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1. Úvodní slovo 

 

Milí občané mikroregionu Úhlava,  

 

Do rukou se Vám dostává Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území Dobrovolného svazku 

obcí Úhlava. Tento dokument navazuje na Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Úhlava, 

který byl zpracován pro období 2007 – 2010.  

 

Na vytvoření toho plánu se podíleli zástupci obcí sdružených v Dobrovolném svazku, poskytovatelé, 

kteří zajišťují sociální služby, a hlavně vy, občané, kteří zde žijete. Plán rozvoje a udržitelnosti 

sociálních služeb se nezaměřuje výhradně na sociální služby, ale je zde i prostor pro služby návazné, 

které slouží i dalším  občanům, tedy nejen současným či budoucím uživatelům sociálních služeb. Tento 

dokument vznikl proto, aby nám všem pomohl k příjemnějšímu životu tady u nás v mikroregionu. 

 

Tímto bych také chtěla poděkovat všem, kteří se na vytvoření tohoto plánu podíleli a  Tobě, milý 

pláne, popřát, aby ses nestal jen pouhým svazkem listů uloženým na polici, ale aby se nám povedlo 

uskutečnit co nejvíce z toho, co nám na svých stránkách předkládáš. 

 

           Soňa Hladíková 

             Koordinátorka projektu KPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti 

sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč, který je podpořen 

z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  
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2. Jak jsme tvořili plán 

 

2.1. Kde se nacházíme a jak jsme sem došli aneb postup vzniku plánu 

 

Průběh procesu komunitního plánování: 

- přípravná fáze (září 2010 – říjen 2010) 

- analytická fáze (říjen 2010 – květen 2011) 

- plánovací fáze (červen 2011 – listopad 2011) 

 

V průběhu září 2010 až května 2011 byly realizovány následující aktivity: 

- Smluvní uzavření spolupráce svazku obcí Úhlava a CpKP západní Čechy. 

- Jmenování koordinátorky procesu. 

- Vytvoření řídící skupiny. 

- Jednání řídící skupiny. 

- Informování veřejnosti o realizaci procesu komunitního plánování. 

- Navázání aktivní spolupráce s okolními obcemi. 

- Zpracování sociodemografické analýzy Dobrovolného svazku obcí Úhlava. 

- Zpracování Analýzy poskytovatelů sociálních a návazných služeb na území DSO Úhlava. 

- Realizace analýz zaměřených na potřeby občanů. 

- Jednání pracovních skupin na klíčová témata po celém regionu. 

- Veřejné setkání na téma „Vyhodnocení komunitního plánování sociálních služeb“ dne 

8.3.2011  

- Stanovení priorit KPSS, jejich projednání a předložení ke schválení. 

 

 

2.2. Tvořili jsme plán společně 

Záměr procesu Komunitního plánování sociálních služeb na území Dobrovolného svazku obcí Úhlava 

byl schválen Dobrovolným svazkem obcí Úhlava. 

Do procesu byla zapojena široká veřejnost, uživatelé sociálních služeb, osoby jim blízké, 

poskytovatelé sociálních služeb, organizace věnující se souvisejícím službám, zástupci měst a obcí 

mikroregionu a úředníci městských a obecních úřadů. Proces je založen na spolupráci všech 

zúčastněných. 
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Pro zajištění realizace KPSS byla jmenována Řídící skupina, seskupená ze zástupců zadavatele, 

poskytovatelů služeb a uživatelů.  

 

Členové Řídící skupiny: 

� Ing. Miloslav Rubáš, starosta města Nýrsko, předseda DSO Úhlava 

� Mgr. Michal Linhart, starosta obce Janovice nad Úhlavou  

� Jan Kroupa, starosta obce Hamry 

� Ing. Josef Rousek, starosta obce Strážov 

� RSDr. Jan Rejfek, starosta obce Dešenice 

� Petr Zahrádka, starosta obce Chudenin  

� Romana Jiříková, tajemnice DSO Úhlava 

� Daniela Míková, Pečovatelská služba Nýrsko 

� Jana Pohanková, vedoucí OSZ MěÚ Nýrsko 

 

Role Řídící skupiny:  

- stanovení cílů a priorit procesu a jejich předkládání Zastupitelstvu města, 

- předkládání průběžných závěrů Zastupitelstvu města, 

- zodpovědnost za kvalitní průběh procesu plánování sociálních služeb a naplňování principů 

a hodnot komunitního plánování, 

- komunikace se zastupitelstvy obcí a dalšími články struktury, 

- navrhování organizační struktury, její aktualizaci, 

- řízení procesu plánování sociálních služeb, 

- projednání konečné podoby návrhu Komunitního plánu a jeho předložení Zastupitelstvu 

města, 

- sledování plnění cílů Komunitního plánu, 

- aktualizace plánu v dalších letech.  
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Dále vznikly pracovní skupiny, jež sestávají ze zájemců z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních 

služeb, zástupců měst a obcí správního obvodu a dalších zainteresovaných osob. Výstupy jejich 

činnosti slouží jako podklad pro tvorbu strategické a implementační části komunitního plánu rozvoje 

a udržitelnosti sociálních služeb. 

 

Role pracovních skupin: 

Pracovní skupiny se setkávaly od ledna do června roku 2011, za toto období proběhlo patnáct setkání  

ve všech obcích DSO Úhlava. Setkávání pracovních skupin se účastnili zájemci o Komunitní plánování 

sociálních služeb z řad široké veřejnosti, uživatelé i zadavatelé sociálních služeb. Na základě těchto 

setkání byl vytvořen podklad pro SWOT analýzu mikroregionu Úhlava. 

 
Setkání pracovních skupin se uskutečnila: 

- dne 12. ledna 2011 v Klubu seniorů v Janovicích nad Úhlavou 

- dne 28. ledna 2010 v Chudeníně 

- dne 2. února 2011 v Klubu seniorů ve Strážově 

- dne 4. února 2011 v Hamrech 

- dne 8. února 2011 v Klubu žen v Dešenicích 

- dne 9. února 2011 v Klubu seniorů v Nýrsku 

- dne 7. března 2011 ve Svazu zdravotně postižených Nýrsko 

- dne 9. březnav  Klubu žen v Chudeníně 

- dne 23. března v Janovicích nad Úhlavou 

- dne 23. března v Nýrsku 

- dne 24. března v Nýrsku 

- dne 24. března ve Svazu zdravotně postižených ve Strážově 

- dne 4. května v Klubu seniorů ve Strážově 

- dne 17. května v Klubu žen v Dešenicích 

- dne 3. června v Hamrech  

 

Role pracovních skupin je: 

- vyjadřování se k problémům regionu 

- konkretizace těchto problémů 

- hledání možných řešení 
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Setkání pracovních skupin se zúčastnilo celkem  214 osob: 

Tabulka č. 1: Počet členů pracovních skupin 

Obec Počet osob 

Dešenice 18 

Hamry 46 

Chudenín 26 

Janovice nad Úhlavou 19 

Nýrsko 50 

Strážov 55 

 

 

