Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2018

Popis priorit a opatření pro oblast služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
PRIORITA 1

Rozvoj terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením a rozvoj služeb pro pečující osoby

Opatření 1.1

Informační kampaň o terénních sociálních službách pro seniory, osoby se
zdravotním postižením a pro pečující osoby

Popis
opatření

S ohledem na stárnutí populace bude v regionu narůstat počet seniorů se
sníženou soběstačností, přičemž senioři chtějí stárnout především doma, ve
svém prostředí, a služeb pobytových zařízení využít až v případě, kdy péče o ně
v domácím prostředí není již možná či dostačující.
Na Domažlicku působí několik poskytovatelů pečovatelské služby, dále je zde
nabízena služba osobní asistence a terénní odlehčovací služba. Zkušenosti
některých organizací ukazují, že o využití služeb z řad občanů žijících
v menších obcích je malý zájem. Z průzkumu potřebnosti těchto služeb mezi
seniory a osobami pečujícími o postiženého člena rodiny či seniora,
realizovaného v roce 2012, vyplynulo, že občané o tyto služby zájem mají, ale
jejich většímu využívání brání zejm. nedostatek financí pociťovaný občany.
Jednou z možností, jak zvýšit zájem o terénní služby sociální péče, je více
informovat občany (zejm. menších obcí) o možnostech daných služeb a
možnostech jejich financování z příspěvku na péči. Běžným zdrojem informací
pro seniory jsou zejm. lékaři a obecní úřady, pro pečující osoby také
poskytovatelé služeb a internet. Zároveň je žádoucí pro případnou potřebu
navýšení kapacit terénních služeb hledat finanční zdroje (viz priorita 7).

Aktivity
naplňující
opatření

Vyhodnocení
Plnění

Pro zvýšení informovanosti občanů je možné využít např. následující možnosti:
 letáček o službách vč. vysvětlujících informací o příspěvku na péči a jeho
distribuce lékařům, na obecní úřady, poskytovatelům služeb, organizacím
sdružujícím seniory a zdravotně postižené, umístění na webové stránky obcí
a měst, distribuce na vhodných akcích
 propagace ze strany jednotlivých poskytovatelů služeb
 články o službách a příspěvku na péči do zpravodajů obcí a měst či místních
akčních skupin (MAS)
 prezentace služeb na setkání obvodních lékařů, na setkání starostů, na akcích
organizací sdružujících seniory či zdravotně postižené, na Dni sociálních
služeb a další
Termín realizace: 2018
Zodpovědnost: koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
Finance: dle zvolených možností informování
V současné době je připravován letáček s informacemi o příspěvku na péči a
seznamem služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, vytištěn a
distribuován by měl být začátkem roku 2019 v předběžném množství 3000
kusů, přesný počet bude stanoven před tiskem.
CpKP ZČ se spojilo s MUDr. Ghattasovou ohledně možných prezentací
sociálních služeb v rámci setkávání lékařů, paní doktorka o prezentace projevila
zájem, ale do konce roku nebude z časových důvodů prostor pro realizaci.
CpKP jí proto znovu kontaktuje na začátku roku 2019 a blíže domluví možnosti
prezentací.
2

Setkání starostů v roce 2018 neproběhlo. V roce 2019 se bude konat v březnu či
dubnu 2019 a bude využito i pro informování starostů o sociálních službách či
kpss.
Opatření bude ponecháno do RP 2019.

Opatření 1.2

Popis
opatření

Zajištění dostupných terénních služeb v celém regionu
Na Domažlicku zajišťují pečovatelskou službu města Bělá nad Radbuzou,
Hostouň a Poběžovice, dále Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb –
domov pro seniory a Domácí péče Domažlice, která poskytuje také do
31. 12. 2018 osobní asistenci, a to na celém území bývalého okresu Domažlice
vyjma Kdyňska. Pro občany bydlící ve větší vzdálenosti od Domažlic, kde má
služba sídlo, mohou být její služby již finančně náročné či nedostupné. Pro
zajištění dostupných služeb na celém území Domažlicka je žádoucí zjistit
potřebnost služeb v jednotlivých obcích a hledat možnosti jejich zajištění, vč.
zajištění financování.


