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1. Úvodní informace o komunitním plánování na území POÚ 
Spálené Poříčí 
 

1.1. Cíle komunitního plánování 
 
Cíle komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) 

 
Hlavním cílem projektu „Zavedení procesu komunitního plánování dostupnosti 

sociálních služeb na území POÚ Spálené Poříčí“ bylo naplánování rozvoje sociálních 
služeb za společné partnerské účasti poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů, 
zástupců veřejnosti a zástupců města.  
 
 Pro dosažení tohoto cíle byly definovány následující dílčí cíle:  
• zmapovat a vyhodnotit situaci v oblasti poskytování sociálních služeb na území POÚ 

Spálené Poříčí v roce 2010; 
• zavést systematické, transparentní a efektivní plánování rozvoje sociálních služeb za 

účasti všech subjektů působících v systému sociálních služeb a vytvořit jejich 
efektivně fungující místní partnerství; 

• vytvořit vizi rozvoje sociálních služeb v regionu a stanovit hlavní cíle přispívající 
k jejímu naplnění; 

• definovat konkrétní opatření a aktivity ve střednědobém  horizontu (2011–2014); 
• vytvořit nástroj (komunitní plán sociálních služeb) pro rozhodování politické 

reprezentace v oblasti sociálních a navazujících služeb pro koordinaci zájmů a aktivit 
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb působících na území POÚ Spálené Poříčí. 

 
Hlavními výstupy projektu jsou: 

• komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních a navazujících služeb na území POÚ 
Spálené Poříčí předložený Radě a Zastupitelstvu města Spálené Poříčí; 

• katalog poskytovatelů sociálních a navazujících služeb na území POÚ Spálené Poříčí. 

 
Smysl komunitního plánu 

Dokument Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na  POÚ Spálené 
Poříčí pro období 2011–2014  představuje: 

•••• strategii rozvoje sociálních služeb a společnou dohodu zúčastněných subjektů (tj. 
Města Spálené Poříčí a dalších obcí, poskytovatelů a uživatelů služeb) na usilování 
všech o její naplňování s možností spolupráce s dalšími regiony; 

•••• definování optimální sítě (stávajících + nových) sociálních služeb na 
Spálenopoříčsku;  

•••• „živý“ dokument, který bude procházet pravidelnou aktualizací a reagovat na 
potřeby obyvatel regionu, 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.  

 

1.2. Organizační struktura komunitního plánování na území POÚ 
Spálené Poříčí  
 
Pracovní skupiny KPSS  

Pracovní skupiny jsou základním prvkem organizační struktury komunitního 
plánování sociálních služeb. 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 měst a obcí) v pracovních skupinách. Ve Spáleném Poříčí byly na základě 
znalosti území a sociální problematiky vytvořeny pracovní skupiny pro tři cílové skupiny 
uživatelů služeb: 
� pracovní skupina „senioři a osoby se zdravotním postižením“; 
� pracovní skupina „děti a mládež“; 
� pracovní skupina „lidé ohrožení sociálním vyloučením“. 
 

Pracovní skupiny se setkávali k pravidelným jednání v období leden–červen 2011 
a zpracovali dále uvedené SWOT analýzy a navrhli konkrétní opatření a aktivity pro 
naplnění rozvojových cílů území. 

 
 
Účastníci jednání pracovní skupiny „Senioři a osoby se zdravotním 

postižením“ 
 Jméno Název organizace 
1. Hájková Drahomíra Diecézní charita Plzeň 
2. Kaslová Markéta Diecézní charita Plzeň 
3. Jakubčíková Iva Městský úřad Spálené Poříčí - DPS 
4. Juházsová Veronika CSOŠ Spálené Poříčí 
5. Jan Peroutka soukromě 
6. Přibylová Marie soukromě 
7. Šroubek Josef Městský úřad Spálené Poříčí 
8. Tupá Michaela soukromě 
9. Vašková Anežka CSOŠ Spálené Poříčí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Účastníci jednání pracovní skupiny „Děti a mládež“ 
 Jméno Název organizace 
1. Arnošt Michal Mass Nepomucko 
2. Fenclová Jana CSOŠ Spálené Poříčí 
3. Jindřich Jindřich Městský úřad Spálené Poříčí 
4. Konečný Martin soukromě 
5. Krejčová Kristýna CSOŠ Spálené Poříčí 
6. Lázóková Lucie CSOŠ Spálené Poříčí 
7. Přibylová Lenka soukromě 
8. Vyskočilová Lenka soukromě 
9. Zaoralová Hana soukromě 

 
 
 
 
Účastníci jednání pracovní skupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 

 Jméno Název organizace 
1. Kubečková Pavlína Domus 
2. Mašková Adéla Městský úřad Spálené Poříčí 
3. Musilová Radka Domus 
4. Neckář Jan Diakonie ČCE – středisko Rokycany 
5. Potužníková Pavla Člověk v tísni, o.p.s. 
6. Prajzentová Lenka soukromě 
7. Slavík Jaroslav Městský úřad Spálené Poříčí 
8. Šiftařová Klára Člověk v tísni, o.p.s. 

 
 
Řídící skupina KPSS  

Úkolem řídící skupiny komunitního plánu byla - supervize průběhu  projektu, 
připomínkování výstupů z jednání pracovních skupin, projednání a schválení jednotlivých 
částí projektu (analytická, strategická a implementační část), zajištění komunikace 
s Radou a Zastupitelstvem města Spálené Poříčí. 

 

Členové Řídící skupiny KPSS 
Jméno Název organizace 

Fenclová Jana CSOŠ Spálené Poříčí 
Jindřich Jindřich Městský úřad Spálené Poříčí 
Kaslová Markéta Diecézní charita Plzeň 



 
 

Mašková Adéla Městský úřad Spálené Poříčí 
Potužníková Pavla Člověk v tísni, o.p.s. 

Peroutka Jan soukromě 
Šroubek Josef Městský úřad Spálené Poříčí 
Tupá Michaela soukromě 

 
 
Realizační tým KPSS 

Úkolem realizačního týmu bylo koordinovat veškeré aktivity komunitního 
plánování na POÚ Spáleného Poříčí. Jeho členy byli – koordinátorka komunitního 
plánování, projektový manažer a finanční manažer projektu, zástupcem řídící skupiny a 
3 vedoucími pracovních skupin. 

 

Realizační tým KPSS 
Jméno Název organizace 

Martínek Jan CpKP západní Čechy, projektový 
manažer 

Syrovátková Štěpánka CpKP západní Čechy, koordinátorka 
komunitního plánování 

Ženíšková Ivana CpKP západní Čechy, finanční 
manažerka projektu 

Mašková Adéla Městský úřad Spálené Poříčí 
Kaslová Markéta Diecézní charita Plzeň 
Slavík Jaroslav Městský úřad Spálené Poříčí 

Vyskočilová Lenka soukromě 
 
 
Metodik KPSS 

Metodikem komunitního plánování na území POÚ Spálené Poříčí byl Daniel 
Rosecký  (o.s. CpKP jižní  Čechy). Metodik projektu zajišťuje: metodické vedení projektu 
spočívající v poskytování konzultací v oblasti řízení procesu komunitního plánování, 
informační kampaně k procesu komunitního plánování, zapojování zadavatele, 
poskytovatelů, uživatelů a veřejnosti do procesu, v oblasti realizace a zpracování částí 
komunitního plánu a v oblasti průběžného monitorování a hodnocení 
výstupů  a výsledků procesu komunitního plánování. Zpracovává porovnání stávajících 
služeb s jejich uživatelskou potřebností.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.3. Fáze a aktivity projektu „Zavedení procesu plánování 
dostupnosti sociálních služeb na území POÚ Spálené Poříčí“ 
 
 

OBDOBÍ 
 

AKTIVITY 
 
 
září – prosinec 2010 

 
zmapování aktuální sociální situace zpracování 
analýz: sociodemografická analýza regionu, analýza 
poskytovatelů a zadavatelů soc. služeb, analýza 
konkrétních potřeb uživatelů  

 
 
 
listopad 2010 – srpen 
2011 

 
setkávání řídící skupiny  5 – 8 členů, setkání cca 5x; 
činnost: koordinace plánování, připomínkování  činností 
a výstupů, účast na veřejných projednáních, návrh 
prioritních oblastí, připomínkování opatření a aktivit 
navržených v komunitním plánu, úpravy návrhu plánu 
před veřejným připomínkováním 

 
leden – únor 2011 

 
průzkum mezi širokou veřejností – anketa 

 
leden 2011 

 
1. veřejné jednání 

 
 
 
 
únor - červen 2011 

 
setkávání pracovních skupin 
3 pracovní skupiny, cca 5 setkání každé skupiny; 
činnost: spolupráce při analýze konkrétních potřeb 
uživatelů, zpracování SWOT analýzy a vize rozvoje soc. 
služeb, plán cílů a konkrétních aktivit v oblasti rozvoje 
soc. služeb, spolupráce na přípravě katalogu 
poskytovatelů soc. služeb 

 
 
červen 2011 

 
2. veřejné jednání představení návrhu plánu rozvoje 
sociálních služeb a zahájení sběru připomínek k plánu 

 
červen 2011 

 
katalog poskytovatelů sociálních služeb 

 
 
červenec – srpen  2011 

 
vypořádání připomínek a zpracování finální podoby 
plánu rozvoje sociálních služeb 

 
 
červenec - srpen 2011 

 
projednávání plánu v radě a zastupitelstvu obce, 
zapracování výstupů z plánu do rozpočtu obce 

 
 



 
 

 

2. Popis aktuální sociální situace na POÚ Spálené P oříčí 

2.1. Vymezení a geografická poloha mikroregionu Spálené Poříčí 
 
 Zájmová oblast zkoumané oblasti je shodná s územím správního obvodu obce 
s pověřeným obecním úřadem (SO OPOÚ) Spálené Poříčí. Tvar analyzovaného území 
je protáhlý v rovnoběžkovém směru s nápadným výběžkem na západě. Mikroregion 
Spálené Poříčí leží ve východní části Plzeňského kraje a je součástí SO ORP Blovice, 
který patří do okresu Plzeň-Jih. 
 Zkoumaná oblast hraničí na jihovýchodě se SO ORP Nepomuk, na jihozápadě 
se SO OPOÚ Blovice, na severozápadě se SO OPOÚ Starý Plzenec, na severu se SO 
OPOÚ Rokycany a na východě se středočeským SO ORP Příbram. Celková rozloha 
zájmové oblasti činí 107,15 km2 (tj. 48,1 % z celkové rozlohy SO ORP Blovice, resp. 
1,41 % z celkové rozlohy Plzeňského kraje). 

V mikroregionu je celkem šest obcí: Borovno, Milínov, Míšov, Nové Mitrovice, 
Spálené Poříčí a Žákava. Statut města má pouze jedno sídlo, a to Spálené Poříčí, 
které je přirozeným centrem zájmového území, neboť ve značné míře plní pracovní a 
obslužnou funkci pro okolní obce. 
 
Obr. 1:   Mikroregion Spálené Poříčí a jeho poloha v Plzeňském kraji 

 
zdroj: http://www.czso.cz (upraveno) 

 
 Polohově leží zájmová oblast sice na hranici kraje, avšak nevelká vzdálenost 
od krajského města, Plzně (cca. 25 km), jakoukoliv excentricitu de facto vylučuje.1 
Hranice se Středočeským krajem na východě je přírodní, tvoří ji masiv Brd. 

                                                 
1 Naprosto excentrickou polohu mají např. regiony hraničící s Německem – Tachov, Domažlice, Sušice, 
Kašperské Hory, Nýrsko apod. 



 
 

 Krajinu spálenopoříčského regionu tvoří zvlněná hornatina s nadmořskými 
výškami okolo 500 m. Z geomorfologického hlediska celé území náleží do 
Poberounské subprovincie, přičemž leží na rozhraní Brdské oblasti a Plzeňské 
pahorkatiny. V celé oblasti se nenacházejí žádné významné vodní toky či vodní 
plochy, přičemž celé území spadá do povodí Úslavy, resp. Berounky. Region se nachází 
v mírném klimatickém pásmu střední Evropy. 
 
 
Obr. 2:   Obecně fyzická mapa okresů Plzeň-město a Plzeň-Jih 

  
zdroj: http://www.czso.cz (upraveno) 

 
 Zemědělské využití spálenopoříčského mikroregionu je dáno díky relativně 
vhodným přírodním podmínkám. Pouze východní část oblasti je díky vyšší nadmořské 
výšce a reliéfu využitelná především jako pastviny a louky a ne pro intenzivní 
zemědělskou činnost. Zemědělská půda tvoří 43 % z celkové rozlohy, míra zalesnění 
značně převyšuje celorepublikovou hodnotu o 16 % (tedy 49 %), podíl vodních ploch 
je zanedbatelný (1,4 %). 

Z hlediska dopravního je v regionu zastoupena zejména silniční doprava. Ve 
směru východ-západ protíná zhruba uprostřed zájmového území silnice 1. třídy 
(I/19),2 ve směru sever-jihozápad pak silnice 2. třídy (II/117).3 Další významnější 
komunikací je silnice 2. třídy (II/177) vedoucí ze Spáleného Poříčí do Lnář. Železniční 
spojení nemá žádná obec. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Silnice vede z Pelhřimova přes Tábor, Milevsko, Březnici, Rožmitál pod Třemšínem a Spálené Poříčí 
až téměř do Plzně. 
3 Silnice vede z Žebráku přes Mirošov, Spálené Poříčí, Blovice a Měčín a končí severně nad Klatovami. 