2.3. Harmonogram průběhu zpracování 

Tabulka č. 2: Harmonogram projektu 

Aktivita Období 

Aktualizace sociodemografické analýzy Září – prosinec 2010 

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Listopad 2011 – leden 2011 

Jednání řídící skupiny Říjen 2010, prosinec 2010, březen 2011, červen 
2011, září 2011 

Jednání pracovních skupin Leden 2011 – červen 2011 

Veřejné setkání Březen 2011 

Analýza konrétních potřeb uživatelů Květen – červen 2011 

Vyhodnocení realizačních plánů Březen 2011 

Zpracování metodické brožury  

Informační kampaň Září 2010 – listopad 2011 

Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních 
služeb 

Červen – listopad 2011 

 

 

2.4. Metodické vedení procesu  

Metodické vedení procesu probíhalo na základě principů komunitního plánování a vycházelo ze 

současného stavu správního území. Proces vycházel z principů doporučených Ministerstvem práce 

a sociálních věcí ČR - Metodiky pro plánování sociálních služeb: 

 

Principy metody komunitního plánování: 

o triády 

o rovnosti 

o skutečných potřeb 

o dohody 

o „Vše je veřejné“ 

o dosažitelnosti řešení 

o cyklického opakování 

o kompetence účastníků 

o přímé úměry 
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Princip triády  

V rámci metody komunitního plánování spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: 

� uživatelé 

� zadavatelé 

� poskytovatelé 

 

Princip rovnosti  

� Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. Metoda komunitního plánování 

propojuje aktivitu občanů s rozhodováním na úřadě. 

� Každý má právo se vyjádřit a každý má právo mluvit. Je legitimní mluvit za sebe samotného 

i bez pověření, funkce či mandátu od zájmové skupiny. 

� Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy plánování musí zajistit 

všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině pak je možná 

spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti, zkušenosti, 

dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení jednotlivců. Legitimitu sociálním 

službám dávají přání a potřeby uživatelů (budoucích uživatelů). Uživatelům je nutné vytvářet 

podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby, a tam, kde to jde, je i sami zkoumat. 

Užitečný je i princip pozitivní diskriminace. Cílem pro uživatele je „už nikdy o nás bez nás“. 

 

Princip skutečných potřeb 

Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s normativy mohou být užitečnou 

pomůckou pro plánování rozvoje sociálních služeb. Nemohou však nahradit aktivní zjišťování 

skutečných (ne domnělých) potřeb všech zúčastněných stran. 

 

Princip dohody  

Výsledný plán je svého druhu smlouva, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz. princip triády) 

navzájem zavazují. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy 

a demokratické spolupráce. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu 

realizace odsouhlasených aktivit. V komunitním plánování má přednost souhlasné rozhodnutí – tj. 

„dokud nesouhlasí všichni, není odsouhlaseno nic“. Hlasování je nouzový prostředek, kterým 

přiznáváme, že se neumíme dohodnout. 

 

Princip „Vše je veřejné“ 

Plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v něm jsou veřejně 

dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech plánování jsou veřejnosti 

aktivně předávány. 

 

Princip dosažitelnosti řešení 

Plánování sociálních služeb může být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální oblasti. Šíře 

záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským 

i materiálním zdrojům. 
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Princip cyklického opakování 

Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné 

se jimi znovu zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni vývoje. 

 

Princip kompetence účastníků 

V řízení plánování sociálních služeb musí být přítomna profesionalita, kompetentní lidé s jasnými 

zodpovědnostmi a pozicí. Demokratické spolupráci, efektivní rozpravě a uzavírání dohod účinně 

napomáhá dobrá koordinace, mediace, koučování a řízení, stejně jako dovednost budovat týmy, 

projektově řídit a plánovat. 

 

Princip přímé úměry  

Kvalitně probíhající proces plánování je pro komunitu a její občany stejně přínosný jako výstup 

plánování – vlastní plán. Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. 

 

Postupy zachycené v principech odlišují metodu komunitního plánování od jiných plánovacích 

postupů. Do oblasti plánování sociálních služeb přináší: 

� důraz na aktivní roli uživatelů sociálních služeb a zastoupení jejich zájmů v procesu plánování; 

� zapojení širokého okruhu lidí a spolupracovníků do tvořivé práce; 

� opakované ověřování závěrů s přáním lidí; 

� důraz na vyjednávání a zplnomocnění veřejnosti kontrolovat postup rozhodování 

i uskutečňování. 

 

Cílem procesu komunitního plánování je zefektivnit poskytování sociálních služeb na území DSO 

Úhlava tak, aby odpovídaly skutečným potřebám občanů.  

 

 

3. Základní popis území 

Dobrovolný svazek obcí Úhlava byl založen v roce 1999. Od jeho založení byly členy sdružení obce 

Dešenice, Hamry, Chudenín, Nýrsko a Strážov, v roce 2001 přistoupila obec Všeruby a v roce 2006 

město Janovice nad Úhlavou. DSO Úhlava se nachází v západních Čechách v západní periferii okresu 

Klatovy a jižním cípu okresu Domažlice. Z hlediska administrativně-správní hierarchie spadá do 

Plzeňského kraje.  

Kromě obce Všeruby patří všechny obce do správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy. 

Obcemi spadajícími pod pověřený obecní úřad Nýrsko jsou Nýrsko, Chudenín, Dešenice, Hamry, obce 

s pověřeným obecním úřadem Klatovy jsou Strážov a Janovice nad Úhlavou. Obec Všeruby je součástí 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice, s pověřeným obecním úřadem ve Kdyni. 

Obec Všeruby je zahrnuta do Komunitního plánování sociálních služeb Kdyňska, proto není 

zmiňována v některých analýzách a neprobíhala zde také setkání pracovních skupin. 

V rámci všech obcí mikroregionu je na 61 katastrálních územích evidováno 62 částí obcí1. 

                                                 
1
 Část obce - evidenční sídelní jednotka se samostatnou řadou čísel popisných a evidenčních. 
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Mikroregion je svou rozlohou 248,3 km2 poměrně malý, zaujímá 3,3 % rozlohy Plzeňského kraje, žijí 

v něm téměř 2 % obyvatel kraje (11 059 osob) a jeho hustota zalidnění, jež činí 44,54 obyvatel/km2, 

padá hluboko pod průměr Plzeňského kraje, která dosahuje 73 obyvatel/km2. 

Přirozeným centrem a centrem základních socioekonomických aktivit mikroregionu je Nýrsko, jehož 

počet obyvatel tvoří téměř polovinu celkové populace, a proto je považováno za hlavní rozvojové 

sídlo s významnou koncentrací socioekonomických aktivit. Subregionální centrum Strážov má 

ekonomickou funkci pro obyvatele sídel spadajících pod jeho obecní úřad. Periferní malá sídla 

v území, jejichž rozdrobenost je dána historickým vývojem přizpůsobování členitosti místnímu reliéfu, 

jsou ohrožena postupným zánikem vlivem vylidňování v důsledku dané rozdrobenosti, nekompaktní 

bytové výstavby, nedostačující dopravní obslužnosti, technické infrastruktury a zajištění základních 

služeb. 