Aktivity
naplňující
opatření

Vyhodnocení
Plnění

Uskutečnit setkání zástupců obcí a poskytovatelů služeb v rámci spádových
obcí (Poběžovicko, Hostouňsko, okolí Bělé nad Radbuzou, Trhanovsko,
příp. další), informovat starosty o službách, zjistit potřebnost služeb a
projednat možnosti jejich zajištění, vč. možné finanční spoluúčasti.
Termín realizace: 2018 v rámci 3. etapy komunitního plánování sociálních
služeb
Zodpovědnost: koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
Finance: zajištěny v rámci 3. etapy komunitního plánování sociálních služeb
V celém regionu působí kromě místních pečovatelských služeb také organizace
Domácí péče Domažlice, s.r.o. 24 hodin denně. Využívání pečovatelských
služeb se potýká s následujícími problémy: nevyužívání příspěvků na péči na
zajištění potřebných sociálních služeb, nízká informovanost obcí a jejich
zástupců a veřejnosti, vč. potencionálních potřebných občanů o službě a jejích
možnostech pomoci a v neposlední řadě s nízkou finanční spoluúčastí na
zajištění služby ze strany obcí. Záměrem Plzeňského kraje také je rozšiřovat
územní a časovou působnost služeb tak, aby byla potřebná péče co nejvíce
dostupná – pro rok 2019 dle návrhu akčního plánu krajského SPRSS ve všední
dny od 7 do 18 hod.
V roce 2019 proběhne setkání poskytovatelů pečovatelských služeb, kde budou
řešeny možnosti geografického i časového rozšíření služeb. Na toto setkání
mohou navázat 3 setkání v různých částech regionu se starosty a poskytovateli
pečovatelských služeb, kde bude diskutováno o možnostech jejího zajištění
v celém regionu.
Opatření bude ponecháno do RP 2019.

PRIORITA 2

Rozšíření bytových kapacit a kapacit pobytových služeb pro seniory a
občany s omezenou soběstačností a specifickými potřebami

Opatření 2.1

Zajištění dostatečných kapacit pobytové služby domov se zvláštním
režimem

Popis
opatření

V regionu je nově od února 2018 provozován domov se zvláštním režimem
s kapacitou 24 lůžek ve 12 pokojích. Jedná se o pobytovou službu určenou
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osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou,
Alzheimerovou a dalšími typy demencí. Již nyní je ale patrné, že stávající
kapacita domova není dostatečná, provozovatel k 20. 4. 2018 eviduje 36
neuspokojených žadatelů o službu. Dalším nejbližším zařízením je Domov
Černovice s kapacitou 32 lůžek, i toto zařízení se však dlouhodobě potýká
s nedostatečnou kapacitou.
Je proto žádoucí hledat další možnosti rozšíření kapacit služby domov se
zvláštním režimem na Domažlicku. Záměr vybudovat takové zařízení projevilo
město Bělá nad Radbuzou, v předpokládané kapacitě cca 20 bytů.

Aktivity
naplňující
opatření

Vyhodnocení
Plnění

Opatření 2.2

Popis
opatření

Aktivity
naplňující
opatření
Vyhodnocení
Plnění

Jednání o možnosti zajistit službu domov se zvláštním režimem v Bělé nad
Radbuzou či hledání dalších možností rozšíření kapacit této služby na
Domažlicku.
Termín realizace: 2018
Zodpovědnost: Město Domažlice, Bělá nad Radbuzou
Finance:
MCSRS se stále potýká s nedostatečnou kapacitou lůžek pobytové služby,
aktuálně by potřebovali další dva domovy se zvláštním režimem. 80 % klientů
z DZR je z ORP Domažlice, zbylých 20 % ze zbytku PK. Všechno nasvědčuje
tomu, že v budoucnu budou DZR potřeba stále více. V Klatovech (v Janovicích)
se pravděpodobně připravuje DZR s kapacitou 200 lůžek (mělo by se jednat o
soukromé zařízení). Pokud by toto zařízení vzniklo, MCSRS by ubylo poměrně
dost klientů čekajících na službu, protože hodně žádostí je od klientů z okolí
Klatovska. V případě dostatku financí by mohlo dojít k zajištění dalších prostor
a navýšení počtu lůžek, město vlastní budovu vedle stávajícího DZR v
Domažlicích. Jedná se ale spíše o předběžný plán do budoucna.
CpKP ZČ ověří, jak se vyvíjí situace s možným zřízením DZR ve městě Bělá
nad Radbuzou.
Opatření bude ponecháno do RP 2019

Rozšíření bytových kapacit pro seniory a zdravotně postižené v
Domažlicích
Od 1. 1. 2018 je v majetku města objekt v Břetislavově ulici 209, bývalý domov
pro seniory. Po rekonstrukci bude v objektu vybudováno nájemní bydlení pro
seniory a osoby se zdravotním postižením se zajištěním pečovatelské služby. A
zároveň budou v objektu provozovány sociální byty pro osoby v bytové nouzi.
V současné době probíhají přípravy na rekonstrukci, která je plánována od
příštího roku. Celková kapacita objektu by měla být zhruba 40 bytů.


