytovatelů služeb 

Jako chybějící článek péče o cizince byla označena absence funkčního systému, který 
by uživatelům usnadnil přístup na legální trh práce, nejednotnost informací o pobytu cizinců 
či azylantů a problémem zůstává i nedostatek ubytování pro nezajištěné rodiny cizinců či 
nezajištěné matky s dětmi. V neposlední řadě je třeba zmínit nedostatečnou dostupnost 
výuky českého jazyka, což je jev, který může komplikovat proces integrace této cílové skupiny 
do české společnosti či negativně ovlivnit kvalitu života příchozích obecně.  

Shrnutí zjištěných potřeb uživatelů služeb 

Téměř 100 % dotázaných by uvítalo systematickou pomoc při získávání informací o 
sociálním systému České republiky. Nejčastěji hovořili o poradně, osobních konzultantech, 
kteří by znali jejich životní situaci a sami by je kontaktovali v případě nových možností, které 
by se dotyčného týkaly. „Osobní konzultant“ by  měl na starosti méně klientů, a tím by se 
kvalita služeb údajně zmnohonásobila. Na složitý systém a špatnou orientaci v něm se 
odkazovalo velké procento dotázaných. Zmíněn byl i chybějící seznam organizací, kam se 
může cizinec obrátit v případě naléhavosti. Často si dotazovaní vyhledávají informace až ve 
chvíli, kdy je nutně potřebují. Vzhledem k velkému procentu rusky mluvících cizinců byla 
navrhována ruskojazyčná poradna. Mezerou ve službách je i chybějící právní poradce či 
psychologická poradna, ve které by se specializovali přímo na problematiku cizinců. 

 

                                                        
40 Více viz Analýza poskytovatelů sociálních služeb a příslušné analýzy potřeb uživatelů. 
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XII.3 Seznam členů pracovní skupiny 
Účastníci jednání pracovní skupiny „Cizinci“ 

 Jméno Název organizace 

1. Barnášová Margita Diecézní charita Plzeň 

2. Budínová Eliška Společnost Tady a teď, o.p.s. 

3. Dashnyam Ariunyargal Českomongolská společnost, o.s. 

4. Drobečková Věra veřejnost 

5. Duda Karel Magistrát města Plzně 

6. El Hawary Mohamed uživatel sociálních služeb 

7. Foye Patrik YWAM o.s. 

8. Hrabáčková Kristina uživatelka sociálních služeb 

9. Klérová Petra Magistrát města Plzně 

10. Liška Otakar Cizinecká policie Plzeň-město 

11. Makhnev Oleg Pravoslavné centrum pro integraci cizinců, o.s. 

12. Mandíková Tatiana Bulharský kulturně osvětový klub Plzeň 

13. Pešek Stanislav Magistrát města Plzně 

14. Paudora Rimma AU ČR 

15. Routová Lucie Společnost Člověk v tísni, o.p.s. 

16. Svoboda Saša uživatel sociálních služeb 

17. Šimrová Hana Diecézní charita Plzeň 

18. Škarban Pavel Studnice, o.s. 

19. Volf Ladislav Česko-ukrajinská smíšená průmyslová a obchodní 
komora v ČR 
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XII.4  SWOT analýza oblasti péče o cizince 
SWOT analýza zachycuje popis a vyhodnocení situace v oblasti služeb na podporu 

integrace cizinců v Plzni z pohledu členů pracovní skupiny. Tito čerpali ze zpracovaných 
analytických materiálů i z vlastní bezprostřední zkušenosti s poskytováním služeb, ať již 
z pohledu člověka, který služby nabízí, využívá, financuje nebo jinak ovlivňuje jejich podobu. 
Pohled na služby je rozdělen do 4 okruhů. Byly pojmenovány nejvýznamnější silné a slabé 
stránky systému sociálních služeb ve městě, naznačeny vnější příležitosti využitelné pro 
rozvoj služeb i faktory představující pro poskytování sociálních služeb ohrožení. 

 

SWOT analýza oblasti péče o cizince 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• existence Komise pro integraci cizinců 
Rady města Plzně 

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

• Magistrát MP poskytuje dobré služby 
v poskytování informací cizincům 

• služby pro cizince, které poskytuje 
Diecézní charita Plzeň 

• vzájemná dobrá spolupráce mezi NNO 
a mezi NNO a Magistrátem MP 

• organizace semináře o cizinecké 
legislativě Diecézní charitou Plzeň  

• Magistrát MP poskytuje dotace na 
pořádání kulturních akcí a na bydlení 

• chybějící jazykové kurzy a obtížné zařazení 
do kurzů (cenová náročnost) 

• nedostatek cizojazyčných informací pro nově 
příchozí do ČR 

• rekvalifikační kurzy úřadu práce jsou 
přístupné pouze s příslibem zaměstnání 

• obtížná komunikace s cizineckou policií 
Plzeň–město a nedostatečná kapacita 
cizinecké policie 