Podrobnější popis území je zpracován v Sociodemografické analýze DSO Úhlava, jež je samostatným 

dokumentem mapujícím stávající sociálně demografickou situaci, společenské jevy území a trendy 

sociálního vývoje z nich vyplývajících (Příloha 1).  

 

 

4. Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území Dobrovolného svazku obcí Úhlava 

Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb vznikl v rámci podpory udržitelnosti procesu 

plánování dostupnosti sociálních služeb na území mikroregionu Úhlava jako podklad pro zmapování 

sociálních služeb poskytovaných občanům daného území. Sběr dat probíhal v lednu a únoru 2011 

formou dotazníků. V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno všech 11 poskytovatelů sociálních 

a návazných služeb, kteří sídlí  na území mikroregionu Úhlava.  

Z dotazníkového šetření vyplývá, že na území mikroregionu Úhlava zajišťují poskytovatelé 5 druhů 

sociálních a návazných služeb (sociální služby dle zákona č. 2006/108 Sb. zde poskytují pouze 

3 poskytovatelé).  Jejich počet však není úplný, neboť se jedná o poskytovatele, jenž na daném území 

sídlí a daného šetření se zúčastnili. Nejsou tak zcela podchyceni poskytovatelé, kteří nemají 

v mikroregionu registrovanou žádnou sociální službu, a přesto ji tam poskytují. 

 

Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb je zpracován v Analýze poskytovaných sociálních 

a návazných služeb na území DSO Úhlava (Příloha 2).  
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5. Popis zdrojů pro zajištění potřeb 

5.1. Úvod 

Finanční analýza sociálních a návazných služeb na území Dobrovolného svazku obcí Úhlava je 

zpracována za účelem zmapování finančních toků do této oblasti v rámci podpory udržitelnosti 

procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na tomto území. 

Zjištěné a uvedené informace budou sloužit jako jeden z podkladů pro plánování rozvoje sociálních 

a návazných služeb Dobrovolného svazku obcí na období let 2011 až 2014. 

Finanční analýza podává přehled o způsobu financování sociální oblasti městem Nýrsko a dalšími 

obcemi. Věnuje se také finanční situaci poskytovatelů sociálních a návazných služeb na území, a to 

především finančním zdrojům využitých k zajištění služeb v letech 2009 a 2010. Pro možné porovnání 

přehledů je rovněž uveden orientační souhrn počtu klientů jednotlivých poskytovatelů.  

Podkladem pro tuto analýzu byla data účetních uzávěrek města Nýrsko a uvedených obcí za léta 2009 

až 2010, údaje od samotných poskytovatelů sociálních a návazných služeb, jež byla získána 

prostřednictvím strukturovaných dotazníků, a data uvedená v Registru poskytovatelů sociálních 

služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 

5.2. Finanční prostředky rozdělované městem Nýrsko 

Sociální a návazné služby podporuje město Nýrsko z rozpočtu města. V letech 2009 a 2010 byly 

veškeré výdaje směřované do sociální oblasti z rozpočtu města neinvestiční. Město Nýrsko rovněž 

každý rok vynakládá určité finanční prostředky ze svého rozpočtu na dotace pro sportovní organizace, 

pořadatele vybraných kulturních akcí a pro zájmová a společenská sdružení na území města Nýrska. 

Termín pro předkládání žádostí o tyto dotace vyhlašuje zastupitelstvo města. Dotace jsou přidělovány 

dle podmínek směrnice 22/2011 a není na ně právní nárok. Přehled jednotlivých finančních 

příspěvků je uveden v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 3: Přehled příspěvků do sociální oblasti z rozpočtu města Nýrska v letech 2009 a 2010 

Částka v Kč 
Subjekt Účel 

2009 2010 

Pečovatelská služba provoz PS 1 155 013,00 1 263 920,00 

Svaz zdravotně postižených  
Šumava – ZO Nýrsko 

dotace 10 000,00 10 000,00 

Klub seniorů Nýrsko dotace 15 430,00 19 520,50 

Sportovní klub vozíčkářů  
západočeského regionu 

6 000,00 5 000,00 

Diakonie ČCE - středisko Radost 10 000,00 10 000,00 

Klokánek Janovice nad Úhlavou 10 000,00 0,00 
Nadace pro transplantaci kostní dřeně 30 000,00 0,00 

Alfa Nýrsko o.s. - NZDM 0,00 15 000,00 

Finanční dary pro poskytovatele  
sociálních a návazných služeb 

DOZP Bystřice nad Úhlavou, p.o. 0,00 10 000,00 
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Blahopřání k narozeninám seniorů blahopřání 9 133,50 8 210,00 

Dům dětí a mládeže provoz DDM 90 000,00 80 000,00 
Celkem  1 335 576,50 1 421 650,50 

Zdroj: Městský úřad Nýrsko. 

5.3. Prostředky poskytované ostatními obcemi DSO Úhlava 

Kromě Nýrska poskytují příspěvky do sociální a souvisejících oblastí i další obce. Tyto prostředky 

směřují zejména poskytovatelům sociálních a návazných služeb.  

 

Tabulka č. 4: Přehled financí poskytnutých obcemi do sociální oblasti v letech 2009 a 2010 

Částka z rozpočtu  

 - neinvestiční Obec  Položka 

2009 2010 

CELKEM 

využití volného času dětí 51 368 442 394 493 762 Dešenice 

tělovýchovná činnost 44 833 41 413 86 246 

dotace neziskovým organizacím 3 079 3 060 6 139 

neinvestiční příspěvek občanským 
sdružením 

8 000 3 000 11 000 

Hamry 

služby pro obyvatele – pedikérské služby 0 1 070 1 070 

Janovice nad 

Úhlavou 
Fond ohrožených dětí Klokánek Janovice 
nad Úhlavou 

50 000 50 000 100 000 

Strážov Svaz zdravotně postižených – ZO Strážov 5 000 5 000 10 000 

Dům s pečovatelskou službou  843 000 882 000 1 725 000 Všeruby 

Centrum pečovatelských a 
ošetřovatelských služeb Město Touškov - 
pečovatelská služba  

220 000 173 000 393 000 

CELKEM 1 225 280 1 600 937 2 826 217 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, internetové stránky jednotlivých obcí. 

 

Některé obce kromě finančních příspěvků podporují sociální oblast i dalšími formami: 

- Město Janovice nad Úhlavou  
o Charitní pečovatelská služba užívá bezplatně prostory v budově Městského úřadu 

zdarma (nájem, energie). 
- Město Nýrsko poskytuje pečovatelské službě pronájem prostor zdarma. 

 

5.4. Finanční situace poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

Tato kapitola uvádí orientační přehled o počtech klientů a jednotlivých finančních zdrojích 

poskytovatelů sociálních a návazných služeb působících na území DSO Úhlava zapojených do této 

analýzy. Vzhledem k obtížnému porovnávání uváděných dat (rozdílné uvádění počtu klientů, 

neúplnost dodaných finančních údajů) nelze provést žádné zhodnocení uvedených skutečností. 