Příprava na rekonstrukci objektu v Břetislavově ulici 209.
Termín realizace: 2018
Zodpovědnost: Město Domažlice
Finance:
Podle aktuálních informací bude rekonstrukce dokončena nejdříve v horizontu
2 až 3 let. Přesné využití budovy bude také ovlivněno podmínkami konkrétní
dotace na její rekonstrukci.
Opatření bude ponecháno do RP 2019.
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Opatření 2.3

Zmapování potřeb zařízení pro seniory (či zdravotně postižené) v regionu

Popis
opatření

V regionu bude přibývat seniorů se sníženou soběstačností. V případě, že péče
o ně v domácím prostředí již není dostačující či možná, uvítali by senioři služby
pobytového zařízení v co největší blízkosti domova. Své služby v regionu
nabízí domovy pro seniory v Domažlicích a ve Kdyni. Kapacity zařízení
v Domažlicích jsou plné, čekací lhůty na přijetí do zařízení pro seniory jsou
obecně dlouhé.
Jednu z možností zajištění péče o nesoběstačné seniory (či zdravotně postižené)
představuje denní stacionář nabízející zajištění péče během dne, kdy je rodina
v práci. Denní stacionář je v regionu dlouhodobě provozován v Domažlicích,
jeho služby dosud využili 4 klienti. Dle zkušeností mimo region je zájem o tuto
službu zejm. ve venkovských oblastech či tam, kde není provozován domov pro
seniory. Potřebnou součástí služby je možnost zajištění dovozu klientů
z okolních obcí.

Aktivity
naplňující
opatření

Vyhodnocení
Plnění

 Jednání s obcemi o potřebnosti zařízení pro seniory (či zdravotně postižené)
 V případě potřeby hledání možností jejich zajištění
Termín realizace: 2018 v rámci 3. etapy komunitního plánování sociálních
služeb
Zodpovědnost: koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
Finance: zajištěny v rámci 3. etapy komunitního plánování sociálních služeb
Zatím se čeká, jaké výsledky ukáže webová aplikace PK pro sledování žádostí
do pobytových zařízení. V návrhu střednědobého krajského plánu je uvedeno,
že nebudou podporovány domovy pro seniory v místech, kde už nějaký funguje,
naopak budou podporovány domovy se zvláštním režimem a domovy pro
zdravotně postižené.
Městys Koloveč vlastní objekt, který by chtěli využít pro seniory, ale problém
je s penězi na provoz zařízení. V případě potřeby by bylo možné tento záměr
zapracovat do komunitního plánu. Nejprve je ale třeba počkat na výše zmíněnou
aplikaci PK.
Paní Hrušková, ředitelka MCSRS, uvedla, že v souvislosti s vývojem do
budoucna, by bylo potřeba zaměřit se na osoby bez domova a osoby s nízkým
příjmem. V současné době stárnou lidé, kteří nebudou mít nárok na důchod ani
příspěvek na péči, protože nepracovali a neplatili si sociální pojištění. Tento
problém je řešen v rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Plzeňského kraje.
Opatření bude ponecháno do RP 2019.
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Popis priorit a opatření pro oblast služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením, děti a mládež a rodiny
PRIORITA 3

Podpora řešení problematiky osob v bytové nouzi na Domažlicku

Opatření 3.1

Rozvoj služeb pro osoby bez přístřeší

Popis
opatření 3.1

V Domažlicích jsou provozovány dva azylové domy (z toho jeden
v Havlovicích). V případě potřeby okamžitého ubytování klienta jsou azylové
domy povětšinou plné. Klienti jsou pak odkazováni na plzeňská zařízení, která
jsou pro ně ovšem často z důvodu vzdálenosti nedostupná. Proto by bylo
žádoucí provozovat krizové lůžko umožňující překonat akutní krizovou situaci
ztráty bydlení. Krizová lůžka poskytují ubytování na časově omezenou dobu
(několika dní či týdnů) a poskytují tak prostor pro nalezení dlouhodobějšího
řešení pro člověka v akutní situaci ztráty bydlení. Krizové lůžko je možné
provozovat v rámci azylových domů či v podobě krizového bytu pod městským
úřadem. Azylový dům v Domažlicích však pro provozování krizového lůžka
není vhodný z kapacitních a prostorových důvodů (pokoje po 2-3 lůžkách).
Jednou z možností zajištění krizového bytu je v objektu v Břetislavově ulici
209, který bude procházet rekonstrukcí.


Aktivity
naplňující
opatření

Vyhodnocení
Plnění

Jednání o možnostech provozování krizového lůžka/bytu pro krátkodobý
krizový pobyt.
 Provozování krizového lůžka.
Termín realizace: 2018
Zodpovědnost: Město Domažlice, Diecézní charita Plzeň
Finance:
Opatření bude ponecháno do RP 2019.