• nedostatečná jazyková vybavenost 
pracovníků v poskytování služeb pro cizince 

• nedostatečné vstupní podmínky pro cizince 
(materiální pomoc) 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• existence systému státního zabezpečení 
• v rámci KPSS může vzniknout projekt, 

který může pomoci integraci cizinců 
v Plzni 

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

• dát cizincům možnost uplatnit se 
v jejich originálních profesích  

• využití finančních zdrojů z EU na 
zabezpečení a zefektivnění sociálních 
služeb pro cizince  

• nízká nezaměstnanost v Plzni a dobrá 
ekonomická situace regionu  

• zabezpečení dostatku financí – zdrojů 
pro sociální služby poskytované 
cizincům 

• současná cizinecká legislativa 
• předsudky společnosti vůči cizincům 

• obtíže s nostrifikací diplomů 
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XII.5  Vize rozvoje sociálních služeb v oblasti péče o cizince 
Vize vyjadřuje představu členů pracovní skupiny o optimální podobě a vlastnostech 

systému sociálních služeb v Plzni vzhledem k integraci cizinců. Popisuje žádoucí stav z 
hlediska 4 perspektiv systému a zajištění sociálních služeb. Tato vize se stala východiskem 
pro formulování konkrétních cílů a opatření, jež mají přispět k jejímu naplnění, definovat 
postup, jak žádoucího stavu dosáhnout. 
 

VIZE rozvoje sociálních služeb v oblasti péče o cizince 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
• město Plzeň je stále zapojeno do státního integračního programu 
• existuje 1 středisko (informační + poradenské) s návazností na síť poskytovatelů 

sociálních služeb pro cizince 
• sociální služby jsou poskytovány širokou škálou poskytovatelů 

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ ZDROJE 
• zvýšení kvalifikace „cizineckých sdružení“ v čerpání dotací 
• stále existuje Komise pro integraci cizinců při MP 

PERSONÁLNÍ KAPACITY 
• vyšší vzdělanost v cizinecké legislativě pro uživatele i poskytovatele 
• existuje veřejně přístupná platforma pro cizince 
• existují webové stránky pro řešení problémů v oblasti poskytování sociálních služeb 

KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
• informační středisko poskytuje služby jak pro cizince ze zemí EU, tak z třetích zemí 
• existuje systém podporovaného zaměstnávání a dostatek rekvalifikací (i mimo úřad 

práce) 
• odpovídající jazyková vybavenost pracovníků 
• podpora aktivního zapojení cizinců do realizace sociálních služeb 
• široká škála poskytovatelů zajišťuje konkurenční prostředí pro poskytování kvalitních 

sociálních služeb 
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XII.6  Seznam všech cílů a opatření 

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

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Opatření 1.1: Odborné sociální poradenství 

Cíl 2: Integrovat cizince prostřednictvím sociálních služeb a dalších aktivit 
Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Opatření 2.1: Zajištění poradenství a terénní sociální práce (terénní programy) 
– poradenské středisko 

Návazné služby a opatření 
Opatření 2.2: Zajištění vzdělávání – vzdělávací středisko 

Opatření 2.3: Zajištění koncepčnosti a koordinace aktivit v oblasti integrace 
cizinců v Plzni   

Opatření 2.4: Zajištění  ubytovacích kapacit pro cizince v krizových situacích 

 



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

Výstupy za jednotlivé cílové skupiny – cizinci 

                                                                                                strana 202/219 

 

XII.7  Podrobnější rozpracování jednotlivých cílů a opatření 

XII.7.1 Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

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

Opatření 1.1: Odborné sociální poradenství 
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských 
poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, 
poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke 
konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 

Název 
poskytovatele 

Zaměření služby 
(cílová skupina, území 

města apod.) 

Kapacita služby Roční náklady 
na provoz a 
zdroje příjmů  

Diecézní charita 
v Plzni 

cizinci, území Plzeňského  a 
Karlovarského kraje 

 

583 kontaktů v r. 
2006 

1 190 991,- 
(MPSV, MV, ÚP, 

PK, MMP, 
sbírky) 

 

Cíl 2 Integrovat cizince prostřednictvím sociálních služeb a 
dalších aktivit 

Opatření 2.1 : Zajištění poradenství a terénní sociální práce – 
poradenské středisko 

Charakteristik
a opatření 

V rámci opatření vznikne poradenské a informační středisko (centrum) 
pro cizince, které bude poskytovat jednak ambulantní poradenství, jednak 
terénní sociální práci – aktivní vyhledávání a informování cizinců na 
místech, kde se nejvíce zdržují (cizinecká policie, ubytovny apod.)  
Cílovou skupinou poradenského a informačního střediska jsou všichni 
cizinci, včetně dočasně pobývajících, a občané ČR. 
Středisko bude poskytovat poradenství a informace o všech službách 
poskytovaných cizincům na území města Plzně, informace v oblasti 
zdravotní péče a pojištění, sociálního zabezpečení, pracovního uplatnění, 
ubytování (krizová lůžka, ubytovací zařízení, integrační program), krizové 
intervence, vzdělávání a v dalších oblastech. Centrum bude odkazovat na 
další organizace poskytující odbornou a „lidskou“ pomoc. Tyto organizace 
budou s klienty řešit konkrétní problémy. 
Pracovníci centra budou mít jazykové vzdělání – anglický a ruský jazyk. 
V centru budou kontakty na tlumočníky do dalších jazyků. 
Centrum bude umístěno ve středu města, na nezávislém 
(nediskriminujícím) místě (tzn., že například nebude umístěno v prostředí 
církve nebo jiné specifické organizace). 
Otevírací doba centra bude denně cca od 8 do 18 hodin, zároveň bude mít 
1 pracovník nonstop službu na mobilním telefonu, aby byl k zastižení 
kdykoli to bude nutné. 