Kapitola tedy slouží spíše jako přehledný zdroj k vyhledání základních dat.  
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Vzhledem k nedostupnosti podkladů není do finančního přehledu zahrnuta Charitní pečovatelská 

služba Janovice nad Úhlavou, Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, 

Klub seniorů Janovice nad Úhlavou, Klub seniorů Strážov a Člověk v tísni, o.p.s., jež je v území novým 

poskytovatelem.  

 

Tabulka č. 5: Přehled klientů poskytovatelů sociálních a návazných služeb v letech 2009 a 2010 

počet lůžek počet uživatelů počet lůžek počet uživatelů 
Poskytovatel 

2009 2009 2010 2010 

Alfa Nýrsko o.s. 
 

350 kontaktů/ 
80 klientů  

350 kontaktů/ 
80 klientů 

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Bystřice nad Úhlavou, p. o. 

162 
148 klientů 

(140 z DSO
1
) 

162 
149 klientů 
(140 z DSO) 

Klokánek v Janovicích nad Úhlavou 20 
29 klientů 
(2 z DSO) 

30 
51 klientů 
(6 z DSO) 

Charitní pečovatelská služba Janovice 
nad Úhlavou, Oblastní charita Klatovy 

120 
120 klientů 

(všichni z DSO) 
110 

110 klientů 
(všichni z DSO) 

Klub seniorů Janovice nad Úhlavou  
69 klientů 
(65 z DSO) 

 
62 klientů 
(58 z DSO) 

Klub seniorů Nýrsko 
 

72 klientů 
(72 z DSO)  

71 klientů 
(71 z DSO) 

Klub seniorů Strážov 
 

28 klientů  
(28 z DSO)  

18 klientů  
(18 z DSO) 

Město Nýrsko  
57 klientů 
(57 z DSO) 

 
110 klientů 
(110 z DSO) 

Sportovní klub vozíčkářů ZČ regionu, 
pobočka Klatovy 

  
200 klientů 
(4 z DSO) 

 
200 klientů 
(4 z DSO) 

Svaz zdravotně postižených Šumava, 
základní organizace Nýrsko 

  
66 kontaktů/ 

151 klientů z DSO 
 

50 kontaktů/ 
145 klientů z DSO 

Svaz zdravotně postižených Šumava, 
základní organizace Strážov   

69 klientů 
(65 z DSO)  

62 klientů 
(58 z DSO) 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, MPSV ČR – Registr poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz). 
1
Počet klientů – obyvatel žijících na území Dobrovolného svazku obcí Úhlava. 
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Tabulka č. 6: Přehled financování poskytovatelů sociálních a návazných služeb v letech 2009 až 2011 

Příjmy Provozní 
náklady 

další 

Poskytovatel Rok Obce MPSV 
Plzeňský 

kraj 
sponzoři 

úhrady  

klientů 
Vlastní 
vklad 
žadatele 

Ostatní 
příjmy 

Celkem Celkem 

2009 0 0 0 0 0 10 000 99 000 109 000  Alfa Nýrsko, o.s. 

2010 15 000
1 

0 25 000 25 000 12 000 10 000 0 87 000  

2009  11635000 1054000 69000 28421000  638 000
2 

41817000 41641000 DOZP Bystřice n/Ú, p.o. 

2010  11633000 451000 402000 28519000  283 000
2 

41288000 41288000 

2009 43 000
3 

0 0 645 625 16 231  2 202 791
5 

2 907647  5 159 759 Klokánek Janovice nad 
Úhlavou 2010 40 000

4 
0 0 386 062 10 564  5 464 067

6 
5 900 693 6 713 814 

2009 30 000
7 

0 0 0 2 160   32 160 16 000 Klub seniorů Nýrsko 

2010 30 000
7 

0 0 0 2 130   32 130 24 000 

2009 434 551
7 

385 000 0 0 335 462   1 155 013  Pečovatelská služba 
Nýrsko 2010 159 056

7 
379 000 74 000 0 501 759   1 113815  

2009 11 000
8 

0 0  7 550   18 550  Svaz zdravotně 
postižených Šumava – 
ZO Nýrsko 2010 10 000

9 
0 0  7 250   17 250  

2009 5 000
10 

0 0 5 000 6 900   16 900  Svaz zdravotně 
postižených Šumava – 
ZO Strážov 2010 5 000

10 
0 0 5 000 6 200   16 200  

2009 21 000
11 

0 0 0 4 800   16 800  Sportovní klub 
vozíčkářů ZČ regionu, 
pobočka Klatovy 2010 5 500

12 
0 69 000 0 4 800   79 300  

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, MPSV ČR – Registr poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz). 
1
Příspěvek obcí – Nýrsko.  

2
Úroky, tržby z prodeje majetku, jiné ostatní výnosy. 

3
Příspěvek obcí – Nýrsko - 10 000,-; Kolínec - 10 000,-; Sušice - 20 000,-; Nalžovské hory - 3 000,-. 

4
Příspěvek obcí – Janovice nad Úhlavou - 40 000,-. 
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5
Přídavek na dítě - 61 130,-; státní příspěvek na dítě v zařízení - 2 141 661,-. 

6
Přídavek na dítě - 106 770,-; státní příspěvek na dítě v zařízení - 5 357 297,-. 

7
Příspěvek obcí – Nýrsko. 

8
Příspěvek obcí – Nýrsko - 10 000,-; Chudenín - 1 000,-. 

9
Příspěvek obcí – Nýrsko - 10 000,-. 

10
Příspěvek obcí – Strážov. 

11
Příspěvek obcí – Nýrsko - 6 000,-; Pocinovice - 5 000,-; Klatovy - 10 000,-. 

12
Příspěvek obcí – Nýrsko - 5 500,-. 
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6. Analýza potřeb obyvatel správního obvodu 

 

Tyto analýzy mapují potřeby obyvatel žijících v mikroregionu Úhlava. Šetření mezi obyvateli regionu 

probíhalo v červnu 2011. Šetření bylo zaměřeno na tři cílové skupiny obyvatel, a to: 

� Senioři 

� Děti a mládež 

� Obyvatelé ubytoven v Janovicích nad Úhlavou a v Chudeníně 

 

 

6.1. Senioři 

Poznatky shrnují výsledky ze 3 individuálních rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb 

a 10 individuálních rozhovorů se stávajícími či potencionálními uživateli sociálních služeb  na území 

DSO2 Úhlava. Během šetření byli osloveni zástupci poskytovatelů sociálních služeb v Nýrsku 

a v Janovicích nad Úhlavou a senioři z Nýrska, Dešenic, Hamrů a Chudenína. Nejmladšímu 

respondentovi bylo 70 let, nejstaršímu pak 91 let.  

6.1.1. Závěry a doporučení analýzy 

Česká populace stárne. Počet lidí v seniorském věku se neustále zvyšuje. Podle údajů Výzkumného 

ústavu práce a sociálních věcí se do 15 let zvýší počet seniorů odkázaných na pomoc druhé osoby 

o 70 %. Proto je nezbytné potřeby této věkové skupiny obyvatel řešit a to s dostatečným předstihem. 