Opatření 3.2

Zmapování potřeb v oblasti sociálního a dostupného bydlení na
Domažlicku a zajištění sociálních bytů pro osoby s psychiatrickým
onemocněním a další osoby v bytové nouzi

Popis
opatření 3.2

a) V regionu je problematické pro lidi v bytové nouzi získat bydlení. Komerční
nájmy v Domažlicích jsou drahé, běžné bydlení je tak nedostupné pro
nízkopříjmové občany, rodiny s dětmi, pro lidi s psychiatrickým onemocněním
a také pro některé skupiny osob z důvodu diskriminace. Lidé se tak točí v kruhu
krizového bydlení i mezi různými městy či žijí v nevyhovujících bytových
podmínkách. Narůstá také počet seniorů s exekucemi či s minimálními příjmy.
Bez možnosti dostupného bydlení pro lidi v bytové nouzi a zajištění případných
potřebných služeb napomáhajících udržení bydlení situace nemá řešení.
b) V současné době nejsou v regionu provozovány sociální byty pro osoby
v bytové nouzi vyjma bytů pro osoby s psychiatrickým onemocněným.
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu v Břetislavově ulici č. 209 se
předpokládá vznik několika sociálních bytů určených např. pro matky s dětmi
v bytové tísni.
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c) Pro psychiatricky nemocné je Diecézní charitou Plzeň v Meclově
provozován Domov sv. Vavřince, pobytová forma sociální rehabilitace
s kapacitou 15 lůžek. Posláním domova je dlouhodobé poskytování pobytové
služby lidem s psychickým handicapem, pomoci jim obnovit nebo získat
sociální schopnosti a dovednosti, které v důsledku nemoci ztratili, a připravit je
k začlenění do běžné společnosti. Dle zkušeností pracovníků domova by cca
jedna třetina klientů zvládla s podporou žít ve vlastním bydlení. Ve spolupráci
s obcí Chodov se již podařilo získat pro 2 klienty z domova v Meclově
samostatné bydlení. Pro zajištění co nejkvalitnějšího způsobu života by bylo
žádoucí zajištění dalších (sociálních) bytů pro klienty sociální rehabilitace, kteří
by s terénní podporou zvládli samostatné bydlení. Předpokladem pro to, aby
služba byla efektivní a podporovala klienta v samostatném životě, jsou
možnosti pracovního uplatnění v místě bydliště klientů. Terénní služby jsou
v území poskytovány Diecézní charitou Plzeň, v případě rozšíření počtu
sociálních bytů pro tuto cílovou skupinu, bylo by třeba navýšení kapacity
terénní služby.

Aktivity
naplňující
opatření

a) Zmapování potřeb v oblasti sociálního a dostupného bydlení na Domažlicku
se zaměřením na následující oblasti: obyvatelstvo, byty a bydlení, ekonomické
ukazatele, sociální oblast.
b) Příprava na rekonstrukci objektu v Břetislavově ulici 209 pro vybudování
sociálních bytů.
c) Jednání o možnostech bydlení pro osoby s psychiatrickým onemocněním
v obcích na Domažlicku.
Termín realizace: 2018
Zodpovědnost: a) koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
b) Diecézní charita Plzeň
Finance: a) zajištěny v rámci 3. etapy komunitního plánování sociálních služeb

Vyhodnocení
Plnění

Opatření bude ponecháno do RP 2019.

PRIORITA 4

Rozvoj služeb pro osoby ohrožené závislostí či závislé

Opatření 4.1

Popis
opatření 4.1

Zajištění poradenství v problematice užívání nelegálních návykových látek
Od roku 2016 realizuje Network East-West v Domažlicích terénní program pro
uživatele drog, v rámci kterého v roce 2012 vyměnila cca 12 000 použitých
stříkaček. Organizace v regionu působí dlouhodobě v rámci terénního
programu pro osoby v prostituci a podařilo se jí za dobu svého působení
proniknout i mezi uživatele návykových látek. Kromě výměny použitých
stříkaček však v regionu dosud nejsou zajištěny další potřebné služby pro tuto
cílovou skupinu – chybí zejm. poradenství pro osoby ohrožené užíváním
návykových látek či závislé a jejich rodinné příslušníky. Nejbližší služby jsou
poskytovány v Plzni, ty však jsou vzhledem ke vzdálenosti pro osoby z cílové
skupiny často nedostupné. Žádoucí by bylo službu zajišťovat přímo místní
organizací v Domažlicích po získání informací a zkušeností od poskytovatelů
jinde v regionu (např. Point 14, Kotec, Ulice, CPPT, o.p.s.).
Network East-West má od 1. 7. 2018 registrovanou službu odborného
sociálního poradenství (zároveň byla podána žádost o pověření k výkonu služby
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a o zařazení do krajské rozvojové sítě) za účelem zajištění poradenské podpory
a poskytování informací vedoucí k aktivnímu řešení závislostí a problémů
s nimi spojených.