Odůvodnění 
opatření 

100 % dotázaných cizinců by uvítalo systematickou pomoc při získávání 
informací o sociálním systému České republiky, protože jej považují za 
složitý a špatně se v něm orientují.   
Chybí seznam organizací, kam se může cizinec obrátit v případě 
naléhavosti. 
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Na cílovou skupinu „cizinci“ se v Plzni zaměřuje převážně 1 poskytovatel 
služeb – Poradna pro cizince a uprchlíky DchP 
Chybí jednotné informace o pobytu cizinců/azylantů a nezaujatost vůči 
cizincům ze strany cizinecké policie. 
Je zde nedostatečná či hůře dostupná (tj. placená) výuka českého jazyka. 
Za slabé stránky bylo pracovní skupinou označeno: nedostatek 
cizojazyčných informací pro nově příchozí do ČR, rekvalifikační kurzy 
úřadu práce jsou přístupné pouze s příslibem zaměstnání. 
Členové pracovní skupiny se shodli, že pro cizince je těžké se zorientovat a 
služby jsou roztroušeny na více místech. Kapacita Poradny pro cizince a 
uprchlíky (PCU) je nízká, odpovídá aktuálním finančním možnostem 
NNO. Ve městě je prostor pro další službu. Mezi počtem cizinců ve městě 
(cca 6000) a kapacitou PCU vnímají účastníci KPSS značný nepoměr. 

Předpokládané 
dopady 
opatření 

Cizinci mají dostupné bezpečné místo, kam se mohou obrátit v případě 
potřeby rady a pomoci a kde se jim takové služby dostane, a proto nejsou 
závislí na tzv. klientských systémech.  
Provázáním dalších služeb (odkazování na odborné služby jednotlivých 
poskytovatelů) je zvýšena efektivita pomoci klientům, cizincům se 
zpřístupňuje neriskantní způsob naplňování jejich oprávněných potřeb a 
možnost včasného řešení složitých životních situací. 
Návštěvníci dostanou komplexní informace na 1 místě. Tyto jim pomáhají 
v orientaci v systému země, napomáhají k samostatnému způsobu života a 
vedou k prevenci negativních společenských jevů.  

Aktivity 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.1.1 Vybudování „poradenského a 
informačního střediska pro cizince“ a 
poskytování ambulantního poradenství 
2.1.2 Terénní sociální práce – kontaktování a 
poradenství v terénu  

2.1.1 NNO 
2.1.2 NNO 

 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.1.1 Poradenské a informační centrum pro cizince s dostatečně 
vyškoleným personálem. Poskytování ambulantního poradenství 

2.1.2 Poskytování poradenství v terénu 

Termín 
realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

Investiční náklady:  1 360 000,- Kč při ploše 80  m2 a jednotkové ceně 
17000,- Kč/m2 
Provozní náklady: cca 2 500 000,- Kč /rok   
Finanční zdroje: 
Investiční náklady: ROP NUTSII JZ prioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj 
obcí, oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 
Provozní náklady: OP LZZ (Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti) 
prioritní osa 3, Sociální integrace a rovné příležitosti 
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XII.7.2 Návazné služby a opatření 

Cíl 2 Integrovat cizince prostřednictvím sociálních služeb a 
dalších aktivit 

Opatření 2.2 : Zajištění vzdělávání – vzdělávací středisko 

Charakteristika 
opatření 

V rámci opatření vznikne vzdělávací středisko pro podporu integrace 
cizinců. 
Cílovou skupinou vzdělávacího střediska (centra) pro podporu 
integrace cizinců jsou cizinci s dlouhodobým nebo trvalým pobytem. 
Vzdělávací středisko může být ve stejném objektu jako poradenské 
středisko, ale organizačně budou prostory odděleny. 
Ve středisku budou učebny o cca 15 místech, technické a didaktické 
vybavení (internet, počítače apod.). 
Centrum bude poskytovat kurzy, které  budou napomáhat integraci 
cizinců. Kurzy  se budou konat především prostřednictvím najímaných 
lektorů – například pracovníci cizinecké policie na přednášku o 
cizinecké legislativě,  právník, atd. Ve středisku budou realizovány 
obecné vzdělávací kurzy, kulturní vzdělávací programy o české kultuře 
a kultuře jednotlivých zemí, vzdělání v oblasti cizinecké legislativy (pro 
pracovníky v sociálních službách i pro cizince, jazykové kurzy pro 
cizince. Středisko bude také nabízet rekvalifikační kurzy. 
Součástí budou také vzdělávací aktivity pro obyvatele města vedoucí k 
„prevenci xenofobie“, motivační kurzy vedoucí ke zvýšení 
zaměstnanosti. 

