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Program setkání

• Změna ve složení ŘS

• Kde jsme a co nás čeká v plánování sociální oblasti

• Výstupy z mapování sociální situace na Horažďovicku
– analýzy

• SWOT analýza a vize

• Průzkumy potřeb konkrétních cílových skupin

• Různé a diskuze



• Návrh podán Ing. Lucií Oudovou, DiS., 

členkou ŘS.

• V souvislosti s personální změnou na soc. 

odboru navrhuje nahrazení Mgr. Duškové 

p. Evou Holou, DiS. 

Změna ve složení řídící skupiny



Kde jsme – co proběhlo

• Řídící skupina – 16.9.2020

• Veřejné setkání – 20. 10. 2020 – zrušeno (Covid-19)

• Anketa pro veřejnost „Jak se Vám žije na Horažďovicku?“

• Mapování sociální oblasti – analýzy

• Setkání pracovních skupin – 4. 5. 2021 (online) a 24. 6. 2021

– zpracování SWOT analýzy a rozpracování vize rozvoje sociální oblasti 

na Horažďovicku

– účast zástupců Plzeňského kraje na pracovních skupinách 

– diskuze nad zjištěnými nedostatky a potřebami regionu v sociální oblasti

– návrhy průzkumů potřeb

• Informační kampaň

– zpravodaje obcí, příprava webové sekce



Vyhodnocení ankety pro veřejnost – Jak se Vám žije na Horažďovicku?

•tištěná i online; 242 respondentů ze 17 obcí

• převažuje celková spokojenost s životem na Horažďovicku (76 % respondentů)

•největší spokojenost: krásná příroda, klidné prostředí maloměsta, poloha a 
vzhled obce, dostupnost služeb a obchodů 

•největší nespokojenost: intenzita dopravy (zejm. kamionové), nedostatečná 
dopravní obslužnost a stav místních komunikací, nedostatek pracovních příležitostí 
a možností bydlení

•informační zdroj: obecní zpravodaje, webové stránky obcí, sociální sítě

•zdroj podpory v tíživé životní situaci: rodina (91 % respondentů), přátelé (39 %)

•chybějící služby: pro seniory, kteří žijí sami bez rodiny, služby pro nezaměstnané a 
pro děti a mládež nevyužívající standardní nabídku mimoškolních aktivit; 
konkrétně např. domov pro seniory, mobilní hospicová péče, pomoc pečujícím 
osobám, nízkoprahový klub pro děti a další, ale také zdravotní péče

Anketa



Sociodemografický popis území

Popis poskytovaných zdrojů sociálních služeb

Popis zdrojů systému sociálních služeb

•Data převážně do roku 2019 – zdroje dat: statistická data,
dotazníky, rozhovory - obce, poskytovatelé soc. služeb, další
instituce a organizace

•Sběr připomínek a jejich vypořádání

•Dokumenty jsou podkladem pro diskuze v pracovních skupinách
a pro návrh SWOT analýz.

Analýzy sociální oblasti na Horažďovicku



• Charakteristika SO ORP Horažďovice – 20 obcí, 2x statut města, 

2. nejmenší ORP PK se 6. nejnižší hustotou obyvatelstva

• Obyvatelstvo – stárnutí populace, index stáří nad kraj. i republik. průměrem

• Bydlení – 10 obcí disponuje celkem 768 byty (71 v DPS; 10 bez bariér)

• Nezaměstnanost – dlouhodobě pokles, přesto k 31.12.2019 pátá nejvyšší 

v kraji

• Zadlužení obyvatel - klesá počet a podíl osob v exekuci i počet exekucí; 

vzrostla celková jistina;  průměrný počet exekucí na osobu zůstává stejný, roste 
průměrná výše jistiny; podíl osob v exekuci pod průměrem celého kraje

• Vzdělání – 5 ZŠ, 7 MŠ; celkově nárůst počtu dětí se spec. vzděl. potřebami

• Sociální oblast – důchody, data OSPOD, dávky státní sociální 
podpory a hmotné nouze – nárůst počtu vyplacených PnP, z nich hrazenou 

péči poskytují zejména fyzické osoby (87,4%)

Sociodemografický popis území



Popis poskytovaných sociálních služeb 
a zdrojů systému sociálních služeb 

Popis poskytovaných sociálních služeb:

•Přehled služeb v území

oDle druhu, formy, typu, cílové skupiny

o Kapacita a dostupnost

o Služby využívané mimo ORP  

• Problémy v sociální oblasti z pohledu poskytovatelů a obcí

• Plány obcí a poskytovatelů

Popis zdrojů systému sociálních služeb:

• Finanční zdroje poskytovatelů služeb

• Podpora služeb ze strany obcí

• Materiální zdroje obcí – bytový fond



Dotazy, připomínky k analýzám – v červnu e-mailem

•Připomínky k analýzám

o upřesnění formy poskytování služeb Diakonie ČCE – středisko 
Praha na Horažďovicku 

o sjednocení terminologie v dokumentech, odstranění 
duplicitního textu

Analýzy sociální oblasti na Horažďovicku



Rozpracovaná vize (návrh vize podoby sociálních a návazných služeb na 

Horažďovicku z PS 4. 5. 2021):

• V regionu jsou dostatečně realizovány preventivní aktivity vedoucí ke zdravému 
životnímu stylu a naplněnému životu místních občanů. Občané regionu nacházející se 
v tíživých sociálních situacích mají informace o tom, jaké sociální (a návazné) služby 
v jaké situaci mohou využít. Potřebné služby jsou občanům dostupné v momentě 
potřeby. 

• Pro osoby v bytové nouzi existuje nabídka prostupného bydlení (odstupňovaného dle 
schopností osob zvládat samostatné bydlení), která je podmíněna formou spolupráce ze 
strany občanů.

• V regionu jsou dostupné odlehčovací služby (jak v pobytové, tak v terénní formě) pro 
odlehčení rodin pečujících o nesoběstačného člena, dále zde působí sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi a v neposlední řadě je zde také zajištěna terénní práce 
s osobami se závislostmi.

• Pro občany regionu je dostupné psychologické poradenství. Zároveň na každé základní 
škole v ORP Horažďovice funguje (alespoň sdílený) psycholog či sociální pedagog. 

Dotazy, připomínky, úpravy, doplnění,…….? 

SWOT a vize (ke schválení)



Cílová skupina senioři a osoby se zdravotním postižením:

o Chybí služby pro osoby s psychiatrickým onemocněním (např. schizofrenie, 
úzkosti apod.)

o možnost zaměření průzkumu potřeb na tuto cílovou skupinu

o Pobytové služby - Absence místní služby domov pro seniory (umožňující občanům 
zůstat v blízkosti přirozeného prostředí); potencionální nedostatek personálu pro 
sociální služby v souvislosti s výstavbou domova pro seniory; absence domova se 
zvláštním režimem

o Projekt DD/DZR  (80/40), provozovatelem bude Senecura, předpokl. 4/2022 
zahájení výstavby

o Terénní služby, služby pro pečující rodiny - Nedostatek kapacit pro depistáž; 
absence odlehčovacích služeb, např. pro pečující rodiny (terénní odlehčovací služba, 
stacionář apod.); chybí mobilní hospicová (paliativní) péče

o zaměření průzkumu na potřeby pečujících osob/zájem o odlehčovací (terénní) 
služby

Nedostatky/potřeby regionu



Cílová skupina děti, mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené 
sociálním vyloučením:

o Terénní služby, služby pro pečující rodiny - Chybí služby (sociální či návazné), které 
by mapovaly “terén” a poskytovaly terénní podporu lidem v tíživých situacích (zajištěné 
charitou a podpořené městem nebo církví); nedostatek kapacit pro depistáž; absence 
odlehčovacích služeb, např. pro pečující rodiny (terénní odlehčovací služba, osobní 
asistence, stacionář apod.)

o zaměření průzkumu potřeb pečujících osob/zájmu o odlehčovací (terénní) 
služby) 

o možnost zaměření průzkumu na zmapování terénu

• Ambulantní služby - Nedostatek školních psychologů; nedostatek poradenských 
služeb pro rodiny s dětmi (práce s celou rodinou – manželská, rodinná poradna); 
problematické zajištění potřebné psychoterapeutické pomoci pro dospělé závislé na 
návykových látkách

o v říjnu 2021 setkání škol, OSPOD a SAS Diakonie Západ, příp. dalších služeb

• Služby pro rodiny s dětmi - Absence klubu pro děti, které nevyužívají nabídku 
klasických volnočasových aktivit (vč. dětí se zdravotním postižením); nedostatek zázemí 
pro (sportovní) volnočasové aktivity pro děti a mládež