Aktivity
naplňující
opatření

Vyhodnocení
Plnění

Realizace služby odborného sociálního poradenství pro osoby ohrožené
závislostí či závislé
Termín realizace: 2018
Zodpovědnost: Network East-West, město Domažlice
Finance: Plzeňský kraj, město Domažlice
Služba odborného sociálního poradenství je aktuálně mimo krajskou síť
sociálních služeb. Provozována je v minimální míře, klienti jsou přijímáni
pouze ve spolupráci s OSVZ. Do budoucna se uvidí, jak bude služba pokračovat
a zda bude dostatek financí na její provoz. Nejbližší podobná služba funguje až
v Plzni a klienti často žijí na existenčním minimu, nedokážou dojíždět ani si z
podstaty jejich situace správně zorganizovat svůj čas. Vedle této služby je 3.
rokem provozován terénní program. Zdá se, že rok 2017 bylo vyměněno
maximální množství použitých stříkaček, v letošním roce došlo k mírnému
poklesu množství – situace se pravděpodobně stabilizovala.
Opatření bude přeformulováno ve smyslu podpory dvou stávajících služeb a
po roce fungování odborného poradenství dojde ke zhodnocení realizace a
podpoře vstupu služby do krajské sítě.

Opatření 4.2

Zajištění kvalitních terapeutických, psychologických a psychiatrických
služeb

Popis
opatření 4.2

V regionu chybí odborníci na závislosti – chybí zde specializovaní odborníci
(terapeuti) na léčbu závislosti na alkoholu, hráčství, chybí zde možnosti
realizovat svépomocné skupiny. Závislosti se u klientů z řad sociálně
vyloučených osob objevují poměrně často a díky chybějícím místním
odborníkům s nimi nelze nijak pracovat. Klienti jsou odkazováni na služby
v Plzni. V regionu je také nedostatek odborníků na poruchy příjmů potravy a
chybí zde kvalitní psychiatrické a psychologické služby, klienti za těmito
službami dojíždějí např. do Klatov.
Dle jednání s pojišťovnou je počet lékařů na počet obyvatel na Domažlicku
dostatečný. Jednou z možností posílení psychologických a psychiatrických
služeb, které by dojely za klientem domů, je prostřednictvím reformy
psychiatrické péče a Center duševního zdraví, která by měla být vybudována
v Klatovech a Plzni (do roku 2020). V rámci těchto center by měl fungovat
mobilní terénní tým zahrnující také psychologa či psychiatra. Služby mobilního
týmu by měly být dostupné pro celý Plzeňský kraj.


Aktivity
naplňující
opatření
Vyhodnocení
Plnění

Zajištění psychologických a psychiatrických služeb prostřednictvím
mobilních týmů Center duševního zdraví
Termín realizace:
Zodpovědnost:
Finance:
Jedinou cestou řešení nedostatku terapeutických, psychologických a
psychiatrických služeb jsou připravovaná centra duševního zdraví (CDZ), která
mají vzniknout v příštím roce 2019 v Plzni a následně v Klatovech, později by
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mohlo být zřízeno centrum i v Domažlickém regionu, problémem je ale
nedostatek klinických psychologů i psychiatrů. Zřízeny by měli být i terénní
týmy, první v Tachově v roce 2019, který by působil i na Domažlicku.
Opatření bude ponecháno do RP 2019.

PRIORITA 5

Podpora aktivit pro neorganizované děti a mládež

Opatření 5.1

Vybudování otevřeného hřiště pro neorganizované děti a mládež

Popis priority

Aktivity pro neorganizované děti a mládež nabízí ve městě nízkoprahový Klub
fontána Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy. Zájemci ve věku 6 – 20 let
mohou využít nabídku volnočasových aktivit, poradenství, informační servis,
podporu při řešení problémů, pomoc v krizových situacích či doučování. Ve
městě však dosud chyběl bezpečný venkovní prostor, který by mohla tato cílová
skupina využívat pro trávení volného času a který by cíleně vyhledávala,
chybělo zde otevřené hřiště. Stávající hřiště ve městě nebyla pro tyto děti a
mládež příliš dostupná. Potřebné hřiště se podařilo zajistit ve spolupráci s TJ
Sokol Domažlice. Hřiště prošlo rekonstrukcí a dále bude upravováno pro
klienty nízkoprahového klubu Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy.


Aktivity
naplňující
opatření

Vyhodnocení
Plnění

Další úpravy (zvelebování) venkovního hřiště pro neorganizované děti a
mládež a zajištění jeho provozu.
Termín realizace: 2018
Zodpovědnost: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Finance:
Nízkoprahový klub Fontána Diakonie Západ má kontakt na správce hřiště,
v současné době se změnila klientela klubu a probíhají jiné aktivity. V případě
potřeby je ale možné začít hřiště využívat.
Opatření bude z RP 2019 odebráno.