Odůvodnění 
opatření 

Ve městě Plzni zcela chybí tato aktivita. Stávající vzdělávací instituce 
se specificky nezaměřují na tuto cílovou skupinu (např. neexistují 
kurzy občanského povědomí, kurzy zaměřené na orientaci v systému 
soc. zabezpečení) nebo nabízejí komerční služby (výuka českého jazyka 
– velmi drahé). Počet cizinců žijících na území  městě Plzně 
odůvodňuje zřízení této služby. 

Předpokládané 
dopady opatření 

Dostupné vzdělávání, informace a rekvalifikace zvyšují zařazení 
cizinců do společnosti a snižují závislost na tzv. klientských systémech, 
pomáhají předcházet negativním společenským jevům.  

Aktivita 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 
Aktivity 

naplňující 
opatření 2.2.1Vybudování „vzdělávacího  střediska 

pro integraci cizinců“  
2.2.1 NNO 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.2.1 Pravidelné pořádání besed a vzdělávacích kurzů. Klienti 
získávají osvědčení o absolvování kurzů a rekvalifikací. 

Termín realizace 
opatření 

2008 – 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

MPSV a MŠMT ČR, KÚ PK, Město Plzeň, fondy EU. Za některé kurzy 
bude vybírán symbolický poplatek od klientů.  
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Cíl 2 Integrovat cizince prostřednictvím sociálních služeb a 
dalších aktivit 

Opatření 2.3 : Zajištění koncepčnosti a koordinace aktivit v oblasti 
integrace cizinců v Plzni   

Charakteristika 
opatření 

Opatření předpokládá oficiální vytvoření pracovního místa (ideálně na 
celý úvazek) na MMP pouze s náplní cizinecké problematiky. Tato 
pozice již existuje, pracovník/pracovnice ale má i další povinnosti, 
které s integrací cizinců nesouvisí. Navíc formálně dosud není pracovní 
náplň zaměřená na integraci cizinců definována, a proto osoba 
odpovědná za tyto aktivity není zvenčí rozpoznatelná.  
Náplň dosavadní činnosti pracovníka:   
- spolupráce s MV a MPSV ČR – komunikace a přenášení informací 

na Město, státní integrační program pro zajištění bydlení azylantů 
– administrace, monitoring situace cizinců v Plzni a analýza 
(koordinace) služeb pro cizince, zpracovávání koncepčních 
dokumentů Města, zajištění fungování komise pro otázky integrace 
cizinců. 

Nové aktivity pracovníka: 
- spolupráce s organizacemi sdružujícími cizince, podporování jejich 

zájmů vůči samosprávě (ví, jaké jsou možnosti Města a s kým 
komunikovat), koncepční činnost a management v oblasti integrace 
cizinců – mohou se na něj obracet pracovníci samosprávy 
s dotazem, jak s cizinci pracovat (poskytování dávek, informace od 
cizinecké policie, zdravotních pojišťoven apod.) 

Odůvodnění 
opatření 

Doposud neexistuje takto nazvaná pozice a pracovnice je zaměstnána i 
jinými činnostmi. Kdyby nedocházelo k této nadměrné kumulaci 
činností, služba by mohla být kvalitnější. 

Není oficiálně známo, na koho se v této otázce obracet.  

Předpokládané 
dopady opatření 

- Spolupráce pracovníka MMP s organizacemi a se samosprávou 
podporuje sdílení informací v oblasti cizinecké problematiky všemi 
organizacemi a institucemi, které se tímto tématem zabývají. 

- Vyšší důvěra v řešení otázek cizinců zástupci MMP ze strany 
poskytovatelů služeb. 

- Aktivity směřující k integraci cizinců na území města jsou 
koordinovány, existují koncepční dokumenty týkající se integrace 
cizinců a situace cizinců na území města je průběžně monitorována. 

Aktivita 
Realizátor + 
spolupracující 

subjekt 
Aktivity 

naplňující 
opatření 2.3.1 Vytvoření pracovního místa na MMP 

s náplní cizinecké problematiky - na celý 
úvazek 

2.3.1 Město Plzeň 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.3.1 Na MMP se věnuje problematice cizinců na celý úvazek 
kompetentní pracovník a dochází k výměně informací o cizinecké 
problematice v rámci MMP a mezi MMP a cizineckými organizacemi a 
institucemi. Existuje koncepce integrace cizinců města Plzně a 
pravidelně vychází monitorovací zpráva o situaci cizinců ve městě. 
Pracovník má své dostatečné zázemí – kancelář včetně odpovídajícího 
technického vybavení – pracoviště je čitelné pro nově příchozího 
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(označeno v několika jazycích, srozumitelné směrovky). 