Většina seniorů chce ve svém prostředí žít až do konce života. Právě domácí prostředí a domácí 

péče zajišťuje psychickou a velmi často i fyzickou pohodu, která má silný pozitivní vliv na udržení 

soběstačnosti seniorů. V této souvislosti považujeme za velmi důležité zdůraznit, že k tomu pomohou 

často i nenákladné služby a prostředky.  

 

1. Senioři v Nýrsku a okolí chtějí stárnout především ve svém přirozeném prostředí. Pokud již toto 

prostředí musí ze zdravotních důvodů opustit, preferují ústavní zařízení s domácím typem péče, které 

by bylo umístěno co nejblíže k jejich bývalému domovu, rodině a známým. Na druhou stranu se také 

vyskytly názory, že lidé chtějí za každou cenu, i v momentě naprosté nesoběstačnosti, zůstat 

s rodinou a na její pomoc spoléhají. 

 

2. Zajistit dostupnost terénních služeb pečovatelské služby ve všech obcích regionu. Jedná se 

především o zajištění nákupů (paradoxem je, že v obcích, kde tato služba nefunguje, je vyšší podíl 

obyvatel v seniorském věku a v oblasti zásobování zde chybí obchody se základními potravinami) a 

                                                 
2
 DSO – Dobrovolný svazek obcí. 
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rozvoz obědů. Senioři pak velmi často potřebují zajištění dopravy do měst, především k lékaři a na 

úřady. Na tyto služby by samozřejmě měly navázat služby z oblasti osobní hygieny, péče o domácnost 

apod. 

3. V rámci šetření jsme se také často setkali i s neochotou a nezájmem využívat sociální služby. 

Tato situace může mít několik důvodů:  

� Pomoc rodiny opravdu velmi dobře funguje a je vyhovující. 

� Na druhou stranu je možné, že pomoc rodiny a sousedů je vnímána jako jediná možnost. 

Senioři uvádějí, že žádné sociální služby v lokalitě nejsou, případně je vnímají jako pro ně 

finančně nedostupné. 

� Lidé mají pocit, že využití sociální služby znamená selhání rodiny, která by se o seniory měla 

postarat. Stydí se tuto situaci přiznat. 

� Narážíme i na finanční bariéry. Někteří si myslí, že služby PS jsou pro ně finančně 

nedostupné, přestože konkrétními informacemi nedisponují. 

Z těchto výše uvedených důvodů doporučujeme zvýšit informovanost o sociálních službách, 

prezentovat sociální služby jako něco běžného, dostupného, něco co lidem pomáhá, usnadňuje život, 

ale nezastupuje péči rodiny, která by pak měla fungovat především na rovině psychické podpory 

svých členů v seniorském věku. Takto zaměřenou lokální komunikační kampaní se dá pomoci ke 

zlepšení vnímání funkce pečovatelské služby v lokalitě. Z našich zkušeností víme, že efektivní způsob 

komunikace se seniory je komunikace formou osobních setkání, popř. besed spojených s kulturními či 

jinými zajímavými programy. Velmi dobře fungují i reference lidí, kteří danou službu využívají. 

Pečovatelky v oblasti samy udávají, že pokud se překonají první bariéry a obavy, senior začne 

například využívat službu dovážky obědů a velmi brzy využije i služby další. Stejně tak funguje 

předávání informací například prostřednictvím praktických lékařů. 

 

4. Zlepšit obslužnost obcí veřejnou dopravou a zvýšit počet nízkoprahových autobusů. 

 

5. Zmapovat problematická místa v obcích z hlediska požadavků na bezbariérovost. Navrhujeme to 

zjišťovat např. pomocí krátkého dotazníkového šetření, veřejného setkání s občany, případně 

realizovat procházky po obcích s lidmi na vozíku či jinak pohybově omezenými osobami. 

 

6. V oblasti žije relativně vysoký podíl seniorů, kteří bydlí ve venkovském prostoru ve svých 

vlastních domcích, někdy i na odlehlejších místech. Jelikož je známo, že senioři žijící na vesnicích jsou 

v základních všedních činnostech soběstačnější než senioři žijící ve městech, měli bychom těmto 

lidem zachovat možnost stárnout v jejich prostoru. Vyšší psychickou pohodu by jim zajistila 

pravidelná kontrola ze strany pečovatelské služby – např. zabezpečení jistoty, že i přestože doposud 

nevyužívají žádné sociální služby, každý týden se u nich někdo zastaví, zkontroluje jejich situaci a 
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případně se společně domluví na řešení jejich aktuálních potřeb. Dalším řešením mohou být mobilní 

telefony s automatickými tlačítky na pečovatelskou službu či Městskou policii apod. 

 

7. Oslovení respondenti si přejí trávit svůj volný čas aktivně s ohledem na svůj aktuální zdravotní 

stav. Uvědomují si, že jakákoliv aktivita ovlivňuje jejich kvalitu života. Je proto velmi důležité v dané 

lokalitě tyto aktivity podporovat, umožnit účast všem zájemcům, organizovat je vždy s ohledem na 

jejich fyzické možnosti a aktivity nenabízet pouze těm, kteří se cítí fit a nemají žádná fyzická omezení. 

Vzhledem k problematické dopravní obslužnosti regionu doporučujeme v rámci pořádaných akcí vždy 

současně nabízet i řešení dopravy z místa bydliště – např. svozy pro zájemce s odlehlejších míst. 

Kompletní analýza je přílohou č.3. 

 

6.2. Děti a mládež 

V rámci šetření mezi dětmi a mládeží byly provedeny dvě skupinové diskuse s náhodně vybranými 

žáky osmé třídy ZŠ v Janovicích nad Úhlavou a žáky deváté třídy ZŠ v Nýrsku, dva rozhovory s těmi, 

kteří s mládeží v dané lokalitě pracují, a čtyři rozhovory s mladými lidmi ve věku 18 – 20 let. 

6.2.1. Závěry a doporučení analýzy 

1. Rozšířit volnočasové aktivity pro starší děti – zájem o dané aktivity ověřit např. formou 

dotazníku. Vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj „vybrané“ aktivity.  

U dívek je zájem především o taneční kroužky, chlapci preferují týmové sporty, velmi žádaný se zdá 

být floorball. 

 

2. Mládeži chybí především prostor, kde by mohla provozovat své neorganizované volnočasové 

aktivity. Ideální by bylo, aby v rámci těchto aktivit byla „pod dozorem“ dospělé, pro ně 

důvěryhodné, osoby. 

Velmi žádané jsou jakékoliv venkovní prostory na provozování „kolečkových“ aktivit, tj. např. trasy 

pro in-line bruslení, skate parky, crossové dráhy, cyklotrasy s přírodními překážkami apod. Bylo by 

vhodné plánovat tento prostor již spolu s jeho budoucími uživateli – tedy společně s mladými lidmi, 

kteří nejlépe vědí, co a jak jim bude nejvíce vyhovovat. 