Popis priorit a opatření společné oběma prioritním oblastem
PRIORITA 6

Rozšíření infrastruktury pro sociální aktivity, vč. prostor pro poskytování
odborného sociálního poradenství na úrovni občanských poraden
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Popis priority

Rekonstrukcí části bývalého pivovaru na Komunitní centrum Domažlice
vznikne nový prostor, který bude ve spolupráci s Diakonií ČCE – středisko
Západní Čechy a Diecézní charitou Plzeň využíván pro sociální účely
následujícími sociálními službami: sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a terapeutické dílny, a těmito
souvisejícími službami: pěstounská a náhradní rodinná péče. Nové prostory
budou využívány pro práci s klienty služeb (např. případové konference), pro
prezentaci služeb, integrační kluby, volnočasové a jiné aktivity klientů služeb
pro širokou veřejnost (např. tvořivé dílny), workshopy, semináře, přednášky a
další. Prostory budou využívány také pro pořádání akcí se sociální tématikou,
jako např. Den sociálních služeb apod.
V neposlední řadě bude v prostorách komunitního centra poskytováno odborné
sociální poradenství v komplexním rozsahu na úrovni občanských poraden,
které ve městě chybí.
V současné době probíhá přestavba objektu, jejíž konec se předpokládá v dubnu
či květnu 2019.

Vyhodnocení
Plnění

 Rekonstrukce části objektu na Komunitní centrum Domažlice
Termín realizace: 2018
Zodpovědnost: město Domažlice
Finance: rekonstrukce objektu – IROP
Do srpna 2019 by měla proběhnout kolaudace objektu.
Opatření bude ponecháno do RP 2019.

PRIORITA 7

Podpora financování sociálních služeb

Popis priority

Zdrojem financování sociálních služeb na Domažlicku jsou v současné době
zejm. tzv. individuální projekty Plzeňského kraje (aktuálně projekt „Podpora
sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“), dotační program Plzeňského
kraje „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 - Plzeňský
kraj“, dotační program města Domažlice na sociální oblast, podpora ze strany
některých obcí a další zdroje. Podpora ze strany obcí není úplně systematická,
vyjma Domažlic. Obce mající na svém území herny či kasina získávají příjmy
z těchto zařízení a mohly by tyto zdroje využít pro podporu sociálních služeb
působících na jejich území.
Síť sociálních služeb Plzeňského kraje je v současné době rozdělena na základní
síť a rozvojovou síť. V základní síti jsou zařazeny sociální služby a jejich
kapacity, které mohou získat nárok na finanční podporu od Plzeňského kraje.
Do rozvojové sítě jsou zařazeny nové sociální služby a navýšené kapacity u
služeb zařazených do základní sítě, u služeb v této síti se nepředpokládá
finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje. Nemožnost získat krajské dotace
způsobuje problematické situace zejm. u služeb určených seniorům, které
nejsou podporovány z peněz EU. Ale i pro nově vznikající potřebné sociální
služby je situace komplikovaná – zdroje EU jsou poskytovány povětšinou na 2
roky a možnosti další podpory jsou nejisté. Poskytovatelé služeb se tak
vystavují riziku a velké nejistotě, obzvlášť v případě provozování zařízení.

Aktivity
naplňující
opatření
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Aktivity
naplňující
opatření