Termín realizace 
opatření 

2008 - 2010 

Předpokládané 
finanční zdroje 

Město Plzeň 

 

Cíl 2 Integrovat cizince prostřednictvím sociálních služeb a 
dalších aktivit 

Opatření 2.4 : Zajištění ubytovacích kapacit pro cizince v krizových 
situacích 

Charakteristika 
opatření 

Opatření předpokládá rozšíření kapacit krizových lůžek o cca 4 lůžka 
ve městě Plzni a vyhrazení lůžek pro cizince v azylovém zařízení. Tato 
lůžka budou mít status krizových pro cizince (2 pro ženy, 2 pro muže), 
která pokud cizinci nebudou obsazena do stanovené hodiny, budou 
nabídnuta dalším klientům zařízení. 
V rámci opatření budou zajištěny ubytovací kapacity pro minimálně 
dvě rodiny cizinců v krizové situaci a to formou finanční podpory od 
města Plzeň pro NNO  poskytující tuto službu. 

Odůvodnění 
opatření 

Stávající kapacity krizových lůžek a azylových zařízení jsou 
nedostatečné a není ošetřeno umisťování cizinců. 
Zcela chybí krizové ubytovací kapacity pro rodiny cizinců. 
Opatření zvyšuje účinnost prevence sociálně patologických jevů ve 
městě. 

Předpokládané 
dopady opatření 

Cizinci mají možnost řešit svoji krizovou situaci. 
Vznik krizových ubytovacích kapacit pro cizince napomáhá předcházet 
negativním společenským jevům. 

Aktivita 
Realizátor + 
spolupracují
cí subjekt 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.4.1  Zajištění  4 krizových lůžek pro  
ubytování cizinců ve městě Plzni 
2.4.2 Vyhrazení lůžek pro cizince v azylovém 
zařízení (2 pro muže, 2 pro ženy) 
2.4.3 Zajištění ubytovací kapacity pro 
minimálně dvě rodiny cizinců v krizové situaci 

2.4.1 NNO  
2.4.2 NNO  
2.4.3 NNO  
 

Výstupy 
jednotlivých 

aktivit 

2.4.1 Cizincům, kteří se ocitnou v krizové situaci, je poskytnuto krizové 
lůžko. 
2.4.2 V azylovém zařízení jsou vyhrazeny speciální lůžka pro cizince (2 
pro ženy, 2 pro muže), která jsou přednostně, podle daných pravidel,  
obsazována cizinci.  

2.4.3 Ubytovací kapacity minimálně pro 2 rodiny cizinců, kteří se 
ocitnou v krizové situaci formou finanční podpory NNO, která tuto 
službu cizincům pomáhá zajišťovat. 

Termín realizace 
opatření 

2008 - 2015 

Předpokládané 
finanční zdroje 

Město Plzeň 
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XIV.Přílohy 

XIV.1Typy sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb.) 
 

Sociální poradenství 
 

Základní sociální poradenství 
Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace 
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní 
činností všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto 
činnost zajistit. 
Odborné sociální poradenství 
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 
poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 
trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života 
může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování 
kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
i při obstarávání osobních záležitostí. 
 

Služby sociální péče 

 
Osobní asistence 
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním 
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu,pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 
Pečovatelská služba 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které  mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
a rodinám s dětmi,  jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve 
vymezeném čase v domácnostech osoba a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 
Služba obsahuje 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.  

Tísňová péče 
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a 
elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví 
nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba 
obsahuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální 
poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 



    Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 - 2010 

Přílohy 

                                                                                                strana 210/219 

 

prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí.  
Průvodcovské a  předčitatelské služby 
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované 
osobám, jejich schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti 
orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby 
mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Služba obsahuje zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Podpora samostatného bydlení 
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně 
duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 
Odlehčovací služby 

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je 
umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje 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, poskytnutí ubytování 
v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 
Centra denních služeb 
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které  mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
i při obstarávání osobních záležitostí. 
Denní stacionáře 
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které  mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 

Týdenní stacionáře 
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které  mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
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osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  
Domovy pro seniory 
V domovech pro seniory zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 
při obstarávání osobních záležitostí. 
Domovy se zvláštním režimem 
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových 
látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy těchto onemocnění, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při 
poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba 
obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 
Chráněné bydlení 
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu 
skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 
při obstarávání osobních záležitostí. 
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
Ve zdravotnických zařízení ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které 
již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou 
schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze 
zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou 
nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních 
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba 
obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 
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Služby sociální prevence 

 

Raná péče 
Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve 
věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé 
sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodina podporu vývoje dítěte s ohledem na 
jeho specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Telefonická krizová pomoc 
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu 
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní 
situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba obsahuje telefonickou 
krizovou pomoc, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 

Tlumočnické služby 
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám 
s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje 
běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba obsahuje zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Azylové domy 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Domy na půl cesty 
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po 
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou 
propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování 
sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.  
Služba obsahuje poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
i při obstarávání osobních záležitostí. 