 
 

 

2.2. Počet obyvatel a jeho vývoj 
 

Počet obyvatel spálenopoříčského regionu k 31. 12. 2009 činil 3 811. Samotné 
město Spálené Poříčí obývá 71,2 % obyvatel daného mikroregionu.4 Počet obyvatel 
v jednotlivých obcích udává tabulka č. 1. V zájmovém území jsou tři obce ve 
velikostní skupině do 199 obyvatel, dvě obce ve skupině 200–999 obyvatel a jedna 
obec s více než tisícem obyvatel. 
 
Tabulka 1:   Počet obyvatel v jednotlivých obcích mikroregionu Spálené Poříčí 

počet obyvatel 
obec k 31. 12. 

1991 
k 31. 12. 
2001 

k 31. 12. 
2009 

Borovno 95 92 91 
Milínov 179 173 189 
Míšov 138 121 105 
Nové Mitrovice 339 336 315 
Spálené Poříčí 2 571 2 512 2 715 
Žákava 381 370 396 
mikroregion Spálené Poříčí 
celkem  

3 703 3 604 3 811 

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

Vývoj počtu obyvatel v zájmovém území lze označit za kolísavý, pokud 
srovnáme údaje za posledních zhruba dvacet let. Rok 1991, jako první pro vyjádření 
změn, je vybrán záměrně, jelikož v tomto roce se projevila vlna administrativní 
dezintegrace obcí v celém tehdejším Československu.5  

Do budoucna však nelze očekávat, že by počet obyvatel nadále rostl. 
Babyboom z období uplynulých pěti let je již za svým zenitem a je třeba počítat 
s neustálým pozvolným poklesem počtu obyvatel, jak znázorňuje graf č. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Stejné hodnoty tedy dosahuje i míra urbanizace. 
5 Pokud bychom chtěli vyjádřit změny v počtu obyvatel za pomoci údajů z dřívější doby, nedostalo by 
se nám adekvátního čísla z důvodu existence jiných správních obvodů obcí. 



 
 

 
 
Graf 1:  Projekce obyvatelstva do roku 2050 v Plzeňském kraji podle věkových skupin 

 
zdroj: http://www.czso.cz 
 
 
Tabulka 2:   Počet obyvatel mikroregionu Spálené Poříčí a vyšších hierarchických úrovní 

počet obyvatel 
území k 31. 12. 

1991 
k 31. 12. 
2001 

k 31. 12. 
2009 

Plzeňský kraj 558 307 552 646 571 863 
bývalý okres Plzeň-jih 68 149 57 300 61 414 
SO ORP Blovice 11 467 11 398 11 556 
mikroregion Spálené 
Poříčí 

3 703 3 604 3 811 

zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz) 
 
 Z uvedených dat vyplývá, že počet obyvatel v zájmovém území v období let 
1991 – 2009 mírně vzrostl, o 108 lidí. Zcela totožný trend se vyskytuje i ve vyšších 
hierarchických jednotkách. Důvodem této rozkolísanosti je kladné saldo migrace a 
postupně se zvyšující přirozený přírůstek. 

Grafické vyjádření vývoje počtu obyvatelstva v zájmovém území znázorňuje 
graf č. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Graf 2:  Vývoj populace v mikroregionu Spálené Poříčí v letech 1991–2009 
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zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz) 
 
 V zájmové oblasti žije pouhá jedna třetina obyvatel celého SO ORP Blovice, 
v rámci bývalého okresu Plzeň-jih je to pouhých 6,2 %. Z těchto údajů jednoznačně 
vyplývá, že zkoumané území rozhodně nepatří mezi jádrové sídelní oblasti jižního 
Plzeňska. 
 

2.3. Hustota zalidnění 
Celková rozloha mikroregionu Spálené Poříčí činí 107,15 km2. Hustota 

zalidnění tak činí 35,6 obyv./ km2, což je podprůměrná hodnota v porovnání se všemi 
ostatními vyššími hierarchickými stupni (viz. tabulka č. 3). 
 
Tabulka 3: Hustota zalidnění v mikroregionu Spálené Poříčí a ve vyšších hierarchických úrovních 

území 
hustota 
zalidnění 

(obyv./ km2) 
Česká republika 130,3 
Plzeňský kraj 75,6 
bývalý okres Plzeň-jih 62,0 
SO ORP Blovice 51,9 
mikroregion Spálené 
Poříčí 

35,6 

zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz a http://www.risy.cz) 
 
 
 Nejvyšší hustotu zalidnění, 49,8 obyv./km2, vykazuje město Spálené Poříčí. To 
je dáno největším počtem obyvatel v mikroregionu, avšak vzhledem k největší 
rozloze je tento demografický ukazatel stále silně podprůměrný. Celkově lze říci, že 
všechny obce, tak jako celé území jako komplex, mají silně podprůměrnou hustotu 
zalidnění, a kdybychom nezahrnuli populaci Spáleného Poříčí, hustota zalidnění by 
byla ještě více pod průměrem (25,1 obyv./km2). 



 
 

 
 
Tabulka 4:   Hustota zalidnění v jednotlivých obcích mikroregionu Spálenopoříčsko 

obec 
hustota 
zalidnění 

(obyv./ km2) 
Borovno 39,6 
Milínov 15,4 
Míšov 13,7 
Nové Mitrovice 15,1 
Spálené Poříčí 49,8 
Žákava 41,8 

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

2.4. Pohyb obyvatelstva 
 Tento demografický ukazatel vyjadřuje změny v počtu obyvatelstva ve 
sledovaném území. Je složen ze z přirozeného a mechanického pohybu. Přirozený 
pohyb obyvatelstva se skládá ze dvou protikladných jevů – porodnosti (natality) 
a úmrtnosti (mortality). Jejich výsledkem je přirozený přírůstek nebo úbytek. 
Mechanický pohyb (migrace) je tvořen přistěhovalectvím (imigrací) 
a vystěhovalectvím (emigrací). Výsledkem je poté saldo migrace (kladné či záporné). 
Celkový přírůstek (či úbytek) je součtem přirozeného přírůstku a salda migrace. 
 Za posledních zhruba deset let došlo ke změně demografického chování 
populace v České republice. Narůstala natalita, přičemž počet imigrantů je více či 
méně konstantní. Proto dochází k nepatrnému navyšování počtu obyvatel v zemi. 
Taktéž na všech nižších úrovních je tento trend zaznamenatelný, což je vidět i u 
zkoumaného mikroregionu. Nevýrazný celkový přírůstek ve sledovaném území (ale i 
v SO ORP Blovice) je způsoben především imigrací z velkých měst (proces 
deurbanizace), případně suburbanizací (stěhování do blízkého okolí a zázemí větších 
měst – tzv. satelity), avšak velice silný je i protichůdný jev – urbanizace (stěhování 
do měst), což jsou stále všeobecné migrační trendy v ČR. 
 
Tabulka 5: Celkový pohyb obyvatelstva v jednotlivých obcích mikroregionu v roce.2009 

obec narození zemřelí přirozený 
přírůstek 

přistěho-
valí 

vystěho-
valí 

saldo 
migrace 

celkový 
přírůstek 

Borovno 2 5 -3 1 0 1 -2 
Milínov 1 1 0 3 10 -7 -7 
Míšov 2 2 0 1 2 -1 -1 
Nové Mitrovice 7 7 0 14 10 4 4 
Spálené Poříčí 25 25 0 67 56 11 11 
Žákava 5 5 0 20 5 15 15 
celkem 42 45 -3 106 83 23 20 

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

Z údajů uvedených v tabulce č. 5 vyplývá, že ve spálenopoříčském regionu byl 
zaznamenán v roce 2009 celkový přírůstek 20 lidí. Této kladné hodnoty bylo 



 
 

dosaženo kladným saldem migrace (23), poněvadž přirozený pohyb zaznamenal 
úbytek (-3). Velmi zajímavý je fakt, že přirozený pohyb byl ve všech obcích, kromě 
jedné (Borovno), naprosto vyrovnaný. Zvláště pozoruhodná je nejen vysoká četnost 
tohoto aspektu, ale i skutečnost, že nulového přirozeného přírůstku bylo dosaženo i 
ve Spáleném Poříčí. 

Co se týká mechanického pohybu, je patrné, že do mikroregionu se lidé více 
přistěhovávají než vystěhovávají (saldo migrace činí 20). 
 
 
Tabulka 6:   Celkový pohyb obyvatelstva v mikroregionu Spálené Poříčí a ve vyšších hierarchických 
úrovních v roce.2009 

území narození zemřelí 
přirozen

ý 
přírůstek 

přistěho-
valí 

vystěho-
valí 

saldo 
migrace 

celkový 
přírůstek 

Česká republika 118 348 107 421 10 927 39 973 11 629 28 344 39 271 
Plzeňský kraj 6 385 5 785 600 11 396 3 443 7 953 8 553 
bývalý okres 
Plzeň-jih 

677 620 57 2 112 964 1 148 1 205 

SO ORP Blovice 138 134 4 242 231 11 15 
mikroregion  
Poříčsko 

42 45 -3 106 83 23 20 

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

V zájmovém území se počet obyvatel během kratšího časového období nijak 
dramaticky nemění, což lze vypozorovat i u podobně strukturovaných regionů 
v celých západních Čechách, případně v České republice, kde chybí větší sídelní celek 
(nad 20 000 obyvatel). 

 
 

2.5. Věková struktura obyvatelstva 
Z hlediska věkového se ve statistice a demografii rozlišují tři základní věkové 

skupiny: předproduktivní věk (0 – 14 let), produktivní věk (15 – 64 let) a produktivní 
věk (nad 65 let). Všeobecným trendem v ČR, tak jako ve většině evropských zemí, je 
postupné demografické stárnutí. Průměrný věk, tak jako střední délka života, se 
neustále zvyšuje.   

Jak je uvedeno v tabulce č. 7, ve spálenopoříčském regionu toto neplatí 
stoprocentně, jelikož ve většině obcí zůstává podíl ve všech třech věkových 
kategoriích více méně konstantní. Pouze obec Žákava zaznamenala zřetelnější změnu 
v podílu osob v předproduktivním a poproduktivním věku (nárůst v první skupině a 
pokles ve třetí skupině). Průměrný věk v celém mikroregionu dosahuje hodnoty 42,2 
let, což je zhruba i celorepublikový průměr. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Tabulka 7:   Věková struktura obyvatelstva v mikroregionu Spálené Poříčí v letech 2001 a 2009 
2001 2009 

obec 
0 – 14 15 – 59 60 a 

více 
0 – 14 15 – 64 65 a 

více 

průměrn
ý 
věk 

Borovno 13 62 17 12 59 20 44,3 
Milínov 30 114 29 23 137 29 43,1 
Míšov 15 79 27 11 73 21 44,7 
N. Mitrovice 60 209 67 55 202 58 41,6 
Spálené 
Poříčí 

383 1 725 404 401 1 897 417 40,5 

Žákava 56 248 66 64 273 59 38,9 
celkem 557 2 437 610 566 2 641 604 42,2 

zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz a www.statnisprava.cz) 
 

Nijak dramatické rozdíly v průměrném věku nelze vypozorovat v porovnání se 
všemi obcemi zájmového území. Nejnižšího průměrného věku dosahuje obyvatelstvo 
obce Žákava (38,9), následuje Spálené Poříčí (40,5) a Nové Mitrovice (41,6). 
Zbývající obce (Borovno, Milínov a Míšov) mají již hodnotu průměrného věku vyšší 
než činí průměr mikroregionu. I v tomto případě platí, že s růstem počtu obyvatel 
v obci se snižuje věkový průměr.  
 
 
Tabulka 8:   Věková struktura obyvatelstva v mikroregionu Spálené Poříčí a ve vyšších hierarchických 
úrovních v letech 2001 a 2009 (v %) 

2001 2009 
území 

0 – 14 15 – 64 65 a 
více 

0 – 14 15 – 64 65 a 
více 

Česká republika 16,2 65,4 18,4 14,5 63,7 21,8 
Plzeňský kraj 16,9 64,3 18,8 14,5 71,0 14,5 
bývalý okres Plzeň-jih 14,1 70,0 15,9 14,1 70,1 15,8 
SO ORP Blovice 14,1 68,7 17,2 14,2 70,4 15,4 
mikroregion Sp. 
Poříčí 15,5 67,6 16,9 14,9 69,3 15,8 

zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz a www.statnisprava.cz) 
 
Věková struktura populace zájmového regionu se nijak extrémně neodchyluje 

od průměru krajského ani celorepublikového. Demografické stárnutí je tak 
sociodemografickým aspektem, jenž postihuje i tuto oblast a při pozorování chování 
populace lze souhlasit s prognózou, že stárnutí populace bude pokračovat 
a průměrný věk obyvatel mikroregionu se bude nadále zvyšovat.6 
 
 
                                                 
6 Průměrný věk v mikroregionu, vzhledem k neexistenci velkých sídelních celků, se tak bude 
dramatičtěji zvyšovat oproti sídelně jádrovým oblastem (např. Plzeňsko, Příbramsko, pražská 
aglomerace apod.), kde je podíl obyvatel v předproduktivním a produktivním věku daleko větší. 



 
 

2.6. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 
V posledních zhruba patnácti letech je stále větší množství lidí, kteří chtějí 

dosáhnout vyšší úrovně vzdělání. Toto je determinováno celospolečenským trendem, 
kdy se na vzdělání klade stále větší důraz a více se tak zvyšuje podíl osob s vyšším 
vzděláním na úkor těch, kteří dosáhli vzdělání pouze základního, případně bez 
maturity. S trochou nadsázky lze konstatovat, že populace je více vzdělanější než 
dříve.7 

Vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou zjišťovány převážně při SLDB, je nutno 
se opřít o poněkud starší data, konkrétně z cenzu z roku 2001. Výsledky vzdělanostní 
struktury znázorňuje tabulka č. 9. 