 

3. Realizovat akce, které by měly za cíl kulturní vyžití sledované věkové skupiny obyvatel – hudební 

programy, filmové produkce, besedy na zajímavá témata apod. 
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4. Zvýšit bezpečnost ve městě – zvýšit počet strážníků, kteří by se starali o pořádek v dané lokalitě. 

Jejich úkolem by byla kontrola vytipovaných míst, kde se schází problematičtí jedinci nejen z řad 

mládeže. 

 

5. Zvýšit povědomí dětí o nebezpečí kyberšikany, preventivní programy na školách zaměřit na tento 

problém.  

 

6. Zvýšit zájem o děti, které procházejí složitou životní situací, jako je např. rozvod či rozchod 

rodičů. 

Kompletní analýza je přílohou č.4. 

 

6.3. Obyvatelé ubytovny v Janovicích nad Úhlavou a v Chudeníně 

 

V rámci šetření byly provedeny rozhovory se šesti obyvateli ubytovny v Janovicích a majitelem této 

ubytovny. V Chudeníně proběhly rozhovory se čtyřmi obyvateli ubytovny a jedním provozovatelem. 

Šetření probíhalo v červnu roku 2011.  

 

6.3.1. Závěry a doporučení analýzy 

 

Ve sledovaných ubytovnách žijí dospělí lidé: 

� s nízkým stupněm získaného vzdělání a kvalifikace; 

� dlouhodobě bez zaměstnání, tedy zcela závislí na dávkách sociální podpory a sociální péče; 

� bez dovedností potřebných pro životní dráhu, která je v naší společnosti považována za 

úspěšnou; 

� se zažitými vzorci chování, které je z naší společnosti buď přímo či nepřímo vylučují; 

� a děti a mladí lidé, kteří tak získávají výše zmíněné charakteristiky a vlastnosti. 

Základním problémem pro ubytované ve sledovaných zařízeních je najít si řádné zaměstnání. Pokud 

lidé dlouhodobě nepracují, ztrácí pracovní návyky a stávají se v podstatě nezaměstnatelnými. V rámci 

těchto lokalit by bylo vhodné rozšířit programy pro zvýšení zaměstnanosti, jejichž základem by byla 

individuální práce s jednotlivými zájemci o práci. Jako příklad uvádíme nabídku rekvalifikačních 

kurzů, které by byly přizpůsobeny nejen místním podmínkám, ale i specifiku minoritní populace. 
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Ideální by bylo do programu již od počátku zapojit místní firmy a podnikatele, aby byl o takto 

kvalifikované pracovníky zájem a tím se zvýšila i jejich motivace ke zdárnému absolvování 

rekvalifikace.  

Je třeba rozšířit práci s rodinou a i v tomto případě by se s jednotlivými rodinami mělo pracovat 

individuálně. Doporučujeme finančně podpořit rodiče příspěvkem na MŠ. Podmínkou by však mělo 

být, aby dítě do MŠ chodilo pravidelně. Motivační můžou být i příspěvky z našeho pohledu „nízké“ 

nominální hodnoty. Podobně je možné zajistit i podporu pro rodiče dětí, které pravidelně docházejí 

do základních škol.  Za velmi důležitou považujeme práci s dětmi, která by měla za cíl zvýšit jejich 

motivaci, aby se vyučily či po ukončení základní školy ve vzdělání v každém případě pokračovaly. 

Sociální pracovníci by měli v některých případech požadovat i radikální opatření, postihy v případě, že 

dítě do školy nedochází. Jako ideální řešení navrhujeme vytvoření prostoru, kde by se s dětmi ze 

sledovaných ubytoven pracovalo – v každé z ubytoven je dostatek dětí, aby se v rámci ní vytvořil 

„klub“, ve kterém by s dětmi, bez ohledu na věk, mohl pravidelně pracovat např. romský asistent pro 

danou lokalitu. 

Východiskem je také například na základě předem daných kritérií vytypovávat rodiny, které 

spolupracují při řešení svých problémů (aktivně hledají zaměstnání, děti dochází do MŠ a ZŠ, platí 

řádně nájemné apod.) a poskytnout jim kvalitnější bydlení mimo lokalitu. Přínosem by byla i jistá 

motivace pro ostatní obyvatele zařízení. Je však důležité, aby pro výběr takovéto rodiny byla 

stanovena jasná pravidla a tento proces byl dostatečně transparentní. Nesmí se však zapomínat 

komunikovat i s majoritní populací v lokalitě, kam by měla být rodina přestěhována. Lze navázat 

na zkušenosti z měst, kde byl již tento postup aplikován. Samozřejmostí je předpoklad volné kapacity 

bytového fondu k těmto účelům. Pozitivním přínosem by bylo snížení koncentrace sociálně 

vyloučených v určitých lokalitách. Negativním důsledkem, se kterým však musíme počítat, je odpor 

veřejnosti v místech, kam by byla rodina přestěhována, a případně i nedostatek volných domů/bytů. 

Pokud vše shrneme, potřebují tyto rodiny především péči a poradenství v oblasti: 

� základní sociální gramotnosti, 

� zaměstnání, 

� řešení bydlení, 

� výchovy dětí, 

� zdravotnictví apod. 

Pokud se vrátíme k jednomu z hlavních témat a problémů zmiňovaných v daném šetření, a to 

k otázce bydlení, nepovažujeme stěhování problematických osob do ubytoven za ideální řešení. 

Z dlouhodobého hlediska může docházet k prohlubování problémů v lokalitě, protože zde 

postupně budou koncentrovány rodiny, které nejsou ochotné a/nebo schopné spolupracovat na 

řešení. Tyto ubytovny jsou také v soukromých rukách a ne v majetku některé z obcí, které tak ztrácí 

možnost jakkoliv ovlivňovat stávající situaci.  

 

Kompletní analýza je přílohou č.5. 
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7. Priority Dobrovolného svazku obcí Úhlava v sociální oblasti 

 
7.1. Postup a zpracování SWOT analýzy 

SWOT3 analýza je efektivním nástrojem, jež umožňuje shrnout a analyzovat vnitřní prostředí – tzn. 
silné a slabé stránky a vnější prostředí – tzn. příležitosti a ohrožení systému sociálních a návazných 
služeb na daném území, kde: 
 

- silné a slabé stránky jsou ty skutečnosti, které lze přímo ovlivnit (např. typy služeb, způsob 
a formy jejich poskytování atd.) 

- příležitosti a ohrožení jsou ty skutečnosti, které vstupují do prostředí zvnějšku a jsou jen stěží 
ovlivnitelné (např. legislativa, finanční zdroje atd.) 