Kontaktní centra 
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní 
služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování 
sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje 
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

Krizová pomoc 
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu 
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně 
nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze 
společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu, 
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je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od 
doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci 
poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě 
ohrožené útokem. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.  
Nízkoprahová denní centra 
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez 
přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 
dětem ve věku od 6 do 26 let a ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je 
zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být 
poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 
Noclehárny 
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 
hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí přenocování. 

Služby následné péče 
Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním 
onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve 
zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, 
které abstinují. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů 
dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u 
kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám 
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním 
vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 
Sociálně terapeutické dílny 
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 
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zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  nácvik dovedností pro zvládání péče o 
vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora 
vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 
Terapeutické komunity 
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i  na přechodnou dobu pro osoby závislé na 
návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem 
o začlenění do běžného života. Služba obsahuje poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 

Terénní programy 
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny 
osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem 
služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být 
osobám poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 
Sociální rehabilitace 
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 
pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba 
poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje nácvik 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 i při obstarávání 
osobních záležitostí. Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně 
rehabilitačních služeb obsahuje navíc poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
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XIV.2 Seznam připomínek (došlých ke 30. 4. 2007) ke 
Komunitnímu plánu rozvoje sociálních služeb města Plzně 
na období 2008-2015 a jejich vypořádání 
V průběhu veřejného připomínkovacího řízení v období 11. 4. – 30. 4. 2007 bylo 

k obsahu komunitního plánu vzneseno celkem 23 připomínek. 17 z nich bylo zapracováno. 
Následuje seznam  všech došlých připomínek (v původním znění) spolu s informací o jejich 
vypořádání.    
  

ČÍSLO 

strany 

PŘEDMĚT 
PŘIPOMÍNKY 

(Co všechno by mělo být 
v dokumentu 

upraveno/doplněno, 
návrh textu změny) 

POZNÁMKY 

(argumenty aj.) 

VYPOŘÁDÁNÍ 
PŘIPOMÍNKY 

13 

Vložit výslovný závazek vůči 
těm oblastem komunitního 
plánování, které nebyly 
zahrnuty do 6 vybraných 
oblastí, a popsat způsob, 
jakým bude v tomto období 
řešeno pokrytí těchto oblastí 
mimo komunitní plánování.  
 

Je nebezpečí, že systém sociálních 
služeb v Plzni v nejbližším období 
(které není nijak vymezené 
časově) získá „dvojkolejnou“ 
strukturu služeb zahrnutých a 
nezahrnutých v KPSS, a že tyto dvě 
skupiny nebudou mít stejné šance 
na čerpání veřejných prostředků.   

Zapracováno. 

S ohledem na fakt, že 
město bude posuzovat 
každý předložený záměr 
(potažmo projekt) „ad 
hoc“, nejsou obavy na 
místě: stejně tak jako 
průřezová „oblast péče 
o děti a mládež“ nebyla 
z kapacitních a 
časových důvodů do 
projektu KPSS zahrnuta 
např. „oblast služeb pro 
osoby HIV pozitivní“. 

Alena Hynková 

25 

Údaje o službách 
poskytnutých cizincům   - 
vzhledem ke členění a 
zdrojům informací u jiných 
cílových skupin by nemělo 
být uvedeno 

Tento údaj je zavádějící, 
nezohledňuje zda cizincům byly 
poskytnuty i jiné služby v jiných 
organizacích; tento způsob analýzy 
cílových skupin není použit pro 
další cílové skupiny plánování 

Zapracováno.  
Bude uvedeno 
způsobem 
srovnatelným ostatním 
oblastem péče. 

29 Přehled poskytovatelů služeb Není uveden zdroj informací Zapracováno. 

39 
Ve městě existuje nezávislé 
centrum/středisko… 

Z textu není patrné, komu slouží a 
co je cílem jeho činnosti → doplnit  

Zapracováno. (týká se 
seniorů a zdravotně 
postižených) 

40 

Pracovníci jsou empatičtí…. Bez zjevných souvislostí 
vyzdvižena jedna dovednost 
sociálního pracovníka → buď 
neuvádět vůbec nebo vyjmenovat 
celou škálu profesních 
předpokladů 

Nezapracováno. 
Autoři vize (PS)  
považovali za důležité 
klást důraz především 
na tyto charakteristiky. 

40 
… dobrovolníků, u kterých je 
kladen důraz na empatii 

Viz. poznámka předchozí Nezapracováno.  
Viz výše. 
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46 

„projekty reagující na 
priority vzešlé z kpss budou 
mít podporu Města“; změnit 
tuto větu tak, aby zahrnovala 
všechny potřebné projekty, 
případně ji zcela vyškrtnout.   