 
Tabulka 9: Vzdělanostní struktura obyvatelstva v mikroregionu Spálené Poříčí v roce 2001 

kategorie vzdělání absolutní 
počet 

podíl v 
populaci 

děti do 15-ti let 557 15,5 
bez vzdělání 12 0,3 
základní vč. neukončeného 863 23,9 
střední odborné bez maturity 1 335 37,0 
úplné střední s maturitou* 606 16,8 
vyšší odborné a nástavbové 70 1,9 
vysokoškolské 129 3,7 
nezjištěno 32 0,9 
celkem 3 604 100,0 

zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz, SLDB 2001) 
 
*střední odborné s maturitou + střední všeobecné s maturitou 

 
Obecně platí, že vyššího dosaženého vzdělání dosahují zejména obyvatelé 

větších sídel, a to z důvodu lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Naopak v malých a 
nejmenších obcích je zcela dominantní podíl osob se vzděláním základním či středním 
odborným vzděláním bez maturity. Ve zkoumaném mikroregionu však nejvyšší míry 
vzdělanosti8 dosahuje obec Nové Mitrovice (7,0 %), dále Žákava (5,6 %) a až poté 
největší sídlo – Spálené Poříčí (5,3 %). 

Pokud bychom provedli komparaci s vyššími hierarchickými celky, došli 
bychom k závěru, že námi sledované území v tomto aspektu silně zaostává za 
celorepublikovým průměrem (8,9 %) a taktéž v krajském srovnání (8,0 %) je tato 
hodnota silně podprůměrná. 

 
 
 
 

                                                 
7 Roste podíl jedinců s maturitou (jak odborného zaměření, tak i s všeobecným vzděláním) a 
vysokoškoláků či osob s vyšším odborným vzděláním. 
8 Podíl osob s vyšším odborným a nástavbovým a vysokoškolským vzděláním. 



 
 

2.7. Národnostní struktura obyvatelstva 
Posledním zásahem do změny osídlení a zároveň struktury obyvatelstva 

z národnostního hlediska byl poválečný odsun Němců z tehdejšího Československa 
a „náhrada“ těchto osob přistěhovalci z východněji položených částí země.9 Od 
počátku 50. let minulého století je tak národnostní skladba víceméně konstantní 
a pouze drobnější nárůst Ukrajinců a Vietnamců v populaci ČR rozrušuje naprostou 
dominanci Čechů (a Moravanů a Slezanů). 

Taktéž spálenopoříčského mikroregionu se dotkly zmíněné události a lze 
konstatovat, že absolutní většinu tvoří obyvatelé české národnosti (97,1 %). Druhou 
nejpočetnější národností je slovenská (1,2 %), všechny ostatní mají marginální podíl. 
Nejvíce cizinců žije ve Spáleném Poříčí (celkem 3,6 % z celkového počtu obyvatel 
města) 
 
Tabulka 10: Národnostní struktura obyvatelstva v mikroregionu Spálené Poříčí v roce 200110 

národnost absolutní 
počet 

podíl 
v populaci 

česká 3 499 97,08 
moravská 2 0,06 
slezská 0 0 
slovenská 44 1,22 
romská 0 0 
polská 1 0,03 
německá 1 0,03 
ukrajinská 12 0,33 
vietnamská 1 0,03 
ostatní 44 1,22 
celkem 3 604 100,0 

zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz, SLDB 2001) 
 
 V kategorii „ostatní“ jsou občané, kteří uvádějí jako svoji národnost 
maďarskou, ruskou,  rumunskou, a čínskou. Na základě údajů uvedených v tabulce č. 
10 lze vyvodit závěr o značné národnostní homogenitě mikroregionu. Podíl 
národnostních menšin z celkovém počtu obyvatel je pouze 2,32 %.11 Spálenopoříčsko 
se tedy svým národnostním složením nijak zvláště nevymyká celorepublikovému ani 
krajskému průměru a má téměř identickou strukturu jako tyto vyšší hierarchické 
územní jednotky. 
 
 
 
 

                                                 
9 Na mysli máme především osoby slovenské národnosti a osoby z Moravy a českého Slezska. V těchto 
kategoriích jsou zahrnuti i Romové. 
10 Taktéž zde, při analýze tohoto demografického aspektu, lze využit pouze data ze SLDB 2001. 
11 Českou, moravskou a slezskou národnost lze sloučit do jedné totožné kategorie z důvodu společné historie, 
kultury, jazyka a území, tedy základních znaků, které definují pojem národ. 



 
 

2.8. Religiozita 
Zjišťování podílu věřících z celkového počtu obyvatel v zemi se uskutečňuje 

pouze v cenzech, jež jsou prováděny v desetiletých intervalech. „Nejaktuálnější“ jsou 
tedy opět výsledky ze SLDB 2001, které byly použity pro analýzu tohoto 
demografického ukazatele. 

Míra religiozity v zájmovém území v roce 2001 dosahovala 25,4 %. Při 
porovnání s celorepublikovou hodnotou (32,1 %) lze konstatovat, že míra religiozity 
je podprůměrná. Naopak při komparaci s Plzeňským krajem (24,2 %) zjišťujeme, že 
se jedná o obdobný podíl. 

Tak jako v některých dříve analyzovaných demografických ukazatelích 
(vzdělanostní, věková struktura) i v tomto případě neplatí všeobecně přijímaná klišé o 
největší míře religiozity v nejmenších obcích. Největší hodnoty sledovaného ukazatele 
totiž dosahují Nové Mitrovice (37,5 %), naopak hodnoty nejmenší obec Míšov (9,9 
%). Nadprůměrnou míru religiozity (v rámci mikroregionu) má obec Borovno (29,3 
%) a Spálené Poříčí (26,1 %). Téměř shodnou podprůměrnou hodnotu vykazují obce 
Milínov (16,2 %) a Žákava (17,8 %). 

Zcela dominantní konfesí je římské katolictví (92,1%). Ostatní církve, 
kongregace a náboženské společnosti jsou ve sledovaném území zastoupeny 
marginálně. 

Míru religiozity nelze prozatím adekvátně srovnávat s předcházejícími výsledky, 
neboť tato byla zjišťována pouze v roce 1991 (v předešlých SLDB z období 
socialistického Československa se religiozita nezjišťovala). Avšak výsledky tohoto 
cenzu (53,5 %)  je nutné brát s určitou rezervou. Jednalo se o jakousi porevoluční 
náboženskou euforii, která stoprocentně nekorespondovala s náboženským vyznáním 
tehdejší společnosti.12 Nicméně lze soudit, že počet věřících je v zásadě konstantní. 
 

2.9. Ekonomická aktivita obyvatelstva 
Tak jak dochází k postupnému vývoji a změnám v podílu jednotlivých 

věkových skupin obyvatelstva, mění se i míra ekonomické aktivity. Ekonomická 
aktivita obyvatelstva je podílem ekonomicky aktivních osob (zaměstnaných i 
nezaměstnaných) na celkovém počtu obyvatel. 
 V roce 2009 dosahoval podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva ve 
spálenopoříčském mikroregionu 69,3 %, což je sice nejmenší podíl v rámci 
komparace se všemi ostatními hierarchickými úrovněmi, avšak rozdíl není tak zásadní 
(viz. tabulka č. 11). 
 
Tabulka 11:   Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva v letech 2001 a 2009 (v %) 

území 2001 2009 
Česká republika 70,2 71,0 
Plzeňský kraj 70,8 70,9 
bývalý okres Plzeň-jih 69,3 70,1 
SO ORP Blovice 70,1 69,5 
mikroregion Spál. Poříčí 68,9 69,3 

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

                                                 
12 Tento výsledek je pozorovatelný nejen ve zkoumaném území, ale s větší či menší měrou se uplatnil 
celoplošně. 



 
 

 
Převedeno na absolutní čísla, z celkového počtu 3 811 obyvatel zájmového 

území bylo 2 641 osob ekonomicky aktivní. Z toho 2 416 osob bylo pracujících a 225 
bylo v evidenci ÚP.13 

Z dlouhodobého hlediska se počet ekonomicky aktivních osob neustále snižuje, 
což je způsobeno především demografickým vývojem (jak již bylo uvedeno výše), 
větším podílem osob studujících na středních a vysokých školách, většími možnostmi 
získávání zkušeností v zahraničí před nástupem do zaměstnání a v neposlední řadě 
také snížením podílu pracujících důchodců. 
 
 
ZAMĚSTNANOST PODLE ODVĚTVÍ ČINNOSTI 
 
 S přechodem z centrálně plánovaného hospodářství (direktivně řízeného) na 
tržní ekonomiku v České republice (resp. Československu) došlo i ke značným 
změnám ve struktuře populace podle zaměstnanosti. Podíl ekonomicky aktivního 
obyvatelstva v jednotlivých složkách národního hospodářství zaznamenal významné 
změny. K poklesu zaměstnanosti došlo v primární sféře, ze sekundární sféry pak 
v průmyslu. Naopak výrazně posílily obory jako stavebnictví, osobní i nákladní 
doprava a služby a obchod (nejvíce tedy terciérní sektor).14 Postupné změny ve 
struktuře obyvatelstva podle zaměstnání v jednotlivých sektorech národního 
hospodářství15 nám průkazně vykazuje tabulka č. 12. 
 Z důvodu zjišťování tohoto ukazatele pouze v pravidelných desetiletých 
cyklech při SLDB, pocházejí nejmladší data z roku 2001. Avšak během první dekády 
nového století k žádnému dramatickému zvratu v zaměstnanosti podle odvětví 
činnosti nedošlo, tudíž lze tyto údaje brát jako relevantní i pro současnost. To platí 
jak v celorepublikovém, tak i krajském či (mikro)regionálním měřítku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Při převodu na procenta dojdeme k číslu 8,5 (%), což je současně míra registrované 
nezaměstnanosti v zájmovém území. 
14 Od konce 90. let minulého století navíc dochází k jevu označovaného jako terciarizace sekundéru. 
15 Do primární sféry (priméru) se řadí zemědělství, lesnictví, rybolov a těžba surovin, sekundární sféra 
(sekundéru) zahrnuje průmysl, stavebnictví a nákladní doprava, do terciérního sektoru (terciér) náleží 
služby a cestovní ruch. Někdy se též vyčleňuje i kvartérní sektor (kvartér), který zahrnuje vědu a 
výzkum, avšak většina demografů i statistiků řadí tuto nevýrobní složku hospodářského komplexu do 
terciéru. 



 
 

Tabulka 12:   Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva v mikroregionu Spálené Poříčí podle odvětví 
činnosti v letech 1981 – 2008 (v %) 
sektor hospodářství 198116 1991 2001 

primér 23,48 9,21 5,67 
sekundér 44,03 39,13 32,46 
terciér 32,49 51,66 61,87 
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zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz, SLDB 1981, 1991 a 2001) 
 
 

Tak jako na celostátní úrovni, i v mikroregionu Spálené Poříčí došlo 
v uplynulých letech ke zcela evidentnímu poklesu zaměstnanosti v primárním sektoru, 
zejména v zemědělství (o 17,8 % ve sledovaném období). Zároveň vzrostl podíl 
zaměstnaných v terciéru (o 29,4 %), čímž se potvrzují výše zmíněná slova. 
 
 
VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ 
 
 Vyjížďka do zaměstnání se stala od počátku 90. let minulého století zcela jistě 
častější než v předcházejícím období. Jde totiž o důsledek hlubokých 
celospolečenských a hospodářských změn v rámci celého státu. Jednotlivé výrobní 
podniky se vinou transformace, privatizace či případně restituce ocitly mnohdy nad 
existenční propastí. V některých z těchto podniků byl zcela ukončen provoz, případně 
provoz byl silně redukován. Tento jev je patrný i v zemědělské oblasti, kde mnohá 
bývalá jednotná zemědělská družstva a státní statky buď zanikly nebo se jejich 
produkce snížila. Toto mělo samozřejmě značný vliv na zaměstnanost v jednotlivých 
lokalitách a tudíž i vliv na hledání práce mimo „svůj domov“. Díky těmto 
strukturálním změnám se tak v ČR značně zvýšila mobilita pracujících a vyjížďka do 
zaměstnání je tak nejvýznamnějším druhem prostorového pohybu obyvatel 
 Tento trend, který je platný na celorepublikové úrovni, nelze pozorovat 
v zájmovém území. Při sledování hodnot tohoto prostorového pohybu obyvatel 

                                                 
16 Jelikož v roce 1981 SO OPOÚ Spálené Poříčí neexistoval a data z tohoto území by se velice obtížně a 
náročně získávala, poslouží pro komparaci území tehdejšího okresu Plzeň-jih, jehož hodnoty jsou 
vcelku totožné se zájmovým územím. 



 
 

v mikroregionu Spálené Poříčí se totiž nepotvrzuje výše zmíněné tvrzení o zvýšení 
vyjížďky za prací, tak jak je tomu u obdobně velkých oblastech v periferních 
oblastech (např. na Šumavě). 
 