Vyhodnocení
Plnění

Jednání s Plzeňským krajem o možném zařazení nových služeb či
rozšířených kapacit do základní krajské sítě služeb. Jedná se o následující
služby: domov se zvláštním režimem Vital Life, sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdrav. postižením UCHO, z.s., tlumočnické služby
Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR a další v budoucnu potřebné
služby či kapacity.
Termín realizace: 2018
Zodpovědnost: město Domažlice, poskytovatelé služeb
Finance: aktivita bez přímých finančních nákladů
 Jednání s obcemi na Domažlicku o možné systematické finanční podpoře
sociálních služeb, např. prostřednictvím schůze Svazku obcí Domažlicka,
kde bude možné předložit a projednat návrh modelu financování sociálních
služeb.
Termín realizace: 2018 v rámci 3. etapy komunitního plánování sociálních
služeb
Zodpovědnost: koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
Finance: aktivita bez přímých finančních nákladů
Paní Najmanová uvedla, že rozvoj služeb uvedený v návrhu střednědobého
plánu kraje a v návrhu akčního plánu pro rok 2019 není 100% definitivní. Je
nutné další projednávání na pracovních skupinách, které k akčnímu plánu
budou v ORP v kraji probíhat. Na nich by se mělo dojít ke konkrétním
potřebným kapacitám, zároveň se k potřebnosti služeb musí vyjádřit i obce. Na
základě toho se rozšíření konkrétních služeb promítne v Akčním plánu na další
rok a bude možné podávat žádosti o rozšíření kapacit. Tímto způsobem se
budou scházet pracovní skupiny již v první polovině 2019 (do června), kde bude
diskutována potřebnost služeb, a v červenci se sejde krajská koordinační
skupina, která se bude vyjadřovat k žádostem do vstupu do krajské sítě pro rok
2020. Síť sociálních služeb bude schválena již v září každého roku. Každý
návrh AP bude schválen v prosinci a platit bude od ledna následujícího roku.
CpKP ZČ jednalo s panem starostou Pickou, předsedou Svazku českých měst
a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko, o financování
sociálních služeb. Pan starosta uvedl, že mikroregion by mohl financovat
sociální služby, ale pouze ty, které pomáhají při krizových situacích (vyjma
těch, které jsou již řešeny Diecézní charitou), naopak např. pečovatelskou
službu by si měla každá obec řešit individuálně. Podle něj by bylo ideální,
abychom předložili k projednání mikroregionu seznam služeb, které pomáhají
občanům v dalších krizových situacích.
Paní Hrušková uvedla, že jednou z takových situací může být senior, který
potřebuje okamžité přijetí do pobytové služby. Občas se stane, že přijde
například starosta obce do domova pro seniory a žádá o přednostní umístění
klienta. V případě MCSRS mají ale v domově pro seniory přednost obyvatelé
Domažlic. Taková krizová situace nastává často ve dvou případech, při
propuštění klienta z hospitalizace a při začátku topné sezóny.
Z diskuze vyplynulo, že většina sociálních služeb může pomáhat občanům
v krizových situacích, např. v bytové nouzi, při předlužení apod. Pro každou
obci mohou být krizové jiné situace. Bylo by tedy dobré zpracovat seznam
krizových situací, ve kterých sociální služby v regionu občanům pomáhají.
Každá služba zašle popis krizových situací paní Adamovské do konce roku.
OSVZ doplní krizové situace za sebe a seznam poté pošle CpKP ZČ.
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Opatření bude ponecháno do RP 2019.

PRIORITA 8

Popis priority

Zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb v regionu
Proces komunitního plánování sociálních služeb probíhá na Domažlicku již od
roku 2007. Aby byl proces účinný a vedl k rozvíjení optimální sítě sociálních
služeb, která odpovídá aktuálním podmínkám a potřebám na Domažlicku, musí
být cyklický. Během období platnosti komunitního plánu dochází k různým
změnám a objevují se nové potřeby v sociální oblasti, na které je třeba reagovat.
To umožňují každoročně zpracované realizační plány, které vycházejí
z komunitního plánu a z aktuální situace.
Je třeba zajistit pravidelný monitoring naplňování komunitního plánu,
každoroční zpracování realizačních plánů a aktualizaci celého komunitního
plánu. Pravidelný monitoring zajišťuje monitorovací tým, jehož úkolem je
sledovat realizaci jednotlivých aktivit. Monitorovací tým zpracovává
každoročně monitorovací zprávu, kterou předkládá pracovním skupinám a
řídícímu výboru.
Pracovní skupiny se každoročně schází v září či říjnu (v době tvorby rozpočtu
obce na následující rok) za účelem projednání monitorovací zprávy, dopadu
realizovaných aktivit, projednání nově zjištěných potřeb cílových skupin (a v
souvislosti s tím stanovení nových aktivit či opatření reagujících na nové
potřeby) a projednání návrhu realizačního plánu na následující rok.
Řídící výbor se setkává každoročně vždy v říjnu za účelem projednání
monitorovací zprávy, dopadu realizovaných aktivit, schválení případných nově
stanovených aktivit a schválení návrhu realizačního plánu na další rok.
Koordinátorem komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku byla
stanovena Bc. Jana Adamovská, Dis., pracovnice Odboru sociálního a
zdravotního MěÚ Domažlice.


Aktivity
naplňující
opatření

Vyhodnocení
Plnění

PRIORITA 9
Popis priority
Aktivity
naplňující
opatření

Zajištění monitoringu naplňování komunitního plánu, zpracování
každoročních realizačních plánů a aktualizace komunitního plánu
Termín realizace: v rámci 3. etapy kpss budou stanovena pravidla
monitoringu, po aktualizaci komunitního plánu na další období bude
realizován pravidelný monitoring a zpracování realizačních plánů
Zodpovědnost: město Domažlice, koordinátor komunitního plánování
sociálních služeb
Finance: aktivita bez přímých finančních nákladů
Opatření bude odebráno z RP 2019.