Vzhledem k tomu, že KPSS v první 
fázi zahrnuje pouze některé 
vybrané oblasti, je 
pravděpodobné, že priority vzešlé 
z KPSS se budou omezovat pouze 
na tyto oblasti. To by však omezilo 
možnost projektů v ostatních 
oblastech čerpat nejen ze zdrojů 
Města, ale např. i ze zdrojů EU. Je 
třeba si uvědomit, že vzhledem 
k vícekolovému procesu KPSS, 
který je takto nastaven z důvodů 
efektivnosti plánování, nikoli 
faktické situace sociálních potřeb a 
služeb, je nezbytné chápat 
komunitní plán pouze jako dílčí 
plán, a nevázat na něj celou 
politiku sociálních služeb Města. 
To by vedlo ke zcela nelogické 
diskriminaci, odporující hlavním 
principům KPSS.  

Zapracováno. 
Město nemá v úmyslu 
kohokoliv tendenčně 
diskriminovat, zvláště 
na poli sociálních 
služeb. Minulost 
dokládá, že veškeré 
záměry a aktivity - ať již 
potřebné a žádoucí 
z pohledu poskytovatelů 
nebo uživatelů, byly 
městem všemožně 
podporovány a uváděny 
do praxe. Obavy tohoto 
druhu nejsou na místě: 
každý kvalitní a 
smysluplný projekt má 
šanci na realizaci – za 
dodržení podmínek, 
stanovených městem. 
(viz „kuchařka“). 
Alena Hynková 

46 

V případě, že NNO získá 
dotaci… 

Z textu nevyplývá, co je pro město 
prioritou, zda to, že NNO získá 
dotaci z evropských fondů nebo 
zda to, že projekt odpovídá kpss → 
upřesnit, jak je zamýšleno 

Nezapracováno. Pasáž 
nehovoří o prioritách, 
ale popisuje opatření. 
Protože chce Město 
podpořit opatření 
vzešlá z kpss, bude 
poskytovatele 
podporovat, např., 
formou kofinancování. 

49 
Realizátor + spolupracující 
subjekty → pracovní skupina 

Z textu není patrné, o jakou 
pracovní skupinu (jakého složení a 
účelu) se jedná 

Zapracováno. 

55 

Občanská poradna Plzeň: 
existence služby ohrožena → 
snížením dotace snížena 
kapacita poskytování služby  

 Zapracováno. 

58 

Včlenit: Název organizace: 
Salesiánské středisko 
mládeže – DDM Plzeň;  
typ služby:  

- kurs pro žadatele o 
přijetí dětí do 
náhradní rodinné 
péče 

- odborné sociální a 
výchovné 
poradenství pro 
adoptivní rodiče a 

Od září 2006 pořádá naše 
organizace, společně 
s Kojeneckým ústavem, kurs pro 
žadatele o přijetí dětí do náhradní 
rodinné péče a poskytuje odborné 
sociální poradenství adoptivním 
rodičům a pěstounům.  

Zapracováno. 
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pěstouny 

66 

Včlenit: Název 
poskytovatele: Salesiánské 
středisko mládeže – DDM 
Plzeň 
Kapacita služby: 30 - 40 
párů nebo samožadatelů o 
přijetí dětí do NRP ročně; 60 
klientů odborného 
poradenství 

 Zapracováno. 

73 
až 89 

V oblasti péče o obyvatele 
soc. vyloučené a, lidi bez 
domova, mi chybí  
Postpeniterciární péče - 
zvláštní druh sociální péče, 
která je poskytována od 
samého začátku  osobám, 
které byly propuštěni 
z výkonu trestu nebo jiných 
soudních sankcích. 
Tato služba ve městě Plzni 
zcela chybí. Přijde mi 
zásadní vzhledem ke 
skutečnosti, že z lidí po 
výkonu trestu se nejčastěji 
stávají bezdomovci a mají 
problémy se začlenit do 
„normálního života“, pokud 
nemají to štěstí, že se mají 
kam vrátit. Pomoc a 
podporu, ale také potřebují 
rodiny a či blízcí lidí, kteří 
jsou ve výkonu trestu. 
Podle statistiky sociálních 
kurátorů MMP bylo v roce 
2006 800 – 900 občanů 
města Plzně ve výkonu 
trestu. 
 

Důvody vzniku: - jedinec 
potřebuje odbornou pomoc, péči k 
adaptaci na nové podmínky 
občanského života a k integraci do 
společnosti. 
1. první dny po propuštění je 

obdobím sociální 
rekonvalescence, kdy si 
obnovuje sociální dovednosti.  

2. nejčastější je recidiva v prvním 
roce po propuštění. 

3. prožívání krize v prvních 
dnech na svobodě 

4. bezradnost,obavy úzkost a díky 
tomu nevhodné soc.chování 

5. problémy s překonáváním 
stigmatu kriminálníka 

6. důsledky prizonizace - reálný 
život mimo vězení 

7. snížení hodnoty sama sebe, 
pesimismus z životní reality 

8. problémy spojené s obnovením 
partnerských vztahů 

9. obnovení rodičovské role a 
adekvátní vztah k dětem 

Na vznik této služby je možné 
čerpat z fondů EU. 