 
Tabulka 13:   Vyjížďka do zaměstnání v mikroregionu Spálené Poříčí v roce 2001 

vyjížďka do zaměstnání 
obec v rámci 

obce 
mimo 
obec 

celkem 

Borovno 1 25 26 
Milínov 13 59 72 
Míšov 8 39 47 
N. Mitrovice 17 62 79 
Spálené 
Poříčí 

301 338 639 

Žákava 29 65 94 
celkem 369 588 957 

zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz, SLDB 2001) 
 
 
Graf 3:   Vyjížďka do zaměstnání v mikroregionu Spálené Poříčí v roce 2001 (v %) 

 
zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz, SLDB 2001) 
 
 Zhruba jedna čtvrtina populace mikroregionu tedy vyjíždí do zaměstnání. Při 
porovnání s podobně velkými celky v republice můžeme říci, že tento podíl 
krátkodobé migrace je v zájmové oblasti relativně velmi nízký, přihlédneme-li navíc 
k velikosti jednotlivých obcí. 
 Nejčastější vyjížďka do zaměstnání je mimo obec, což je dáno nevelkou 
vzdáleností města Plzně, které v tomto ohledu působí jako pomyslné gravitační 
centrum pro pracující i z mikroregionu Spálené Poříčí. Dále se uplatňuje vyjížďka do 
měst Rokycany, Blovice a Mirošov. 
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NEZAMĚSTNANOST 
 
 Fenomén nezaměstnanost je jev, jež se v našich společensko-ekonomických 
podmínkách objevil s pádem centrálně řízeného hospodářství a s přechodem na tržní 
mechanismus. 

Jak uvádí Pitner (PITNER, J. (2003): Srovnání vývoje nezaměstnanosti v ČR a 
v zemích EU po roce 1989. [cit. 3.8. 2005]. Dostupné z http://www.centruminternetu.cz), 
novodobá nezaměstnanost vznikla v ČR po změně politických poměrů v závěru roku 
1989. K 31. 12. 1989 bylo na tehdejších odborech pracovních sil okresních národních 
výborů v celém tehdejším Československu evidováno prvních 324 nezaměstnaných. V 
průběhu let 1990 – 1991 nezaměstnanost v celé zemi intenzivně rostla. Koncem roku 
1990 bylo na úřadech práce evidováno 40 000, o rok později už 220 000 osob a míra 
nezaměstnanosti překročila hranici 4 %. Tato pro nás velmi vysoká nezaměstnanost 
byla ovšem v evropském měřítku stále mimořádně nízká. Počátkem roku 1992 byl 
předchozí strmý nárůst nezaměstnanosti vystřídán jejím stejně prudkým poklesem. 
Ještě v průběhu roku 1992 míra nezaměstnanosti klesla pod 3 % a i v dalších čtyřech 
letech se udržovala na velmi nízké úrovni. Až do ledna 1997 bylo na úřadech práce 
evidováno trvale méně než   200 000 osob a míra nezaměstnanosti se pohybovala v 
rozmezí 2,5 – 3,5 %. Počet nezaměstnaných byl stabilně nízký, zatímco počet 
nabízených volných míst naopak velmi vysoký. V roce 1997 se situace na trhu práce 
v ČR prudce zhoršila. Počet nezaměstnaných rostl zhruba o 100 000 osob ročně a už 
koncem roku 1999 se přiblížil k hranici půl milionu osob. Od roku 2001 je míra 
nezaměstnanosti v ČR víceméně konstantní a drží se pod desetiprocentní hranicí. 
 

Sledovaný mikroregion nepatří v České republice k těm, kde by byla 
dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti. Takovéto oblasti se nacházejí zejména 
v severozápadních a severních Čechách a na severní Moravě. Zde je vysoká míra 
nezaměstnanosti (až přes 20 %) z důvodu restrukturalizace hospodářství v 90. letech 
minulého století, tedy zániku mnoha podniků především těžkého průmyslu. 

Míra registrované nezaměstnanosti17 v mikroregionu Spálené Poříčí vykazuje 
sice nejvyšší hodnotu ze všech porovnávaných územních jednotek, avšak rozdíl není 
nijak zásadní (viz. tabulka č. 14). 

 
Tabulka 14: Míra registrované nezaměstnanosti v mikroregionu Spálené Poříčí a ve vyšších 
hierarchických úrovních k 31. 12. 2009 (v %) 

území 

míra 
registrované 
nezaměstnano

sti 
Česká republika 7,98 
Plzeňský kraj 8,16 
bývalý okres Plzeň-jih 6,83 
SO ORP Blovice 8,30 
mikroregion Sp. 
Poříčí 

8,51 

zdroj: autor (podle http://www.czso.cz)  
                                                 
17 Jedná se o všechny nezaměstnané, avšak hledající si práci; tedy registrované na ÚP. Existuje další, menší, 
skupina nezaměstnaných, kteří v evidenci ÚP nejsou a ti se do registrované míry nezaměstnanosti nezahrnují. 



 
 

 
 V rámci sledovaného území jsou markantní rozdíly v tomto ukazateli. Na jedné 
straně je zde obec s nulovou mírou registrované nezaměstnanosti (Borovno), na 
straně druhé obec s mírou registrované nezaměstnanosti takřka patnáctiprocentní 
(Nové Mitrovice). Jednotlivé hodnoty ukazuje graf č. 4. 
 
 
Graf 4: Míra registrované nezaměstnanosti v jednotlivých obcích mikroregionu Spálené Poříčí k 31. 
12. 2009 (v %) 
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zdroj: autor (podle http://www.czso.cz)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.10. Vybavenost obcí 
Vybavenost jednotlivých obcí mikroregionu Spálečné Poříčí nejnázorněji 

zpřehledňuje tabulka č. 15. 
 
Tabulka 15:   Vybavenost obcí mikroregionu Spálené Poříčí  

obec vodovo
d 

kanalizace 
s ČOV 

plynofika
ce 

poš
ta 

zdravo
t. 

zaříze
ní 

Z
Š 

lékárn
a 

kultur
ní 

zaříze
ní 

zaříze
ní pro 
sport 

koupaliště a          

Borovno --- --- --- --- --- --
- 

--- x --- --- 

Milínov --- --- x --- --- --
- 

--- x --- --- 

Míšov x --- --- --- --- --
- 

--- --- --- --- 

Nové 
Mitrovice 

x --- x x --- x
* 

--- x x --- 

Spálené 
Poříčí 

x x x x x x 
x x x --- 

Žákava x --- x --- --- --
- 

--- x x --- 

zdroj: autor (podle http://www.risy.cz)                                                        * speciální škola 

 
 
DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND 
 

Z výsledků posledního SLDB (2001) je známo, že v mikroregionu Spálené 
Poříčí bylo 1 483 domů. Z celkového počtu jich 1 014 bylo obydleno (68,4 %), 469 
naopak bylo neobydleno (31,6 %). Jasnou většinu obydlených domů tvořily rodinné 
domy v soukromém vlastnictví, ve městě Spálené Poříčí byl ještě významný podíl 
bytových domů. 
 Bytový fond v zájmové území tvořilo 1 809 bytů, z nichž 1 297 jich bylo 
obydleno (68,4 %) a 469 neobydleno (28,3 %). Zhruba dvoutřetinový podíl (65,6 %) 
tvořily byty ve vlastním domě, zbývajících 446 bytů (34,4 %) mělo vlastnictví jiné.18 

Neobydlené domy a byty slouží především jako objekty tzv. druhého bydlení a 
jsou využívány osobami s jiným trvalým bydlištěm především k rekreaci (chaty a 
chalupy) nebo k podnikání. 
 
 
PRAMENY A ZDROJE: 
 
PITNER, J. (2003): Srovnání vývoje nezaměstnanosti v ČR a v zemích EU po roce 1989. [cit. 
3.8. 2005]. Dostupné z http://www.centruminternetu.cz 
http://www.czso.cz 
http://www.kr-plzensky.cz 
http://www.portal.gov.cz 
http://www.risy.cz 
http://www.statnisprava.cz 
                                                 
18 Jedná se zejména o nájemní byty především ve městě Spálené Poříčí. 



 
 

2.11. Výsledky veřejného anketního šetření o potřebách 
v sociální oblasti 

Zjišťování názorů a potřeb (zejména v sociální oblasti) občanů dotčených obcí 
procesu komunitního plánování je standardní součástí procesu komunitního plánování 
rozvoje sociálních služeb. Na území POÚ Spálené Poříčí proběhlo toto zjišťování 
formou veřejné ankety mezi obyvateli jednotlivých obcí. Text ankety byl projednán 
a schválen řídící skupinou komunitního plánování dne 13. 1. 2011. Otázky ankety 
byly zaměřeny na zjišťování úrovně znalosti a spokojenosti s poskytovanými 
sociálními službami na území POÚ Spálené Poříčí a také na zjištění potřeb v sociální 
oblasti – zejména otázky týkající se potřebnosti nových typů sociálních služeb. Vzor 
dotazníku je samostatnou přílohou tohoto textu (příloha č. 1). 
 Anketní lístky byly do domácností distribuovány spolu s distribucí Zpravodaje 
Spálenopoříčsko, osobně členy zastupitelstva Spálené Poříčí a studenty Církevní 
střední odborné školy ve Spáleném Poříčí. Celkem bylo distribuováno 1 650 kusů 
dotazníků, a to v počtech uvedených v tab. č. 16. Počet dotazníků potřebných pro 
jednotlivé obce a jejich části byl konzultován se starostkami a starosty těchto obcí.  
Samotný sběr vyplněných dotazníků probíhal formou umístění sběrných boxů na 
veřejná místa v jednotlivých obcí (výběr míst proběhl opět na základě konzultace se 
starostkami a starostmi obcí) v období 25. 1. – 8. 2. 2011.  

Tab. č. 16 zároveň uvádí počet vrácených vyplněných dotazníků za jednotlivé 
obce. Anketní proces byl podpořen článkem ve Zpravodaji Spálenopoříčsko 
a vyvěšením informačních plakátů v jednotlivých obcích. 
 
Tabulka 16: Přehled počtu distribuovaných dotazníků do jednotlivých obcí a vrácených vyplněných  
dotazníků 
Obec (a její části) Počet distribuovaných 

dotazníků 
Počet vrácených 
vyplněných dotazníků 

Borovno 50 0 
Milínov 70 1 
Míšov 50 0 
Nové Mitrovice 100 8 
Spálené Poříčí 1 250 31 
Žákava 120 2 
Celkem 1 650 42 
 
 

Většina respondentů (74%) odpověděla, že o sociálních službách na 
Spálenopoříčsku nemají dostatek informací. Pouze 11 respondentů uvedlo, že 
informací mají dostatek. Důležitým výstupem je také to, že dostatek informací uvedli 
pouze respondenti ze Spáleného Poříčí. Mírná nadpoloviční většina respondentů 
(57%) uvedla, že neví, zda jsou s rozsahem a úrovní sociálních služeb spokojeni.  

Z rozložení odpovědí lze usuzovat, že je v regionu nízké povědomí 
o možnostech sociálních služeb a že většina obyvatel nemá s poskytováním sociálních 
služeb vlastní zkušenost.  

Návrhy na rozšíření sociálních služeb na Spálenopoříčsku ilustruje tabulka č. 
17. Nejvíce respondentů postrádá službu sociálního poradenství (celkem 19, tj. 
57%), dále odlehčovací služby (celkem 11, tj. 33%), službu osobní asistence (celkem 



 
 

10, tj. 30%) a pečovatelskou službu (celkem 10, tj. 30%). Vzhledem k tomu, že 
pečovatelská služba je na území Spálenopoříčska poskytována, bylo by vhodné blíže 
zjistit, zda tito respondenti o službě nevědí nebo zda ji nemohou využívat z důvodu 
naplněné kapacity služby. Poměrně významná část respondentů (celkem 9, tj. 27%) 
postrádá služby Domov pro seniory. Kromě služby sociálního poradenství, jsou 
postrádané služby zaměřené na cílovou skupinu „senioři“. Tento fakt může být ovšem 
ovlivněn tím, že dotazníky vyplnili převážně lidé seniorského věku. 
 
Tabulka 17:  Postrádané sociální služby na Spálenopoříčsku 
 Milínov Nové 

Mitrovice 
Spálené 
Poříčí 

Celkem 

Sociální poradenství 0 6 13 19 
Osobní asistence 0 4 6 10 
Pečovatelská služba 0 5 5 10 
Domovy pro seniory 0 2 7 9 
Domovy pro osoby se ZP 0 0 4 4 
Tísňová péče 0 0 6 6 
Průvodcovské a předčitatelské 
služby 

0 1 2 3 

Podpora samostatného bydlení 0 3 5 8 
Odlehčovací služby 0 1 10 11 
Domovy se zvláštním režimem 0 1 3 4 
Centra denních služeb 0 0 6 6 
Denní stacionáře 0 0 3 3 
Chráněné bydlení 0 0 2 2 
Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní 
péče 

0 2 4 6 

Raná péče 0 0 1 1 
Telefonická krizová pomoc 0 0 7 7 
Tlumočnické služby 0 0 1 1 
Azylové domy 0 1 4 5 
Domy na půl cesty 0 0 0 0 
Kontaktní centra 0 0 2 2 
Krizová pomoc 0 0 4 4 
Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 

0 0 3 3 

Jiné 1 0 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jak ilustruje tabulka č. 18 a graf č. 5, větší pozornost by se dle vyjádření  
respondentů měla věnovat řešení problematiky seniorů (22 respondentů), dále řešení 
problémů rodin s dětmi (18 respondentů) a řešení problematiky osob se zdravotním 
postižením (16 respondentů). 