 
Tato analýza je důležitým podkladem v procesu komunitního plánování sociálních služeb na území 
DSO Úhlava, neboť zobrazuje jakými silnými a slabými stránkami lze současný systém sociálních 
a návazných služeb charakterizovat, jakých vnějších příležitostí lze využít a jakým hrozbám je třeba 
čelit. Výsledky SWOT analýzy byly použity jako základ pro směřování plánování sociálních služeb, pro 
formulaci priorit, opatření a plánovaných aktivit  
 
SWOT analýza byla vytvořena na základě těchto materiálů: 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 12. ledna 2011 v Klubu seniorů v Janovicích nad 

Úhlavou 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 28. ledna 2010 v Chudeníně 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 2. února 2011 v Klubu seniorů ve Strážově 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 4. února 2011 v Hamrech 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 8. února 2011 v Klubu žen v Dešenicích 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 9. února 2011 v Klubu seniorů v Nýrsku 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 7. března 2011 ve Svazu zdravotně postižených 

Nýrsko 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 9. března Klubu žen v Chudenín 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 23. března v Janovicích nad Úhlavou 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 23. března v Nýrsku 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 24. března v Nýrsku 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 24. března ve Svazu zdravotně postižených ve 

Strážově 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 4. května v Klubu seniorů ve Strážově 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 17. května v Klubu žen v Dešenicích 

- Záznam setkání pracovní skupiny konané dne 3. června v Hamrech  

                                                 
3
 SWOT – z ang. Strenghts (silné), Weaknesses (slabé), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). 
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- Výstupy z šetření mezi poskytovateli sociálních služeb realizovaného v prosinci 2010 – 

únoru 2011 

 
Na daná setkání byli přizváni zástupci z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů a široká 
veřejnost. V rámci sběru podnětů měl každý účastník možnost sdělit svůj názor a prodiskutovat 
ho s ostatními. 

 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• pečovatelská služba v Nýrsku 

• nabídka pečovatelské služby Nýrsko 

o ochotné pečovatelky 

o rozvoz obědů 

o odvoz k lékaři 

o zajištění nákupu 

o pomoc s úklidem domácnosti 

• malometrážní byty pro seniory 

v Nýrsku 

• kvalitní infrastruktura v Nýrsku 

• podpora bytové výstavby ze strany 

obcí (Dešenice) 

• podporované byty pro seniory a OZP 

v Dešenicích 

• služby SDH, Mysliveckého kroužku, 

divadelního kroužku v Dešenicích 

• dopravní spojení Janovic s okolím 

• pečovatelská služba Oblastní charity 

Klatovy v Janovicích 

• nabídka kroužků ZŠ Janovice, 

Městská knihovna Janovice  

• vybavení v základní škole Janovice 

nad Úhlavou – interaktivní učebny 

• zachování základní školy v Chudeníně 

• služby MŠ v Chudeníně 

• kroužky a zájmová činnost ZŠ 

v Chudeníně 

• setkávání v rámci klubů a spolků v 

obcích 

• činnost spolků a občanských sdružení 

Společné pro všechny cílové skupiny  

• nedostatečná informovanost 

o sociálních službách a podmínkách 

jejich užívání 

• velmi nedostatečné autobusové 

spojení v obcích území, zejména 

v odpoledních hodinách, o víkendech 

a školních prázdninách, špatná 

návaznost spojů 

• nevhodně umístěné autobusové 

zastávky mimo obec (Hamry) 

• absence informovanosti o změnách 

jízdních řádů autobusové a vlakové 

dopravy 

• dojížďka za prací do okolních měst či 

Německa 

• špatný stav komunikací ve vlastnictví 

Plzeňského kraje  

• nedostatek bezbariérových vstupů do 

obchodů a na Městský úřad, úprava 

chodníků 

• veřejné toalety v Nýrsku, v centru 

města 

• kvalita místního rozhlasu – Nýrsko 

• v mikroregionu nefungují 

nízkopodlažní autobusy 

• problémem je neochota obyvatel 

města sejít se, zapojit se do jakékoli 

činnosti 

• služby Domovní správy a úklid města 

Nýrsko 
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v obcích 

• snaha obcí zajistit kulturní, 

společenské a sportovní aktivity pro 

děti i dospělé 

• podpora spolků ze strany obcí  

• nabídka kulturních a sportovních akcí 

• vzájemná výpomoc a spolupráce 

obyvatel menších obcí v území 

• zapojení veřejnosti do zvelebování 

obcí 

• nabídka zájmových kroužků v DDM 

• možnost trávení volného času 

mládeže v Klubu Alfa 

• zlepšující se bezbariérovost v regionu 

• nabídka dobrovolnických služeb 

(TOTEM, o.s.) 

• nabídka pracovních  míst pro klienty 

DOZP Bystříce 

• rozvoz obědů ve Strážově 

 

 

 

 

 

• kvalitní nabídka cenově dostupných 

kurzů pro sociální pracovnice a 

pracovníky 

• malá kapacita péče odborných lékařů 

v mikroregionu 

• bariérový přístup na Městský úřad ve 

Strážově 

Oblast seniorů 

• absence domova pro seniory na 

území mikroregionu 

• absence prostor pro setkávání 

seniorů v některých obcích 

a nedostatek aktivit pro ně 

• absence pečovatelské služby 

v Hamrech, Dešenicích, Strážově 

• nedostatečná kapacita domu 

s pečovatelskou službou pro seniory 

na území DSO Úhlava 

• pobytové zařízení pro akutní 

umístění seniorů 

• finanční dostupnost služeb z důvodů 

nízkého PnP 

• nedostatečné množství 

malometrážních bytů pro seniory 

• nedostupnost pečovatelské služby 

v Chudeníně 

 

Oblast rodin a rodin s dětmi a mládeží  

• nevhodný výběr jídel vařených pro 

školy a veřejnost (Strážov) 

• nedostatečná péče a kulturní vyžití 

pro mládež 

• malá péče o drogově závislé 

• nedostatečná protidrogová prevence 

(cílová skupina cca 60 lidí) 

• nedostatek volnočasových aktivit pro 

děti a mládež 

• vylidňování obcí 

• nedostatečná doprava pro děti 
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z okolních obcí Janovic nad Úhlavou, 

Nýrsko 

•  malá kapacita zajímavých kroužků 

Městská knihovna a ZŠ Janovice 

• Dostupné hřiště pro děti a mládež 

v Janovicích 

• Finance na realizaci kroužků pro děti 

• Nedostupnost služby logopeda v 

Nýrsku 

• Redukce výuky pro žáky se 

specifickými potřebami v Nýrsku 

• Lokalizace ZŠ Školní Nýrsko – vedle 

pily 

• Nabídka mimoškolních aktivit ve 

Strážově  

 

Oblast problémových občanů 

• problematické chování 

nezaměstnaných osob bez finančních 

prostředků žijících v ubytovně 

v Janovicích, jež se přistěhovaly 

z širokého okolí 

• ubytovna v Chudeníně 

• nárůst kriminality v Janovicích 

 

Oblast osob se zdravotním postižením 

• chybí služby osobní asistence 

• pečovatelská služba v celém 

mikroregionu 

• chybí odlehčovací služby pro osoby, 

které pečují o zdravotně postižené 

osoby (tato služba je pouze 

v Klatovech) 

• špatná dostupnost školských zařízení 

pro vozíčkáře 

• problémy s bezbariérovostí 

restaurací (pouze Milano, Autocamp, 

Radnice , ale nejsou bezbariérové 

toalety), obchodů 
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• málo příležitostí pro setkávání 

postižených osob někde ve městě, 

potřebná organizovanost 

• neinformovanost o starostech rodičů 

dětí s diagnózou diabetes - 

proškolení personálu (školy, zájmová 

zařízení, …) 