Zapracováno. 
Pracovní skupina se 
usnesla, že do plánu 
bude doplněno další 
opatření věnované 
osobám propuštěným 
z výkonu trestu. 
 

73 

Nerozumím, seznamu 
poskytovatelů, proč se do 
oblasti péče o obyvatele soc. 
vyloučené a, lidi bez 
domova, dostali 
nízkoprahová zařízení, která 
pracují s dětmi 

Z mého pohledu, by děti, mladiství 
měli být řešeny zvlášť.  
Myslím si, že by stálo zato se této 
cílové skupiny zeptat co by ona 
potřebovala. Problém vidím 
v cílové skupině 13 – 18 let, která 
vypadává z nabízených služeb. 
Doporučovala bych vytvoření 
studie, která by podchycovala tuto 
věkovou skupinu.  

Nízkoprahová zařízení 
s problematikou 
vyloučených lokalit úzce 
souvisejí. Dětem a 
mládeži jako zvláštní 
cílové skupině v rámci 
tohoto KPSS 
samostatná pozornost 
věnována nebyla. 
Pracovní skupina se 
usnesla, že zjišťování 
potřeb mladistvých se 
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může stát součástí 
připravovaného 
monitoringu. 

73 

SRNMPK :      
 Ve výčtu poskytovaných 
služeb chybí sociální 
poradenství (obecné i 
speciální).              

Služba je poskytována dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, takto je také připravena 
k registraci. 

Základní sociální 
poradenství: 
nezapracováno (je 
součástí každé služby) 
Odborné poradenství: 
zapracováno. 

81 

Doplnit: 
 
Aktivity naplňující opatření 
 
Název aktivity: 
2.1.5. Zřízení a provoz 
Centra Romů a 
národnostních menšin 
 
Realizátor + spolupracující 
subjekty: 
2.1.5. NNO + Město 
Plzeň+Plzeňský kraj+EU 

Tato aktivita naplní obsahově i 
předchozí aktivitu u specifické 
cílové skupiny Romů a dalších 
menšin (nikoli cizinců!). Zejména 
u Romů je tato aktivita žádoucí a 
také vyzkoušená v jiných městech 
ČR, kde žije srovnatelně početná 
romská komunita. V Plzni, jako 
přirozeném a největším centru 
kraje je nanejvýš žádoucí takovýto 
projekt, Romové a další menšiny 
budou vždy významnou složkou 
populace ve městě. 

Po projednání v PS 
nezapracováno, neboť je 
součástí aktivity 2.1.4. 
Předmětem návrhu je 
konkrétní projekt 
aktivitu naplňující, 
zatímco v plánu se 
hovoří o typech služeb. 

95 
V kolonce kapacita služeb: 
doplňková služba 
k Chráněnému bydlení. 

Z textu není patrné, že se jedná o 
navazující a doplňkovou službu 
Chráněného bydlení 

Zapracováno. 

97 

V opatření 1.5., 
nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež včlenit: 
Salesiánské středisko 
mládeže – DDM Plzeň; 
Zaměření služby: děti a 
mládež od 6 do 26 let, včetně 
těch, kteří experimentují 
s drogami; v návaznosti na 
nízkoprahové kluby je 
nabízeno odborné 
poradenství a skupinové 
aktivity sekundární prevence  

 Zapracováno. 

104 

V kolonce kapacita služeb: 
doplnit: 2100 osob, jsou 
žáci/studenti starší 15let, 
kteří jsou v programu 
dlouhodobé primární 
prevence. 

Z textu není patrné, že se jedná o 
sérii setkání, se specifickou 
(věkově starší) cílovou skupinou 

Zapracováno. 

116 

    Cíl 4, opatření 4.5 
Návrh formulace: 
Raná péče pro děti 
s kombinovaným postižením 

Středisko rané péče Plzeň 
poskytuje služby rodinám s dětmi 
se zrakovým a kombinovaným 
postižením, tudíž z původní 

Zapracováno po 
projednání PS. 
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bez postižení zraku                   formulace by vyplývalo, že o pro 
klienty s  kombinovaným 
postižením neexistuje raná péče. 

157 
Hospic sv. Lazara není určen 
pro seniory, ale pro 
onkologicky nemocné. 

 Zapracováno upřesnění. 

158 

„Nevůle politiků řešit 
problematiku seniorů“ je 
nepravdivé a populistické 
tvrzení. 

 Nezapracováno. 
Účastnící tvorby SWOT 
analýzy toto považovali 
za hrozbu, a proto je to 
ve SWOT analýze. 

 

Postrádám osobní 
zodpovědnost každého 
jedince za svůj vlastní život, 
za způsob jeho realizace, a to 
hlavně u osob spadajících do 
kap. IX. Společnost slušných 
a pracovitých lidí je tak 
vlastně „trestána“ za 
neodpovědné chování jiných. 

 Nejedná se o 
připomínku. 

 
Připomínky vypořádal: Mgr. Aleš Kavalír, ve spolupráci s pracovními skupinami a řídícím 
výborem KPSS, 25.5. 2007.  