 
 

Tabulka  18: Návrhy okruhů řešených problematik podle jednotlivých obcí 
 Milínov Nové 

Mitrovice 
Spálené 
Poříčí 

Žákava celkem 

senioři 1 7 13 1 22 
osoby v sociální krizi 0 1 6 0 7 
rodiny s dětmi 0 3 14 1 18 
osoby se ZP 1 3 12 0 16 
osoby z psych. 
problémy 

0 0 1 0 1 

zadlužené osoby 0 0 7 0 7 
 

 
  

Graf 5:  Návrhy okruhů řešených problematik  
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Údaje získané z veřejné ankety mají sníženou vypovídací hodnotu vzhledem 
k nízké návratnosti anketních lístků. Relevantnost získaných dat je také jistě 
ovlivněna věkovou strukturou respondentů. I přes tyto skutečnosti lze z vyhodnocení 
veřejné ankety učinit několik závěrů ilustrujících pohled obyvatelů Spálenopoříčska na 
problematiku sociálních služeb v regionu: 

� nízká informovanost a pravděpodobně i malá povědomost o typech, 
možnostech a nabídkách jednotlivých typů sociálních služeb; 

� nedostatek informací o poskytovaných sociálních službách; 
� vysoká míra spoléhání se na přirozené sociální vazby (zejména blízká rodina); 
� nevyužívání sociálních služeb; 
� nečerpání příspěvků na péči; 
� výrazná orientace na řešení problematiky seniorů. 
 



 
 

2.12. Výsledky dotazníkového šetření se starosty obcí 
 Dotazníkové šetření se starosty (či vedoucími sociálních odborů) obcí proběhlo 
v měsíci lednu 2011 formou osobního rozhovoru nad připraveným dotazníkem. 
Dotazník byl zaměřen na zjišťování stavu poskytování sociálních služeb na území 
obce a na zmapování potřebnosti těchto služeb. Potřebnost služeb byla mapována 
přes odhad počtu osob náležejících do cílových skupin registrovaných sociálních 
služeb. Počet odhadovaných osob z jednotlivých cílových skupin ilustruje tabulka č. 
19. 
 
Tabulka  19: Počty osob cílových skupin na území obcí Spálenopoříčska 

Cílová skupina Odhad počtu 
osob 

osoby s mentálním postižením 7 
osoby s tělesným postižením 122 
osoby se zrakovým postižením 3 
osoby se sluchovým postižením 5 
osoby s kombinovaným postižením 0 
osoby s dlouhodob. Duš. Onemocněním 11 
uživatelé drog 42 
senioři se sníženou soběstačností 400 
osoby ohrožené prostitucí 7 
pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských 
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení 
zletilosti 

10 

oběti násilí 1 
osoby bez přístřeší 11 
etnické menšiny 16 
cizinci 1 
jiná cílová skupina (jaká) – zadlužení 47 
 
 

2.13. Základní údaje o sociálních službách a jejich 
poskytovatelích 
 Zjišťování základních údajů o poskytovaných službách probíhalo rovněž 
formou rozhovoru nad připraveným dotazníkem s vedoucími sociálních služeb 
poskytovaných na území Spálenopoříčska. Podmínkou zařazení služby do tohoto 
dotazování je registrace poskytování sociální služby podle zákona 108/2006 Sb., o 
sociálních službách. Na území Spálenopoříčska jsou v současné době poskytovány 
celkem tři sociální služby – z toho jedna pro cílovou skupinu senioři (pečovatelská 
služba) a dvě pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením (terénní 
programy a aktivizační služba pro rodiny s dětmi). 
 
 
 
 
 



 
 

Služby poskytované seniorům a osobám se zdravotním postižením 

Druh poskytované 
sociální služby 

Název organizace 
Místo 

poskytová
ní  služby 

Cílová skupina19 Kapacita 

Pečovatelská 
služba 

Diecézní charita Plzeň, 
pečovatelská služba Blovice 

Spálené 
Poříčí 

13, 16, 25 100 klientů 

 
 

Služby poskytované osobám ohroženým sociálním vyloučením 

Druh poskytované 
sociální služby Název organizace 

Místo 
poskytová
ní  služby 

Cílová skupina20 Kapacita 

Terénní programy Člověk v tísni, o.p.s. 
pobočka v Plzni 

terénní 
služba 

1, 2, 3, 7, 8, 9, 21, 
22 

60 klientů 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 

Domus – Centrum pro 
rodinu 

terénní 
služba 24 10 klientů 

 
Seznam cílových skupin 

1. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

2. etnické menšiny 

3. imigranti a azylanti 

4. oběti domácího násilí 

5. oběti obchodu s lidmi 

6. oběti trestné činnosti 

7. osoby bez přístřeší 

8. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

9. osoby komerčně zneužívané 

10. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

11. osoby s chronickým duševním onemocněním 

12. osoby s chronickým onemocněním 

13. osoby s jiným zdravotním postižením 

14. osoby s kombinovaným postižením 

15. osoby s mentálním postižením 

16. osoby s tělesným postižením 

17. osoby se sluchovým postižením 

18. osoby se zdravotním postižením 

19. osoby se zrakovým postižením 

20. osoby v krizi 

21. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

22. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy 

23. pachatelé trestné činnosti 

24. rodiny s dítětem/dětmi 

25. senioři 

                                                 
19 Legenda viz dále - Seznam cílových skupin. 
20 Legenda viz dále - Seznam cílových skupin. 



 
 

3. Výstupy plánování  

3.1. SWOT analýza  
SWOT analýza vyhodnocuje současnou situaci v oblasti sociálních služeb v 

regionu z pohledu účastníků komunitního plánování. Definuje slabé a silné stránky 
systému sociálních služeb, příležitosti k rozvoji a posílení systému a možná ohrožení 
jeho fungování. Smyslem SWOT analýzy je shrnutí vnitřních a vnějších faktorů 
ovlivňujících systém sociálních služeb. SWOT analýza je základní oporou strategické 
části při formulaci priorit a opatření komunitního plánu. 

Následující tabulky uvádějí výsledné SWOT analýzy zpracované jednotlivými 
pracovními skupinami komunitního plánování ve Spáleném Poříčí. 
 
 

SWOT analýza – skupina „senioři a osoby se zdravotním 
postižením“ 

SILNÉ STRÁNKY 
� DPS – nízký nájem 
� lékaři a lékárna 
� relativně dobré dopravní spojení 
� vstřícný MěÚ 
� spolupráce obyvatel / organizací 
� nabídka volnočasových aktivit 
� spolky (Sdružení zdravotně postižených) 
� pečovatelská služba DCH 
� rozvoz obědů 
� aktivní vyhledávání potřebných 
� zóny klidu ve Spáleném Poříčí 
� houževnatí lidé 
� snaha o informování 
� sanita vozí seniory k lékaři 
� sousedská výpomoc 
 

SLABÉ STRÁNKY 
� špatné spojení z okolních obcí 
� bariéry 
� chybí sociální kontakt seniorů 
� silná doprava – ztížení pohybu 
� zimní údržba 
 

PŘÍLEŽITOSTI 
� vznik rehabilitace v DPS 
� spolupráce se SŠ na aktivizaci seniorů 
� nové formy informování 
� donáška knih z knihovny 
� spolupráce s pracovnicemi Pošty 
� klub seniorů 



 
 

� připravené 2 ordinace 
 

OHROŽENÍ 
� nevyužívání příspěvku na péči na nákup sociální služby 
� zákonná úprava příspěvku 
� „na půl cesty“ od slov k činům 
 
 
 

SWOT analýza – skupina „děti a mládež“ 

SILNÉ STRÁNKY 
� příměstský tábor 
� poměrně velká nabídka organizovaných volnočasových aktivit ve Spáleném Poříčí 

(Sokol, Junák, ČSOP) 
� příroda 
� škola poskytuje prostory 
� existence střední školy 
� pobočka Domu dětí 
� sportoviště a dětská hřiště ve Spáleném Poříčí 
� mezinárodní festival outdoorových filmů 
 

SLABÉ STRÁNKY 
� přístupnost sportovišť a hřišť 
� nízkoprahové, neorganizované volnočasové aktivity 
� méně příležitostí v zimě 
� nevhodné časy aktivit 
� možnost dopravy z okolních obcí 
� chybí aktivity pro předškoláky a středoškoláky 
� chybí aktivity pro dívky  
� neexistence aktivit pro maminky 
� malá nabídky kulturních aktivit 
� drogy 
� prostor pro lidi čekající hodiny na autobus 
� vandalismus 
 

PŘÍLEŽITOSTI 
� využití MAS 
� zlepšení informovanosti, zejména v okolních obcích 
� studenti SŠ 
� zeptat se lidí na rozšíření nabídek volnočasových aktivit 
� častější jednorázové akce 
� „komunitní plánování“ v obcích – setkávání a motivace lidí 
 

OHROŽENÍ 
� lidé, kteří povedou kroužky 
 
 



 
 

SWOT analýza – skupina „osoby ohrožené sociálním 
vyloučením“ 

SILNÉ STRÁNKY 
� sousedská výpomoc 
� veřejný internet 
� vstřícnost MěÚ 
� veřejně prospěšné práce pro znevýhodněné 
� využívání veřejné služby 
� veřejná pračka 
� Domus – centrum pro rodinu 
� Člověk v tísni, o.p.s. 
� byty s levným nájmem 
 

SLABÉ STRÁNKY 
� ostych, malá anonymita při řešení 
� málo pracovních příležitostí 
� 6 – 8 neplatičů nájemného 
� finanční negramotnost 
� žití ze dne na den 
� dluhy a předluženost 
 

PŘÍLEŽITOSTI 
� zvýhodněné nájmy pro poskytovatele 
� sociální bydlení – Nové Mitrovice 
� občanská poradna 
� doučování a kroužky zdarma 
 

OHROŽENÍ 
� vysoká tolerance MěÚ k neplatičům 
� přejímání špatných vzorů v rodině mezi generacemi 
� pasivita lidí 
 



 
 

3.2. Struktura výstupů plánování 
V rámci procesu komunitního plánování byly stanoveny tři základní prioritní 

oblasti: 
� oblast služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
� oblast služeb pro skupinu děti a mládež 
� oblast služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
 
 
 

Plán rozvoje sociálních služeb na POÚ Spálené Poříčí 
   

Opatření společná všem prioritním oblastem 
1. Zvýšení informovanosti o poskytovaných službách 
 
2. Spolupráce a koordinace mezi poskytovateli služeb a městem 
 
3. Zlepšení komfortu občanů při čekání na autobusové spoje 
PRIORITNÍ OBLAST: 
Oblast služeb pro 
seniory a osoby se 

zdravotním postižením 
 

PRIORITNÍ OBLAST: 
Oblast služeb pro 

skupinu děti a mládež 
 

PRIORITNÍ OBLAST: 
Oblast služeb pro 
osoby ohrožené 

sociálním vyloučením 
 

Opatření Opatření Opatření 
4. Odstranění bariér 
 
5. Podpora aktivního 
způsobu života seniorů a 
osob se zdravotním 
postižením 
 
6. Podpora a rozvoj Domu 
s pečovatelskou službou – 
Spálené poříčí 
 
7. Podpora a rozvoj 
pečovatelské služby 

8. Služby pro děti 
předškolního věku 
 
9. Prevence vzniku 
sociopatologických jevů u 
dětí a mládeže 
 
10. Prevence a řešení 
drogové závislosti u dětí a 
mládeže 

11. Poskytování sociálního 
poradenství pro řešení 
dluhové problematiky 
 
12. Začleňování dětí 
ohrožených sociálním 
vyloučením 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3. Opatření a aktivity společné všem prioritním oblastem 
 
 

Opatření a aktivity společné všem prioritním oblastem 

OPATŘENÍ 1: Zvýšení informovanosti o poskytovaných službách 
Aktivita 1.1 Zvýšení informovanosti cílových skupin 
Aktivita 1.2 Zvýšení informovanosti tzv. informačních míst 

OPATŘENÍ 2: Spolupráce a koordinace mezi poskytovateli služeb a 
městem 

Aktivita 2.1 Pravidelné setkávání poskytovatelů a zadavatelů 
OPATŘENÍ 3: Zlepšení komfortu občanů při čekání na autobusové spoje 

Aktivita 3.1 Vybudování čekárny na autobusové zastávce 
Aktivita 3.2 Označení veřejného WC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4. Opatření 1 – Zvýšení informovanosti o poskytovaných 
službách 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 1.1. – Informovanost cílové skupiny 

Charakteristika 
aktivity: 

V současné době jsou v obcích využívány tyto informační toky 
– zpravodaj (500 ks měsíčně, z toho cca 100 předplatitelů), 
plakáty (rozvoz do všech obcí), cíleně letáky do schránek (ve 
spolupráci s Českou poštou). 

 
Skupina navrhla tyto způsoby informování cílové skupiny: 

1. zpravodaj – série rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb 
(odpovědnost: soc. odbor) 

2. výloha prodejny „večerka“ – leták a rozhovor – bude se měnit 
podle aktuálního rozhovoru (každý měsíc jiný leták jinou 
barvou); je nutné domluvit se s majitelem obchodu 
(odpovědnost: soc. odbor) 
potraviny s výčepem, herna U Kutálků - dtto 

3. webové stránky města – vytvoření jednoduchého odkazu na 
poskytovatel 

4. katalog poskytovatelů sociálních služeb + jeho převedení na 
webové stránky města 

5. místní rozhlas – tam, kde je funkční, relace vždy v souvislosti 
s vydáním nového rozhovoru (odpovědnost: soc. odbor) 

6. zástupci poskytovatelů budou rozdávat letáky všech organizací 
všem klientům (zapojit i DCHP) 

7. stánek sociální služby v rámci Dne památek (odpovědnost: 
soc. odbor) 

8. přednáška poskytovatelů sociálních služeb pro seniory, 
zdravotně postižené v rámci jejich výročních schůzí 
(odpovědnost: soc. odbor) 

9. rozdávání letáků organizací při výplatě dávek (50 letáků od 
každé organizace) 

 
Časový 
harmonogram: 

průběžně 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí, poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

Není relevantní. 

Předpokládané 
finanční zdroje: Aktivita bez přímých finančních nákladů. 

Výstupy: Výstupem aktivity je zvýšení informovanosti o nabízených 
sociálních službách na území POÚ Spálené Poříčí. 
 