Podpora informovanosti o sociálních službách
Priorita je zaměřena na zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti a
starostů obcí v regionu.
Pro zvýšení informovanosti je možné využít následujících aktivit:
 aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb v rámci 3. etapy
realizace komunitního plánování sociálních služeb
 rozšíření sekce o sociálních službách na webové stránce města Domažlice a
jednoduchý přístup do sekce v rámci 3. etapy realizace komunitního
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plánování sociálních služeb, sekce bude obsahovat např.: pomoc s orientací
v těžkých životních situacích, jak postupovat při vyřizování věcí na úřadech,
informace o službách, novinkách a další
 propagace služeb realizovaná jednotlivými poskytovateli
 pravidelné „okénko“ o sociálních službách v Domažlickém zpravodaji a ve
zpravodajích obcích
 prezentace služeb na setkání starostů v rámci ORP či dobrovolných svazků
obcí (např. Svazek Domažlicko, Mikroregion Dobrohost), každoroční
setkávání s představiteli města Domažlice za účelem informování o
službách, prezentace služeb na setkání okresní lékařské komory
 pořádání Dne sociálních služeb a dalších aktivit pro odbornou či laickou
veřejnost v podobě např. besed, prezentací
Termín realizace: 2018
Zodpovědnost: koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
Finance: dle zvolených aktivit
Vyhodnocení
Plnění

PRIORITA 10

Popis priority

Opatření bude ponecháno do RP 2019.

Zachování stávajících sociálních služeb poskytovaných místními
poskytovateli
Cílem je zachovat pro občany Domažlicka nacházející se v sociálně
nepříznivých situacích následující služby místních poskytovatelů
v následujících kapacitách:
 Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje – Domažlice
- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita 4 kl. (v Plz. kraji)
 Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o.
- domovy pro seniory: 133 lůžek
- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita 2 kl.
 Člověk v tísni, o.p.s.
- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita 10 kl. ambulantní forma,
10 kl. terénní forma (v Plz. kraji)
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: ambulantní a terénní forma
- okamžitá kapacita 5 kl (v Plz. kraji).
- terénní programy: okamžitá kapacita 16 kl. (v Plz. kraji)
 Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
- nízkoprahový klub pro děti a mládež (Fontána a Uličník): ambulantní
forma okamžitá kapacita 105 kl., terénní forma okamžitá kapacita 20 kl. (v
Plz. kraji)
- krizová pomoc: ambulantní forma okamžitá 5 kl. (do 31. 12. 2018), terénní
forma okamžitá kapacita 5 kl.
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: ambulantní forma okamžitá
kapacita 13 kl., terénní forma okamžitá kapacita 13 kl. (v Plz. kraji)
 Diecézní charita Plzeň
- azylové domy: 50 lůžek
- sociálně terapeutické dílny: okamžitá kapacita 12 kl.
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením:
okamžitá kapacita 15 kl.
- sociální rehabilitace: terénní a ambulantní forma - okamžitá kapacita 2 kl.
13

Vyhodnocení
Plnění

 Domácí péče Domažlice s.r.o.
- pečovatelská služba: okamžitá kapacita 12 kl.
- osobní asistence (do 31. 12. 2018): okamžitá kapacita 1 kl. (3 kl./den)
 MCT CT o.s.
- raná péče: okamžitá kapacita ambulantní formy 1 kl., okamžitá kapacita
terénní formy 1 kl. (max. kapacita 30 kl.)
 Město Bělá nad Radbuzou
- pečovatelská služba: okamžitá kapacita 2 kl., denní kapacita 80 kl.
 Město Hostouň
- pečovatelská služba: okamžitá kapacita 1 kl., denní kapacita 24 kl.
 Město Poběžovice
- pečovatelská služba: okamžitá kapacita 2 kl., měsíční kapacita 55 kl.
 Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb v Domažlicích
- pečovatelská služba: okamžitá kapacita terénní formy 5 kl., okamžitá
kapacita ambulantní formy 5 kl. (denní kapacita 230 kl.)
- denní stacionář: okamžitá kapacita 2 kl.
- domov pro seniory: 60 lůžek
- domov se zvláštním režimem: 24 lůžek
- odlehčovací služba (pobytová): 10 lůžek
 Network East-West
- terénní program: okamžitá kapacita 10 kl., celková kapacita cca 350 kl.
v ORP Domažlice
- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita 1 kl.
 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
- odborné sociální poradenství: ambulantní forma 2 kl./1 hod., terénní forma
1 kl./1 hod.
 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
- odborné sociální poradenství: okamžitá kapacita 1 kl.
- tlumočnické služby: okamžitá kapacita 1 kl.
 UCHO, z.s.
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením:
okamžitá kapacita dílen 5 kl. (týdenní kapacita 15 kl.), okamžitá kapacita
poradenských služeb 1 kl.
 Vital Life
- domovy se zvláštním režimem: 12 lůžek
Opatření bude ponecháno do RP 2019 s doplněním některých poskytovatelů
sociálních služeb - pečovatelská služba městyse Koloveč, který se nově zapojil
do 3. etapy KPSS, a 3 poskytovatele rané péče: raná péče Diakonie ČCE –
středisko Praha, Raná péče Kuk, z.ú. a Centrum pro dětský sluch Tamtam,
o.p.s.
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