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1. Úvodní informace o komunitním plánování na území 
pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany 

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

 
Hlavním cílem komunitního plánování sociálních služeb bylo již v roce 2007 naplánování 
rozvoje sociálních služeb za společné partnerské účasti poskytovatelů sociálních služeb, 
jejich uživatelů, zástupců veřejnosti a zástupců města. Nyní jsme na tento proces navázali 
tzv. II. etapou komunitního plánování, jejímž cílem bylo zhodnotit dosavadní proces 
komunitního plánování a navázat na něj nové aktivity, které jsou v této oblasti potřeba.  

 
Pro dosažení tohoto cíle byly definovány následující dílčí cíle:  

 zmapovat a vyhodnotit situaci v oblasti poskytování sociálních služeb na území POÚ 
Stod a Dobřany v roce 2011; 

 porovnat tuto situaci se situací v roce 2007; 

 pokračovat v systematickém, transparentním a efektivním plánování rozvoje sociálních 
služeb za účasti všech subjektů působících v systému sociálních služeb a podpořit jejich 
efektivně fungující místní partnerství; 

 definovat opatření a konkrétní aktivity ve střednědobém  horizontu (2012–2015); 

 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 Stod a Dobřany. 

 

Hlavními výstupy projektu jsou: 

 komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních a navazujících služeb na území POÚ Stod 
a Dobřany předložený Radě a Zastupitelstvu města Stod; 

 aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních a navazujících služeb na území POÚ 
Stod a Dobřany. 

 

Smysl komunitního plánu 
Dokument Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na  POÚ Stod a Dobřany 
pro období 2012–2015  představuje: 

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

 definování optimální sítě (stávajících a nových) sociálních služeb na Stodsku a 
Dobřansku;  

 „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.  
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1.2. Organizační struktura komunitního plánování sociálních 
služeb na území POÚ Stod a Dobřany 

 
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 Stodě  byly na základě znalosti území a sociální problematiky 
vytvořeny následující pracovní skupiny: 
 pracovní skupina „senioři a osoby se zdravotním postižením“; 
 pracovní skupina „osoby ohrožené sociálním vyloučením“ řešící problematiku dětí, 

mládeže a rodin s dětmi a osob ohrožených sociálním vyloučením, jako např. osob bez 
přístřeší, osob v krizi, osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách, obětí domácího 
násilí, osob, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy. 

 
Pracovní skupiny se setkávaly v období listopad 2011– březen 2012 a navrhly opatření a 
konkrétní aktivity vedoucí k rozvoji sociálních služeb dle místních potřeb. 

 
 

Účastníci jednání pracovní skupiny „Senioři a osoby se zdravotním postižením“ 
 Jméno Název organizace 
1. Bc. Martina Berková vedoucí odboru OSVZ MěÚ Stod 

2. Václav Skala SZP Stodska 

3. Anna Sýkorová SZP Stodska 

4. Mgr. Alena Sedláčková zastupitelka města Stod 

5. Iva Hořanová místostarostka města Stod 

6. Monika Podolská IVCP, o.s. Plzeň 

7. Bc. Milada Lišková DOZP Stod 

8. Bc. Miroslava Tejmlová CPOS Město Touškov 

9. Luděk Rosenberger místostarosta obce Chotěšov 

10. Miroslav Štilip veřejnost 

11. Monika Krausová Občanská poradna Plzeň 

12. Eva Sevelková Člověk v tísni 

13. Miroslava Nemcová veřejnost 

14. Lenka Šeflová ředitelka CPOS MT 

15. Ing. Jiřina Beranová město Dobřany 

 
 

 
Účastníci jednání pracovní skupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ 
 Jméno Název organizace 
1. Monika Hejretová kurátorka pro dospělé, odboru OSVZ MěÚ Stod 

2. Alena Kotorová ZŠ a MŠ Stod 

3. Iva Hořanová místostarostka města Stod 

4. Ing. Josef Machlíček Občanská poradna Plzeň 
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5. Bc. Adéla Kulhánková Diakonie ČCE – NKC – Dobřany 

6. Silvie Langová PL Dobřany 

7. Josef Moravec CPR – Domus 

8. Eva Sevelková Člověk v tísni 

9. Luděk Rosenberger obec Chotěšov 

10. Bc. Miroslava Tejmlová CPOS Město Touškov 

11. Miroslava Nemcová veřejnost 

 
 
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 Stod. 

 

Členové Řídící skupiny KPSS 

Jméno Název organizace 

Iva Hořanová Vedoucí řídící skupiny, místostarostka 
města Stod 

Dagmar Terelmešová město Dobřany 

Ing. Jiřina Beranová město Dobřany 

Luděk Rosenberger obec Chotěšov 

Bc. Miroslava Tejmlová CPOS Město Touškov 

Lenka Šeflová(Marta Kestlerová) CPOS Město Touškov 

MUDr. Ladislav Žižka PL Dobřany 

Mgr. Radomír  Bednář DOZP Stod 

Anna Sýkorová Zdravotně postižení Stodska 

Ing. Pavlína Anderlová město Stod koordinátorka komunitního 
plánování 

 
 
Realizační tým KPSS 
Úkolem realizačního týmu bylo koordinovat veškeré aktivity komunitního plánování na POÚ 
Stod a Dobřany. Jeho členy byly metodička, koordinátorka komunitního plánování, vedoucí 
řídící skupiny a 1 vedoucí pracovních  skupin. 