 



 
 

 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 1.2. – Informovanost „informačních míst“ 

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita je zaměřena na předávání informací ohledně 
poskytovaných sociálních služeb na ty místa, kde lze předpokládat 
kontakt na potenciální uživatele těchto služeb. Informovanost 
bude zajišťována poskytovateli sociálních služeb formou předávání 
letáků a dalších informačních materiálů. 

Časový 
harmonogram: 

průběžně 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí, poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

Není relevantní. 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

Aktivita bez přímých finančních nákladů. 

Výstupy: Výstupem aktivity je zvýšení informovanosti o nabízených 
sociálních službách na území POÚ Spálené Poříčí. 

 
 
 
 

3.5. Opatření 2 – Spolupráce a koordinace mezi poskytovateli 
služeb a městem 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 2.1. – Pravidelné setkávání poskytovatelů a 
zadavatelů  

Charakteristika 
aktivity: 

Organizace DOMUS bude svolávat pravidelné setkávání 
poskytovatelů služeb a zástupců města (schůzky budou probíhat 
cca 1x čtvrt roku). Pozván bude každý, kdo má relevantní 
informace v daném regionu. Základním obsahem schůzek bude 
sdílení relevantních informací o situaci v regionu, předávání 
informací o klientech (za dodržení interních pravidel poskytovatelů 
a města), předávání klientů s konkrétními problémy mezi 
poskytovateli služeb a plán spolupráce při řešení konkrétních 
problematik. 
Témata spolupráce mohou být v budoucnosti rozšířena podle 
zájmu a návrhů zástupců setkávajících se členů 

Časový 
harmonogram: 

průběžně 

Předpokládaný 
realizátor: 

Domus – Centrum pro rodinu 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

město Spálené Poříčí  



 
 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

poskytovatelé 5 5 5 
zadavatelé 1 1 - 5 1 – 5 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

Není relevantní. 

Výstupy: Výstupem aktivity je pravidelné setkávání zástupců poskytovatelů 
sociálních a dalších služeb a zástupců místní samosprávy. Cílem 
těchto schůzek je koordinace aktivit, mapování problematiky 
území a dohoda o reagování na problémy území. 

 
 
 

3.6. Opatření 3 – Zvýšení komfortu občanů při čekání na 
autobusové spoje 
 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 3.1. – Vybudování čekárny na autobusové 
zastávce 

Charakteristika 
aktivity: 

Spálené Poříčí jako spádová obec nabízí veřejné služby pro 
občany celého území POÚ Spálené Poříčí (úřad, lékař apod.). 
Většina občanů využívá veřejnou dopravu s nutností přizpůsobit 
časový harmonogram jízdním řádům ČSAD. V případě čekání na 
spoje není ve Spáleném Poříčí vytvořeno dostatečné zázemí. Proto 
je jednou z aktivit tohoto opatření zbudování nové čekárny na 
autobusové zastávce. Čekárna bude mít podobu otevřené, 
zastřešené zastávky. 

Časový 
harmonogram: 

2011 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

Není relevantní. 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

obec/obce     

CELKEM    
Výstupy: Výstupem aktivity je nově zbudovaná otevřená, krytá čekárna na 

autobusové zastávce ve Spáleném Poříčí.  
 

 
 



 
 

Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 3.2. – Označení veřejného WC 

Charakteristika 
aktivity: 

Ve Spáleném Poříčí je pro občany trvale otevřeno veřejné WC, o 
jehož existenci jsou však občané (zejména z jiných obcí) 
nedostatečně informováni, WC není přehledně označeno. Aktivita 
spočívá ve zlepšení informovanosti o umístění veřejného WC a 
také v jeho viditelném označení. 

Časový 
harmonogram: 

2011 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

Není relevantní. 

Předpokládané 
finanční zdroje: Finanční náklady nebyly vyčísleny. 

Výstupy: Výstupem aktivity je viditelné označení veřejného WC a zvýšení 
informovanosti o jeho existenci. 

 
 
 
 

3.7. Opatření a aktivity v oblasti služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 
 

Opatření a aktivity v oblasti služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

OPATŘENÍ 4: Odstranění bariér 
Aktivita 4.1 Odstranění zjištěných bariér ve Spáleném Poříčí 
Aktivita 4.2 Průběžné sledování stavu bezbariérovosti v obcích 

OPATŘENÍ 5: Podpora aktivního způsobu života seniorů 
Aktivita 5.1 Stávající nabídky aktivit pro seniory 
Aktivita 5.2 Činnost klubu seniorů 
Aktivita 5.3. Zapojení mládeže do realizace aktivit pro seniory 

OPATŘENÍ 6: Podpora a rozvoj Domu s pečovatelskou službou – Spálené 
Poříčí 

Aktivita 6.1 Stávající nabídka Domu s pečovatelskou službou 
Aktivita 6.2 Zřízení rehabilitace pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou 
Aktivita 6.3. Poskytování rehabilitace pro širší skupinu uživatelů 

OPATŘENÍ 7: Podpora a rozvoj pečovatelské služby 
Aktivita 7.1. Stávající nabídka pečovatelské služby 
Aktivita 7.2. Aktivní vyhledávání potřebných 

 
 



 
 

3.8. Opatření 4 – Odstranění bariér 
 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 4.1 – Odstranění definovaných bariér 

Charakteristika 
aktivity: 

Pracovní skupina identifikovala na základě svých zkušeností a 
formou aktivního pozorování následující bariéry ztěžující pohyb 
osob po Spáleném Poříčí: 
4.1.1. budova Městského úřadu 
4.1.2. neexistence zábradlí v ulici „od školy kolem DPS“ 
4.1.3. bariérový vstup do domu s lékařskými ordinacemi 
4.1.4. sokolovna 
4.1.5. chodníky na mostě 
Většinu bariér může odstranit město (budova Městského úřadu, 
neexistence zábradlí), další bariéry bude možno odstranit po 
domluvě s vlastníky objektů (bariérový vstup do domu 
s lékařskými ordinacemi, sokolovna). Tyto uvedené bariéry budou 
odstraněny vybudováním různých pomůcek pro pohyb (oprava 
schodů, zábradlí apod.).  
V případě bariéry u vchodu do sokolovny bude ztížený vstup řešen 
zajištěním dopomoci při vstupu. Na možnost využití této dopomoci 
budou občané upozorněni v propagačních materiálech Sokola. Na 
budově Sokola bude umístěn zvonek pro přivolání dopomoci. 
Jedinou obtížně odstranitelnou bariérou jsou nevyhovující 
chodníky na mostě, které je možné upravit pouze v rámci celkové 
rekonstrukce mostu, která spadá pod správu ŘSD. 

Časový 
harmonogram: 

4.1.1. budova Městského úřadu – 2012 
4.1.2. neexistence zábradlí v ulici „od školy kolem DPS“ – XI/2011 
4.1.3. bariérový vstup do domu s lékařskými ordinacemi – 
XII/2011 
4.1.4. sokolovna – nebude řešeno 
4.1.5. chodníky na mostě – časový harmonogram nelze stanovit 

Předpokládaný 
realizátor: 

4.1.1. budova Městského úřadu – město Spálené Poříčí 
4.1.2. neexistence zábradlí v ulici „od školy kolem DPS“– město 
Spálené Pořící 
4.1.3. bariérový vstup do domu s lékařskými ordinacemi – vlastník 
ordinace  
4.1.4. sokolovna – vlastník budovy (Sokol)  
4.1.5. chodníky na mostě – ŘSD 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

senioři, osoby se ZP 75–100 75–100 75–100 
Předpokládané 
finanční zdroje: 2011/2012 2013 2014 

obec/obce  25 000   



 
 

CELKEM 25 000   
Výstupy: Výstupem aktivity je zajištění bezbariérového vstupu do 

vybraných budov ve Spáleném Poříčí a zvýšení bezpečnosti 
pohybu po městě pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

Poznámka: Řešení zlepšení stavu chodníků na mostě je dlouhodobou 
záležitostí vyžadující zvýšené finanční nároky a zajištění realizace 
ze strany ŘSD – způsob řešení bude sledován v aktivitě č. 4.2. 

 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 4.2 – Průběžné sledování stavu bariérovosti 
v obci 

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita je zaměřena na průběžné sledování stavu bariérovosti ve 
Spáleném Poříčí a dalších zapojených obcích. Součástí této aktivity 
je vyhodnocování možnosti odstraňování dalších překážek a jejich 
postupná realizace. 

Časový 
harmonogram: 

průběžně 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

poskytovatelé sociálních služeb pro cílové skupiny, zájmové 
sdružení cílových skupin 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

senioři, osoby se ZP 75–100 75–100 75–100 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

Nebyly vyčísleny. 

Výstupy: Výsledkem aktivity jsou bezbariérové obce v rámci POÚ Spálené 
Poříčí. 
 

Poznámka: Do realizace aktivity je vhodné zainteresovat širokou veřejnost ze 
Spáleného Poříčí a dalších obcí POÚ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.9. Opatření 5 – Podpora aktivního způsobu života seniorů 
a osob se zdravotním postižením 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 5.1 – Stávající nabídky pro seniory 

Charakteristika 
aktivity: 

Ve městě Spálené Poříčí existuje poměrně pestrá nabídka 
zájmových činností pro seniory: 
a) neziskové organizace např. Svaz českých chovatelů, Svaz 
včelařů, Dobrovolní hasiči, Zahrádkářský svaz, Sokol 
b) organizace, které přímo sdružují lidi s handicapem (Svaz 
zdravotně postižených) 
c) nabídka rukodělných aktivit – Dům dětí, Tyršova ul. 
d) jednorázové akce organizované městem nebo Měšťanskou 
besedou (výlety apod.)      
 Tyto nabídky jsou seniory využívány spíše v menší míře. 

Časový 
harmonogram: 

Aktivity pro seniory probíhají průběžně. 

Předpokládaný 
realizátor: 

viz. charakteristika aktivity 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

senioři, osoby se ZP 75–100 75–100 75–100 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

Nebyly vyčísleny. 

Výstupy: Výstupem aktivity je pokračování ve stávající nabídce 
volnočasových aktivit pro seniory. 

 
 
 
 
Číslo a název 
aktivity: Aktivita č. 5.2. – Klub seniorů 

Charakteristika 
aktivity: 

Předmětem aktivity 5.2 bude zřízení nového typu aktivity pro 
aktivní zapojení seniorů. Tato aktivita bude realizována formou 
občasného setkávání seniorů v rámci nově vytvořeného klubu 
seniorů. Tento klub bude nabízet organizované aktivity pro 
seniory zaměřené na podporu kulturního a společenského života 
seniorů (přednášky, rukodělné aktivity, výlety, účast na 
společenských akcích města apod.).  
Klub seniorů přispěje k podpoře sounáležitosti seniorů, obohacení 
jejich života a posílí vzájemné společenské kontakty (i napříč 
generacemi). 
Tato aktivita reaguje na zjištění, že pro občany v seniorském věku 
je důležité zajistit pravidelné a známé místo ke scházení. Tímto 
místem bude společenská místnost Domu s pečovatelskou službou 
ve Spáleném Poříčí. 



 
 

Časový 
harmonogram: 

příprava klubu seniorů – X/11 – XI/11 
pravidelné akce v rámci klubu seniorů – od 2012 (vždy min. 4 
setkání ročně) 

Předpokládaný 
realizátor: 

Diecézní charita Plzeň – pečovatelská služba Blovice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Dům s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí 
CSOŠ 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

senioři, osoby se ZP 30 30 30 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

obec/obce  5 000 5 000 5 000 

CELKEM 5 000 5 000 5 000 
Výstupy: Výstupem aktivity bude organizovaný program pro seniory v rámci 

nově vzniklého Klubu seniorů, který bude nabízet aktivity pro tuto 
cílovou skupinu od roku 2012, vždy min. 4x do roka. 

 
 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 5.3 – Zapojení mládeže do spolupráce s DPS 

Charakteristika 
aktivity: 

Návrh aktivity vyšel z potřeb seniorů a možností studentů CSOŠ. 
Aktivita bude realizována jako koordinované a odborně zaštítěné 
dobrovolné činnosti studentů. Těmito činnostmi budou zejména 
pravidelné návštěvy seniorů v DPS, pomoc při organizování a 
praktické realizaci nabídky Klubu seniorů apod. 

Časový 
harmonogram: 

průběžně 

Předpokládaný 
realizátor: 

CSOŠ 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Dům s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

senioři – DPS 25 30 35 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

Aktivita bude realizována formou dobrovolného zapojení studentů, 
bez nároku na finanční zdroje. 

Výstupy: Výsledkem aktivity je zpestření života seniorů v DPS, rozšíření 
nabídky volnočasových aktivit, pravidelné návštěvy apod. Aktivita 
také přispěje (vzhledem k zapojení studentů) k podpoře vztahů 
mezi generacemi a prevenci vzniku mezigeneračních konfliktů. 



 
 

Poznámka: Nutnou podmínkou realizace aktivity je koordinace této aktivity ze 
strany CSOŠ a také dostatek vhodných studentů pro zapojení do 
této činnosti. Jako optimální počet se jeví min. 12 aktivních 
studentů. 

 
 
 

3.10. Opatření 6 – Podpora a rozvoj Domu s pečovatelskou 
službou – Spálené poříčí 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 6.1 – Stávající nabídka DPS 

Charakteristika 
aktivity: 

VE Spálenopoříčcké DPS je k dispozici 34 bytů o výměře cca 
35m², z toho je 6 bytů bezbariérových. Max. kapacita DPS je 45 
osob. 
Cena nájmu včetně služeb (tj. úklid společných prostor, topení, 
údržba) činí cca 2 150 Kč. 
V domě je možnost praní v prádelně, společná sušárna, 
mandlovna(ze které bude rehabilitace), společenská místnost 
s knihovnou, možnost použití bezbariérové velké koupelny. 
 