• malá dopravní dostupnost pro 

vozíčkáře - pouze vlastním osobní 

automobilem 

• špatná dopravní dostupnost ze 

Strážova 

• nabídka pečovatelské služby ve 

Strážově 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

• získání finančních zdrojů 

z grantových projektů EU 

• individuální projekty Plzeňského 

kraje 

• spolupráce s poskytovateli z jiných 

regionů 

• spolupráce základní školy Janovice 

nad Úhlavou a základní školy 

v Arrachu – výměnné pobyty dětí 

• záměr vybudovat malometrážní byty 

pro seniory v Nýrsku 

• podpora pečovatelské služby 

 

• mikroregion se nachází v periferní 

příhraniční oblasti 

• nedostatek pracovních příležitostí 

• vylidňování malých obcí 

• snižování dotací státu na sociální 

služby 

• finance na výstavbu bytů 

• nabídka pracovních míst 

• malé finanční zajištění sociálních 

služeb ze strany státu 

• nezájem rodičů o podporu děti 

v mimoškolních aktivitách   
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7.2. Priority 

 
Na základě průběhu procesu plánování sociálních služeb došlo ke stanovení priorit DSO Úhlava. 

Návrh jednotlivých priorit byl stanoven ve spolupráci s řídící skupinou na základě vyhodnocení SWOT 

analýzy poskytovaných sociálních služeb a zpracování analýzy území DSO Úhlava. Podkladem pro 

zpracování byla rovněž uskutečněná veřejná setkání s občany na témata – Vyhodnocení komunitního 

plánování sociálních služeb. 

 

Rozpracování strategické části vychází ze standardní struktury strategií tohoto typu. Je stupňovitě 

členěna do základních úrovní: 

 

vize 

 

 

priorita 

 

 

opatření 

 

 

aktivity 

 

Vize je dlouhodobý konkretizovaný cíl, stanovení stavu „kam chceme dlouhodobě směřovat“ a jaký je 

náš „cílový stav“. 

Prioritní oblasti korespondují s celkovou vizí koncepce a jejich definování je odvislé od definice vize. 

Vize je tedy naplňována prostřednictvím jednotlivých prioritních oblastí. Jde o hlavní dílčí oblasti 

zájmu, které je potřeba řešit. To znamená, že jednotlivé části popisují konkrétní prioritní oblasti, 

kterými je nezbytné se zabývat pro úspěšné naplnění vize koncepce. Každá prioritní oblast má 

definované obecné základní principy, kterými se má řídit interpretace nižších rovin dokumentu. 

Opatření rozpracovávají prioritní oblasti. Opatření upřesňují a vymezují soubor aktivit, které je nutné 

vykonat k naplňování prioritních oblastí. Každé opatření má stanovenou vlastní strukturu: 

Stručný popis situace – stručně informuje o problému, který bude řešen navrženým opatřením 
a zdůvodňuje konkrétní opatření. 

Aktivity jsou návrhem možných činností realizovatelných v rámci opatření. Pokud se realizují 

navržené aktivity, dochází ke splnění cíle opatření. Pod úrovní aktivit si můžeme představit typy 

konkrétních projektů naplňujících cíle opatření. U aktivit nejde o definitivní výčet všech možností, ale 

spíše o soupis návrhů a aktuálních potřeb. 
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7.3. Rozpracované priority 

I. Zvyšování dostupnosti sociálních služeb 

Projektové záměry / opatření 

I.1. Podpora zajištění dostupného a kvalitního vzdělávání pracovnic a pracovníků v sociálních 

službách 

I.2. Podpora pečovatelské služby na celém území svazku obcí Úhlava 

I.3. Zajištění dostupnosti osobní asistence 

I.4. Zajištění dostupnosti odlehčovacích služeb 

I.5. Udržení současné služby geriatrické sestry 

 

II. Podpora řešení dopravní dostupnosti a bezbariérovosti v regionu 

Projektové záměry / opatření 

II.1. Zajištění bezbariérovosti do veřejných institucí 

II.2. Podpora bezbariérové dopravy v regionu 

II.3. Podpora dopravy v rámci regionu 

 

III. Řešení problémů ve „vyloučených“ lokalitách Janovice nad Úhlavou a Chudenín 

Projektové záměry / opatření 

III.1. Janovice nad Úhlavou 

III.2. Chudenín 

 

IV. Podpora řešení nabídky pobytových služeb pro seniory 

Projektové záměry / opatření 

IV.1. Podpora vzniku malometrážních bytů v místě bydliště seniorů 

IV.2. Zvyšování kvality služeb Domovů s pečovatelskou službou 

 

V. Podpora prevence rizikových jevů   

Projektové záměry / opatření 

V.1. Podpora finančně dostupných aktivit pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin 

V.2. Podpora preventivních programů pro děti a mládež 

V.3. Podpora terénní práce  
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VI. Zajištění informovanosti o sociálních a návazných službách v regionu 

Projektové záměry / opatření 

VI.1. Podpora informovanosti o nabídce sociálních a návazných služeb na webových stránkách 

města. 

VI.2. Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

 

VII. Podpora začleňování osob se zdravotním postižením z Bystřice nad Úhlavou 

Projektové záměry / opatření 

VII.1. Zajištění pěší komunikace Nýrsko – Bystřice 

VII.2. Integrace zdravotně postižených osob z DOZP Bystřice do společnosti 

VII.3. Rozvoj pracovních příležitostí pro zdravotně postižené osoby z DOZP Bystřice nad Úhlavou 

VII.4. Zajištění dobrovolníků pro DOZP Bystřice nad Úhlavou 

VII.5. Zajištění vhodného rekreačního objektu pro klienty DOZP Bystřice nad Úhlavou 

 

Jednotlivé zpracované priority jsou přílohou č.7. 

 

8. Co jsme již udělali 

 

Priorita VI.2. Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

V rámci projektu byl již v roce 2011 vytvořen Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb. 

Tímto byla splněna priorita VI.2 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb. 

Katalog  je přístupný  na webových stránkách obcí a stránkách Ekoregionu Úhlava. 

 

Priorita I.3. Zajištění dostupnosti osobní asistence 

Do katalogu poskytovatelů sociálních služeb byly v rámci jeho aktualizace přidány kontakty na osobní 

asistenci, kterou v mikroregionu poskytuje Oblastní charita Klatovy. Tímto byla částečně naplněna 

priorita I.3. Zajištění dostupnosti osobní asistence. Dále budou o této službě uživatele informovat 

pracovníci v sociálních službách osobně. 
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9. Co bude následovat 

 

V následujícím období nás čekají tyto aktivity: 

 

Listopad 2011 – leden 2012: 

� Jednání k naplnění priorit 

� Vydání metodické brožury 

� Setkání monitorovacího týmu 

 

Od roku 2012: 

� Monitoring plnění plánu 

� Vyhodnocení plnění plánu 

� Naplnění priorit 

 

 

 

 