Nedostatky/potřeby regionu



Nedostatky/potřeby regionu

Společná témata obou pracovních skupin:

oBydlení - Nedostupnost bytů pro některé cílové skupiny a nedostatek dostupného 

bydlení (startovací byty pro mladé, pro nízkopříjmové domácnosti, sociální bydlení); 
chybí krizový byt pro situace náhlé ztráty bydlení; chybí bydlení/pobytová služba pro lidi 
s min. příjmem a sníženou soběstačností (např. z důvodu závislostí, zdravotního 
postižení atd.); nedostatek kapacit domu s pečovatelskou službou v regionu (71 bytů, 
počet žádostí 90); existence sociálně vyloučených lokalit (dle Analýzy sociálně 
vyloučených lokalit v ČR z roku 2015) / lokalit s bydlením „na špatné adrese“

o Setkání k sociálnímu/prostupnému bydlení 10/2022

o možnost zaměření průzkumu zmapování terénu na potřeby občanů žijících 
v bydlení na tzv. „špatné adrese“

oInformovanost - Menší informovanost občanů (seniorů a pečujících) o soc. službách

oBariéry - Přístup občanů k využívání terénních asistenčních služeb v domácím 
prostředí (stud, nedůvěra, obava); místa v obcích s nezajištěným bezbariérovým 
přístupem 



o Další  - Nedostatečné zajištění služeb občanské vybavenosti v některých menších 

obcích, nedostatečná spolková činnost v některých menších obcích, nedostatek 
pracovních příležitostí

o Financování - Nedostatečná informovanost starostů obcí ze strany Plzeňského kraje o 
financování soc. služeb; malá finanční podpora ze strany obcí pro sociální služby pro 
další cílové skupiny mimo seniorů; systém financování sociálních služeb ze strany 
Plzeňského kraje/MPSV - nezajištění financí pro sociální služby v prvním čtvrtletí roku

o Lékařská péče - Nedostatek zdravotní péče – nedostatek praktických lékařů 
přijímajících nové pacienty, nedostatek odborných lékařů (kardiolog, zubař, praktik 
spolupracující při hospicové péči); problematické zajištění potřebné psychoterapeutické 
pomoci pro dospělé závislé na návykových látkách; nedostatek psychiatrické a 
psychologické péče, jak pro děti, tak pro dospělé; nedostatečná spolupráce s pediatry 
(nefunguje přesah zdravotní a sociální oblasti) a jejich nedostatečná informovanost o 
sociálních službách

o Doprava - Chybí doprava pro osoby s nižší pohyblivostí (např. senior taxi); špatná 
dopravní obslužnost některých obcí

Nedostatky/potřeby regionu



Zaměření průzkumů potřeb

Cílová skupina senioři a osoby se zdravotním postižením:

•průzkum potřeb pečujících osob/potřebnost (terénní) odlehčovací 
služby na území obcí SO ORP  Horažďovice

•průzkum potřeb/potřebnosti služeb pro osoby s psychiatrickým 
onemocněním

Cílová skupina děti, mládež, rodiny a ostatní osoby ohrožené 
sociálním vyloučením:

•zmapování terénu/průzkum potřeb občanů žijících lokalitách s 
bydlením na „špatné adrese“/ (potřeby v oblasti bydlení, řešení dluhů, 
zaměstnání a dalších problémů…)

Připomínky, úpravy, doplnění,…….? 



Co nás čeká?

září 2021 – únor, březen 2022

• příprava a realizace průzkumů potřeb občanů 

říjen – prosinec 2021

• setkání k sociálnímu bydlení 

• setkání se školami, OSPOD a SAS Diakonií Západ, příp. dalšími 
službami

• a další „kulaté stoly“ – tematická setkání dle potřeb vzešlých 

z pracovních skupin

• setkání pracovních skupin ke společným tématům (zdravotnictví, 
informovanost, financování a další)

• setkání řídící skupiny



Co nás čeká?

listopad 2021 – květen 2022

•zpracování a tisk (příp. i distribuce) katalogu poskytovatelů 
služeb

leden 2022 – květen 2022

•realizace dalších pracovních skupin a kulatých stolů

•zpracování komunitního plánu

Průběžně

•informační kampaň – zpracování letáků, webový portál, články 
o sociálních službách do zpravodajů



• evaluace realizace procesu komunitního plánování sociálních 
služeb 

• informace o kpss (průběžné výstupy) do rady/zastupitelstva 
města

• webová stránka města Horažďovice

Dotazy, připomínky, podněty…?

Různé a diskuse



Děkujeme za pozornost!

Lenka Vyčichlová, CpKP ZČ
Tereza Eberlová, CpKP ZČ
Lenka Červenková, CpKP ZČ

Kontakty:
lenka.vycichlova@cpkp.cz, 607 117 124
tereza.eberlova@cpkp.cz, 775 764 420
lenka.cervenkova@cpkp.cz, 722 466 185
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