Časový 
harmonogram: 

průběžně 

Předpokládaný 
realizátor: 

Dům s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

senioři 45 45 45 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    

Plzeňský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM    
Výstupy: Aktivita spočívá v pokračující standardní nabídce služeb Domova 

s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí. 
 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 6.2 – Zřízení rehabilitace 



 
 

Charakteristika 
aktivity: 

Rehabilitace je vhodnou nabídkou pro cílovou skupinu senioři. 
Pomáhá jim stabilizovat jejich zdravotní stav a předcházet 
zhoršení zejména pohybového aparátu. Důležitým předpokladem 
účinné rehabilitace je poskytování rehabilitace v místě bydlení. 
Proto je další plánovanou aktivitou KP zřízení rehabilitace přímo 
v DPS. Zároveň tím bude vyřešena problematika již nefunkčních 
prostor DPS (mandlovna). 
V současné době je již zpracován projekt na zřízení rehabilitace 
pro cílovou skupinu senioři – obyvatelé DPS a vyčleněny finanční 
prostředky na jeho realizaci. 

Časový 
harmonogram: 

vybudování a vybavení rehabilitační místnosti – XII/2011 
provoz rehabilitační místnosti – od 2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

senioři - DPS 45 45 45 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    

Plzeňský kraj    

obec/obce  100 000   

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM    
Výstupy: Výstupem aktivity je vybavená rehabilitační místnost v DPS 

Spálené Poříčí a poskytování rehabilitace pro obyvatele DPS. 
 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 6.3 – Možnosti poskytování rehabilitace pro 
širší skupinu uživatelů 

Charakteristika 
aktivity: 

Nově zřízená rehabilitace v DPS by byla vhodnou nabídkou i pro 
další možné uživatele. Jednalo by se o uživatele z definované 
cílové skupiny – senioři, osoby se zdravotním postižením. 

Časový 
harmonogram: 

podzim 2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

Dům s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 



 
 

senioři, osoby se ZP    
ostatní    
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    

Plzeňský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM    
Výstupy: Aktivita zajistí poskytování rehabilitace pro širší veřejnost, 

zejména pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
Poznámka: Předpokladem realizace této aktivity je úspěšná realizace aktivity 

č. 6.2. a rozhodnutí města Spálené Poříčí o podmínkách rozšíření 
služby rehabilitace i pro další občany, zejména seniory a osoby se 
zdravotním postižením. 
Nutnou podmínkou rozšíření nabídky rehabilitace je místní 
poskytovatel rehabilitace (rehabilitační sestra apod.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.11. Opatření 7 – Podpora a rozvoj pe čovatelské služby 
 
Číslo a název 
aktivity: Aktivita č. 7.1. - Stávající nabídka pečovatelské služby 

Charakteristika 
aktivity: 

Pečovatelská služba Diecézní charity Plzeň poskytuje podporu či 
pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci. 
Služba podporuje uživatele, aby mohli i v náročných životních 
situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním 
postižením zůstat ve svém domácím prostředí, aby žili důstojně a 
zapojovali se do běžného života společnosti. 
 
Služba zajišťuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

(pomoc při podávání jídla, při oblékání, při pohybu) 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu (pomoc při základních úkonech osobní 
hygieny, při péči o vlasy, nehty) 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (donáška 
jídla, pomoc při přípravě jídla a pití) 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, 
pochůzky), praní a žehlení prádla 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
(doprovod do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady) 

 
Služba zajišťuje tyto fakultativní činnosti: 
 
a) půjčování kompenzačních pomůcek  
b) pedikúra 
c) aktivizační činnosti 
d) kopírování 
 
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů ve Spáleném 
Poříčí a ve spádových obcích. 
Služba je poskytována v pracovní dny  
ve vymezeném čase v rozsahu běžné pracovní doby (po dohodě i 
mimo tuto dobu a o víkendech či svátcích). 

Časový 
harmonogram: 

průběžně 

Realizátor: Diecézní charita Plzeň 
Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Obec  Spálené Poříčí 



 

 
 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2012 2013 2014 

1) osoby, které mají 
sníženou 
soběstačnost 
v základních 
životních 
dovednostech 
z důvodu věku, 
nemoci či 
zdravotního 
postižení  
2) rodiny, jejichž 
člen je zdravotně 
znevýhodněn 
3) rodiny s dětmi, 
jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby 

10 10 10 
 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2012 2013 2014 

MPSV 0 0 0 

Plzeňský  kraj 0 0 0 

obec/obce  182 000 190 000 200 000 

příjmy od klientů 23 000 25 000 25 000 

ostatní 0 0 0 

CELKEM 
 

205 000 215 000 225 000 

Výstupy: Zabezpečení životních potřeb (biologických, psychických, 
sociálních), život ve vlastním domácím prostředí osob cílové 
skupiny.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 7.2 – Aktivní vyhledávání potřebných  

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita vychází z následujících skutečností – na území 
mikroregionu Spálenopoříčska žije cca 400 občanů v seniorském 
věku, z tohoto počtu jich jen min. počet využívá nabídky existující 
pečovatelské služby. Ze SWOT analýzy také vyplynula 
charakteristika této cílové skupiny ve smyslu obav z využívání 
sociální služby a také charakteristika území – tradice sousedské 
výpomoci. 
Aktivita se snaží reagovat na tyto skutečnosti vytvoření systému 
sdílení informací o potřebných, tj. občanů v seniorském věku, 
kterým by využití nabídky pečovatelské služby zkvalitnilo život 
v domácím prostředí. Aktivita bude probíhat ve spolupráci sociální 
odboru města Spálené Poříčí (místní šetření, sbírání podnětů pro 
poskytnutí pečovatelské služby) a Diecézní charity Plzeň 
(představení nabídky pečovatelské služby, sjednání rozsahu a 
poskytování sociální služby). 

Časový 
harmonogram: 

průběžně 

Předpokládaný 
realizátor: 

sociální odbor a sociální komise města Spálené Poříčí 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Diecézní charita Plzeň – pečovatelská služba Blovice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

senioři, osoby se ZP 10 20 15 
Předpokládané 
finanční zdroje: Aktivita bez přímých finančních nákladů. 

Výstupy: Výstupem aktivity je zachycení lidí v seniorském věku s potřebou 
dopomoci formou pečovatelské služby, vytvoření efektivní 
spolupráce mezi sociálním odborem města a poskytovatelem 
pečovatelské služby k zajištění této služby potřebným. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3.12. Opatření a aktivity v oblasti služeb pro děti a mládež 
 

Opatření a aktivity v oblasti služeb pro děti a mládež 

OPATŘENÍ 8: Služby pro děti předškolního věku 
Aktivita 8.1 Zmapování potřeb a zájmu o vznik mateřského centra 
Aktivita 8.2 Realizace mateřského centra  

OPATŘENÍ 9: Prevence vzniku sociopatologických jevů u dětí a mládeže 
Aktivita 9.1 Stávající aktivity pro děti a mládež 
Aktivita 9.2 Zpřístupnění veřejných sportovišť 
Aktivita 9.3. Vznik klubu pro mládež 

OPATŘENÍ 10: Prevence a řešení drogové závislosti u dětí a mládeže 
Aktivita 10.1 Prevence vzniku drogové závislosti v rámci školní výuky 
Aktivita 10.2 Propagace dostupných sociálních služeb pro drogově závislé 
Aktivita 10.3. Odborná sociální služba pro drogově závislé 

 

3.13. Opatření 8 –  Služby pro děti předškolního věku 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 8.1. – Zmapování potřeb a zájmu o vznik 
mateřského centra 

Charakteristika 
aktivity: 

Jednou z významných aktivit podporujících rozvoj a výchovu dětí 
jsou tzv. mateřská centra umožňující společné aktivity dětí a jejich 
rodičů v rámci volně organizovaných programů. 
Vzhledem k významnému počtu rodin s dětmi předškolního věku 
na území POÚ Spálené Poříčí a také s ohledem na charakter 
mateřského centra – tedy aktivity jsou do značné míry závislé na 
aktivním zapojení rodičů do jejich přípravy a realizace, byla jako 
první aktivita zrealizován průzkum zájmu o nabídku mateřského 
centra. 
Průzkum proběhl začátkem měsíce června, formou osobního 
dotazování členů cílové skupiny (zejména matek). Z průzkumu 
vyplynulo, že o mateřské centrum je mezi rodiči zájem, jeho 
nabídku by využívali min. 1x týdně a většina je ochotna aktivně se 
podílet na přípravě programu tohoto centra.  

Časový 
harmonogram: 

červen 2011 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

SCOŠ Spálené Poříčí 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

Není relevantní. 

Předpokládané 
finanční zdroje: Aktivita bez přímých finančních nákladů. 



 

 
 

Výstupy: Výstupem aktivity je zmapování zájmu o mateřské centrum a 
zvýšení informovanosti veřejnosti o tomto typu prorodinných 
služeb. 

 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 8.2. – Realizace mateřského centra 

Charakteristika 
aktivity: 

Součástí aktivity realizace mateřského centra bude vytvoření 
aktivní skupiny realizátorů centra, domluva formy a programové 
nabídky a také výběr vhodného zázemí pro realizaci. V obci jsou 
k dispozici tyto možné prostory – Dům dětí, SCOŠ Spálené Poříčí, 
DPS, školní družina. U všech těchto prostor existují určitá 
omezení, ke kterým bude nutno přihlédnout při konečném 
rozhodování o výběru prostor. 

Časový 
harmonogram: 

příprava otevření mateřského centra – podzim 2011 
zahájení činnosti – leden 2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

vybraný poskytovatel prostor, právní subjekt realizující mateřské 
centrum (např. vzniklé občanské sdružení) 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

rodiny  30  30  30  
Předpokládané 
finanční zdroje: 2011/2012 2013 2014 

MPSV    

Plzeňský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM 50 000 50 000 25 000 
Výstupy: Výstupem aktivity je fungující mateřské centrum, které nabízí 

program pro rodiny s předškolními dětmi podle zájmu této cílové 
skupiny a v dojednaném rozsahu.  

Poznámka: Podmínkou úspěšné realizace této aktivity je dostatek aktivních 
lidí z cílové skupiny, kteří budou ochotni podílet se na vedení 
mateřského centra. 

 
 
 
 



 

 
 

3.14. Opatření 9 – Prevence vzniku sociopatologických jevů 
u dětí a mládeže 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 9.1. – Stávající aktivity pro děti a mládež 

Charakteristika 
aktivity: 

Ve Spálené Poříčí je nabízena řada volnočasových aktivit, zejména 
pro mládež – Dům dětí, Sokol apod. 

Časový 
harmonogram: 

průběžně 

Předpokládaný 
realizátor: 

poskytovatelé aktivit pro děti a mládež 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

děti    
mládež    
Předpokládané 
finanční zdroje: Finanční náklady nebyly vyčísleny. 

Výstupy: Výstupem aktivity je pokračování ve stávající nabídce aktivit pro 
děti a mládež. 
 

 
 
Číslo a název 
aktivity: Aktivita č. 9.2. – Zpřístupnění veřejných hřišť a sportovišť 

Charakteristika 
aktivity: 

Ve Spáleném Poříčí je volně přístupné hřiště u Sokolovny. Tento 
prostor je navíc plánováno dovybavit dalšími herními a 
sportovními prvky. 
Pro zvýšení kvality zázemí pro volnočasové neorganizované 
aktivity dětí a mládeže je plánováno zpřístupnění dětského hřiště 
a tenisových kurtů. Tato aktivita bude řešena partnerskou 
spoluprací mezi městem Spálené Poříčí a Sokolem. Cílem aktivity 
je maximální využívání sportovišť širokou veřejností a zároveň 
ochrana těchto prostor před zničením. 

Časový 
harmonogram: 

průběžně 
jednání se Sokolem – podzim 2011 
zpřístupnění tenisových kurtů a dětského hřiště – jaro 2012 
 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Sokol 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 



 

 
 

děti    
mládež    
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    

Plzeňský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM    
Výstupy: Výstupem aktivity je zkvalitnění zázemí pro volnočasové 

neorganizované aktivity dětí a mládeže a to formou zpřístupnění 
hřišť a dovybavení již přístupného hřiště u Sokolovny. 

Poznámka: Náklady na realizaci jsou vyčíslením nákladů na nové herní prvky. 
 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 9.3. – Vznik klubu pro mládež 

Charakteristika 
aktivity: 

Provoz kulturně společenského klubu pro mládež, s přednostním 
zaměřením na internátní studenty CSOŠ, se současnou 
otevřeností veřejnosti z řad mládeže i dospělých. Stěžejní aktivitou 
je realizace filmového klubu. 

Časový 
harmonogram: 

průběžně během školního roku 

Předpokládaný 
realizátor: 

CSOŠ Spálené Poříčí 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

město Spálené Poříčí 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

studenti CSOŠ + 
mládež ze Spáleného 
Poříčí 

60 + 10 40 + 20 40 + 20 

veřejnost  10 20 20 
Předpokládané 
finanční zdroje: 2011/2012 2013 2014 

MPSV    

Plzeňský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM    



 

 
 

Výstupy: Výsledkem aktivity je podpora kulturního a společenského života 
jak studentů CSOŠ, tak veřejnosti, a to díky poskytnutí prostor 
v budově školy. Prostřednictvím realizace filmového klubu budou 
zúčastění seznamováni s kvalitní filmovou tvorbou a současně 
budou mít možnost o zhlédnutých dílech diskutovat a vzájemně se 
tak obohacovat. 
 

Poznámka: Realizace projektu závisí jednak na přidělení finančních prostředků 
škole, jednak na aktivitě konkrétních pedagogů případně dalších 
dobrovolníků. 
V případě zájmu mládeže je možné nabídky klubu rozšířit o další 
kulturně-společenské aktivity. 
Klub bude koncipován na maximální aktuální kapacitu 30 
návštěvníků. 

 

3.15. Opatření 10 – Prevence a řešení drogové závislosti u dětí 
a mládeže 
 
Číslo a název 
aktivity: Aktivita č. 10.1. – Prevence vzniku drogové závislosti 

Charakteristika 
aktivity: 

Jednou z významných aktivit na poli rizika vzniku drogové 
závislosti u dětí a mládeže je realizace  přednášek, seminářů a 
besed zaměřených na primární prevenci rizikového chování u dětí 
a mládeže s důrazem na problematiku zneužívání návykových 
látek. 
Tyto preventivní aktivity probíhají v rámci školní výuky na základní 
škole ve Spáleném Poříčí a na CSOŠ ve Spáleném Poříčí. Obě 
školy mají zpracován plán preventivních aktivit a při jejich realizaci 
spolupracují s odbornými organizacemi a pracovišti 
specializovanými na tuto problematiku.   

Časový 
harmonogram: 

průběžně během školního roku 

Předpokládaný 
realizátor: 

základní škola Spálené Poříčí, SCOŠ Spálené Poříčí  

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

realizátoři přednášek, besed a seminářů 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 21 

2011/2012 2013 2014 

Studenti  CSOŠ 200 200 200 
Žáci ZŠ doplnit   

                                                 
21 (je-li možné vyčíslit pro každou cílovou skupinu zvlášť) 



 

 
 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

Není relevantní. 

Výstupy: Výsledkem aktivity je informovanost dětí a mládeže o rizicích 
spojených s užíváním návykových látek, ovlivňování jejich 
životního stylu a podpora takových vlastností a schopností, které 
je připraví na setkání se světem drog a prostředím, kde jsou 
návykové látky zneužívány.  
 

 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 10.2. – Propagace dostupných sociálních služeb 
pro drogově závislé 

Charakteristika 
aktivity: 

Ze SWOT analýzy vyplynulo, že ve Spáleném Poříčí existuje 
problematika zneužívání návykových látek, zejména mezi mládeží 
a mladými dospělými. Zároveň zde není žádná specializovaná 
sociální služba, která by se této problematice mohla věnovat. 
V první řadě bude tedy situace řešena zvýšením informovanosti 
veřejnosti o nabídkách sociálních služeb z této oblasti a kontakty 
na místně dostupné služby v blízkých městech. 
Základní informovanost bude navíc podpořena poskytování 
základního sociálního poradenství v uvažované službě sociálního 
poradenství (viz. opatření 10). 

Časový 
harmonogram: 

průběžně 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

…    
    
Předpokládané 
finanční zdroje: 

Náklady nebyly vyčísleny. 

Výstupy: Výstupem aktivity je zvýšení informování o možnostech řešení 
drogové závislosti a s ní spojenými sociálními a dalšími problémy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 10.3. – Odborná sociální služba pro drogově 
závislé 

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita je doplněním snahy o účelné řešení drogové problematiky 
na území POÚ Spálené Poříčí. Reaguje na odborná stanoviska 
v této oblasti, že efektivní řešení nabízí všechny stupně prevence 
drogové závislosti – tedy od primární až po terciární. 
Vzhledem k neexistenci odborného posouzení potřeb území je 
aktivita v této fázi zaměřena na navázání spolupráce s odborným 
poskytovatelem služeb, který by pro město vypracoval návrh 
realizace sekundární a terciární prevence – tj. přímé práce 
s uživateli drog a jejich rodinami. 
Na základě tohoto doporučení bude realizována dojednaná forma 
poskytování sociální služby pro cílovou skupinu drogově závislých. 

Časový 
harmonogram: 

dojednání odborného posouzení – 2011 
zmapování území a návrh dalšího postupu – 6/2012 
poskytování odborné služby – konec 2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

vybraný poskytovatel služby 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

…    
    
Předpokládané 
finanční zdroje: 

Náklady zatím nelze odhadnout. 

Výstupy: Výstupem aktivity je poskytování služby pro cílovou skupinu 
drogově závislí s ohledem na zjištěné potřeby a specifika území 
POÚ Spálené Poříčí. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

3.16. Opatření a aktivity v oblasti služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Opatření a aktivity v oblasti služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

OPATŘENÍ 11: Poskytování sociálního poradenství pro řešení dluhové 
problematiky 

Aktivita 11.1 Zajištění zázemí pro poskytování služby 
Aktivita 11.2 Zajištění poskytovatele služby sociálního poradenství 
Aktivita 11.3. Poskytování sociálního poradenství pro řešení dluhové problematiky 

OPATŘENÍ 12: Začleňování dětí ohrožených sociálním vyloučením 
Aktivita 11.1 Stávající služby podporující sociální začleňování dětí 
Aktivita 11.2 Zájmové kroužky pro děti ohrožené sociálním vyloučením 
Aktivita 11.3. Doučování dětí ohrožených sociálním vyloučením 

 

3.15. Opatření 11 – Poskytování sociálního poradenství pro 
řešení dluhové problematiky 
 
Číslo a název 
aktivity: Aktivita č. 11.1. – Zajištění zázemí pro poskytování služby 

Charakteristika 
aktivity: 

Návrh aktivity do KP vzešel z ankety pro veřejnost – konkrétně 
z požadavku občanů po zavedení nového typu sociální služby 
sociálního poradenství a také z ankety mezi starosty obcí, kteří 
identifikovali vzrůstající počty zadlužených občanů. 
Nutnou podmínkou pro poskytování poradenství je existence 
kancelářského zázemí pro poskytování služby. Kancelář bude 
využívána buď pro ambulantní poskytování poradenství nebo jako 
zázemí pro terénní způsob poskytování. 
Kancelář poskytne město Spálené Poříčí ve vhodných prostorách a 
za přiměřených finančních podmínek – hrazení provozních 
nákladů. 

Časový 
harmonogram: 

příprava prostor, uzavření smlouvy o užívání prostor – do 
XII/2011 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

poskytovatel sociálního poradenství 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

Není relevantní. 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    



 

 
 

Plzeňský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM    
Výstupy: Výstupem aktivity je plně připravená kancelář pro poskytování 

sociálního poradenství. 
 
 
 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 11.2. – Zajištění poskytovatele služby 
sociálního poradenství 

Charakteristika 
aktivity: 

Další nutnou podmínkou poskytování sociálního poradenství pro 
řešení dluhové problematiky je existence kvalitního poskytovatele 
odpovídajícího typu sociální služby.  
V současné době přicházejí v úvahu dva poskytovatelé sociálních 
služeb: 

� Diakonie ČCE – středisko Rokycany – registrovaný 
poskytovatel odborného sociálního poradenství (včetně 
dluhového poradenství) 

� Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka v Plzni – registrovaný 
poskytovatel služby terénní programy (včetně řešení 
dluhových situací) 

Diakonie ČCE zatím v mikroregionu Spálenopoříčska své služby 
neposkytuje, Člověk v tísni, o.p.s. realizuje na území terénní 
službu (s kanceláří v Blovicích) v rámci tříletého individuálního 
projektu (projekt je realizován v letech 2011–2013). 
Poskytovatel sociální služby s kanceláří ve Spáleném Poříčí bude 
vybrán rozhodnutím Rady a Zastupitelstva města Spálené Poříčí 
na základě dodaných informací od obou organizací.  

Časový 
harmonogram: 

rozhodnutí o výběru poskytovatele služby – do XII/2011 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

Není relevantní. 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

Aktivita bez přímých finančních nákladů. 

Výstupy: Výstupem aktivity je vybraný poskytovatel služby sociálního 
poradenství pro řešení dluhové problematiky poskytující služby na 
území Spáleného Poříčí. 



 

 
 

Poznámka: Pro realizaci aktivity je nutná aktivní spolupráce poskytovatelů 
sociálního poradenství, která spočívá v prezentaci nabízených 
služeb zastupitelům města Spálené Poříčí. 

 
 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 11.3. – Poskytování sociálního poradenství pro 
řešení dluhové problematiky 

Charakteristika 
aktivity: 

(popis realizace, co, jak, zdůvodnění, spádovost služby – region 
atp., výstupy, předpokládané přínosy a dopady, u rozvoje stávající 
služby nebo nových služeb včetně termínu zahájení poskytování)   

Časový 
harmonogram: 

poskytování služby – od 2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

vybraný poskytovatel sociálního poradenství 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

lidé ohrožení soc. 
vyloučením 

   

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    

Plzeňský kraj    

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM    
Výstupy: Výstupem aktivity je poskytování sociálního poradenství pro řešení 

dluhové problematiky na území Spáleného Poříčí. 
 

Poznámka:  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3.17. Opatření 12 – Začleňování dětí ohrožených sociálním 
vyloučením 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 12.1. – Stávající služby podporující sociální 
začleňování dětí 

Charakteristika 
aktivity: 

Organizace Domus – Centrum pro rodinu zajišťuje poskytování 
sociální služby formou podpory a doprovázení rodiny takovým 
způsobem, aby bylo dosaženo stabilního rodinného prostředí pro 
zajištění zdravého vývoje dítěte, jeho bezpečné a podnětné 
výchovy a pro spokojené a zdravé soužití všech členů rodiny. 
Služba je nabízena terénní formou. 

Časový 
harmonogram: 

průběžně 

Předpokládaný 
realizátor: 

Domus – Centrum pro rodinu 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

rodiny s dětmi    
Předpokládané 
finanční zdroje: 2011/2012 2013 2014 

MPSV    

Plzeňský kraj 144 000 96 000 48 000 

obec/obce     

příjmy od klientů    

ostatní    

CELKEM    
Výstupy: Výstupem aktivity je poskytování sociální služby – sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území POÚ Spálené Poříčí. 
 
 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 12.2. – Zájmové kroužky pro děti ohrožené 
sociálním vyloučením 

Charakteristika 
aktivity: 

Děti ze sociálně ohrožených rodin mají ztížený přístup 
k volnočasovým aktivitám a tím u nich vzniká větší riziko 
sociálního vyloučení a také vzniku sociálně patologických jevů. 
Z tohoto důvodu je součástí KP aktivita zaměřená na zpřístupnění 
stávající místní nabídky zájmových kroužků pro děti ze sociálně 
ohrožených rodin.  
Obsahem aktivity je vytvoření systému komunikace mezi 
poskytovateli zájmových kroužků, městem a sociálně ohroženými 
rodinami. Zároveň tento systém bude zahrnovat dohodu o 
způsobu přispívání města na uhrazení nákladů na poplatky za 
kroužky u vybraných rodin. 



 

 
 

Časový 
harmonogram: 

příprava systému podpory – do VI/2012 
nabídka zvýhodněných kroužků – od IX/2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

město Spálené Poříčí 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

poskytovatelé zájmových kroužků 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

děti ze sociálně 
ohrožených rodin 

   

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

obec/obce  2 000 5 000 5 000 

CELKEM    
Výstupy: Výstupem aktivity je vytvořený efektivní systém podpory dětí ze 

sociálně ohrožených rodin a poskytování příspěvku na poplatky za 
zájmové kroužky. Díky tomuto příspěvku mohou děti z vybraných 
rodin navštěvovat nabízené zájmové kroužky. 

Poznámka: Systém podpory vyžaduje vytvoření rozhodovacích kritérií pro 
výběr podporovaných rodin a také způsob průhledného a cíleného 
finančního přispívání na poplatky v zájmových kroužcích. Tento 
systém může mít několik různých podob – přímé příspěvky 
vybraným rodinám, příspěvek zájmových organizacím nebo 
příspěvek poskytovateli sociální služby (sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi). O výběru systému a jeho realizaci musí 
rozhodnout zastupitelé města. 

 
 
 
Číslo a název 
aktivity: 

Aktivita č. 12.3. – Doučování dětí ohrožených sociálním 
vyloučením 

Charakteristika 
aktivity: 

Děti ze sociálně ohrožených rodin mají v rodinné prostředí nižší 
podporu při školní přípravě. Tento fakt přispívá k zhoršení 
prospěchu dětí ve škole a ke snížené možnosti přijetí těchto dětí 
ke studiu na střední či vysoké škole. 
Vhodnou aktivitou k odstranění tohoto negativního jevu je 
nabídka cíleného doučování dětí. Tato aktivita by navíc umožnila 
zapojení studentů CSOŠ, kteří by mohli nabídnout své znalosti a 
také se zapojit do prospěšné a zajímavé práce v komunitě. 
Aktivita zahrnuje výběr, přípravu a podporu zapojených studentů. 
Dále vytvoření systému komunikace mezi školou a poskytovatelem 
sociální služby Domus – Centrum pro rodinu. 

Časový 
harmonogram: 

vytvoření systému doučování – do XII/2011 
poskytování doučování – od 2012, dále průběžně 



 

 
 

Předpokládaný 
realizátor: 

CSOŠ 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Domus – Centrum pro rodinu 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

děti z ohrožených 
rodin 

   

Předpokládané 
finanční zdroje: Aktivita bez přímých finančních nákladů. 

Výstupy: Výstupem je nabídka doučování pro děti ze sociálně ohrožených 
rodin poskytovaná studenty CSOŠ ve spolupráci s Domus – 
Centrem pro rodinu. 

Poznámka: Nutnou podmínkou realizace aktivity je koordinace této aktivity ze 
strany CSOŠ a také dostatek vhodných studentů pro zapojení do 
této činnosti. 

 
 
 
 
 
 