 

Realizační tým KPSS 

Jméno Název organizace 

Ing. Tereza Eberlová CpKP západní Čechy, metodička 

Ing. Pavlína Anderlová CpKP západní Čechy, koordinátorka 
komunitního plánování 

Iva Hořanová Vedoucí řídící skupiny, místostarostka 
města Stod 

Bc. Miroslava Tejmlová Vedoucí pracovních skupin 
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Metodik KPSS 
Metodikem komunitního plánování na území ORP Stod byla Tereza Eberlová  (CpKP 
západní Čechy). Metodik projektu zajišťoval: 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. Období a aktivity projektu Podpora udržitelnosti procesu 
plánování dostupnosti sociálních služeb na území POÚ Stod a 
Dobřany 

 
  

  
     OBDOBÍ 

  
AKTIVITY 

 
 

únor – srpen 2011 

  
zmapování aktuální sociální situace – aktualizace analýz: 
sociodemografická analýza regionu, analýza poskytovatelů a 
zadavatelů soc. služeb, průzkum mezi širokou veřejností, 
analýza konkrétních potřeb uživatelů soc. služeb 
  
monitoring aktuálních plánů rozvoje sociálních služeb 

  
  
  
  
  

březen 2011 – 
duben 2012 

  
setkávání řídící skupiny – 10 členů, rovnoměrné zastoupení 
uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů soc. služeb, setkání 5x, 
činnost: řízení a koordinace procesu plánování, schválení 
jednacího řádu a zásad komunikace, seznamování se s výstupy 
všech dílčích aktivit, připomínkování  činností a průběžných 
výstupů, účast na veřejných projednáních, návrh prioritních 
oblastí (2 pracovní skupiny), připomínkování opatření a aktivit 
navržených v aktualizovaném plánu rozvoje sociálních služeb, 
schválení jednotlivých částí komunitního plánu 

 
říjen 2011 

  
průzkum mezi širokou veřejností – anketa 

 
 

říjen 2011 

  
1. veřejné jednání – informování o aktualizaci plánu rozvoje 
sociálních služeb, seznámení s harmonogramem, zapsání do 
pracovních skupin 

 
říjen 2011 –  
březen 2012 

  
setkávání pracovních skupin – 2 pracovní skupiny složené 
z uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů soc. služeb (cca 11–15 
členů v každé skupině), 5 setkání každé skupiny za dobu 
realizace projektu, činnost: spolupráce při analýze konkrétních 
potřeb uživatelů sociálních služeb, vyhodnocení stávajících 
plánů, aktualizace opatření a konkrétních aktivit v oblasti 
rozvoje sociálních služeb pro následující roky, spolupráce na 
aktualizaci katalogu poskytovatelů soc. služeb 
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realizace vzdělávacích seminářů pro účastníky procesu 
 

duben 2012 
  
2. veřejné jednání – představení aktualizovaného plánu rozvoje 
sociálních služeb a zahájení sběru připomínek k plánu 

 
duben 2012 

  
vypořádání připomínek a zpracování finální podoby 
aktualizovaného plánu rozvoje sociálních služeb 

 
duben 2012 

  
projednávání aktualizovaného plánu v Radě města Stod 
(projednání v zastupitelstvu v květnu 2012) 
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2. Popis aktuální sociální situace na POÚ Stod a Dobřany 
 

2.1. Obecná charakteristika řešeného území - POÚ Stod a Dobřany 

Řešené území správních obvodů obce s pověřeným úřadem Dobřany a Stod se nachází ve 
správním obvodě obce s rozšířenou působností Stod, jež leží ve střední části Plzeňského 
kraje, jihozápadně od krajského města. Hraničí s pěti správními obvody Plzeňského kraje 
(ORP1 Plzeň, Přeštice, Horšovský Týn, Stříbro a Nýřany).  

Správní obvod ORP Stod zahrnuje 24 obcí. Rozlohou 25 915 ha je třetím nejmenším v 
kraji, počtem obyvatel 22 718 osob osmým nejmenším a hustotou 88 obyvatel na 1 km2 je po 
Plzni nejvíce zalidněný2. Centrem správního obvodu je město Stod ležící 25 km jihozápadně 
od krajského města.  

Přestože téměř 58 % výměry správního obvodu připadá na zemědělskou půdu, bylo dle 
výsledků SLDB 2001 v zemědělství a lesnictví zaměstnáno 5,2 % ekonomicky aktivního 
obyvatelstva. Nejvýznamnějšími zemědělskými podniky jsou Dnešická zemědělská a.s., 
Vysoká a.s. Dobřany, CPZ s.r.o. Chotěšov a Agricos s.r.o. Stod. V odvětví průmyslu bylo 
zaměstnáno 38,3 % ekonomicky aktivních osob. Mezi významnější a zároveň největší 
průmyslové firmy působící na území patří MD Elmont s.r.o. Chotěšov, GUTRE s.r.o. Holýšov 
a OTM Produkt k. s. Stod. V registru ekonomických subjektu bylo ke konci roku 2010 
evidováno 4 468 subjektů, z toho 3 534 fyzických osob. Míra registrované nezaměstnanosti, 
jež v červenci 2011 činila 6,7 %, je pátá nejnižší v kraji, což je způsobeno přítomností 
velkých firem, ale i blízkostí krajského města. 

ORP Stod má významnou dopravní polohu. Prochází jím důležitý mezinárodní silniční tah 
I/26 směřující na hraniční přechod Folmava ve směru Plzeň – Dobřany – Chotěšov – Stod – 
Domažlice, významná silnice II/230 ve směru Stříbro – Stod – Přeštice – Nepomuk a rovněž 
velmi významné silnice III. třídy. Územím vedou také hlavní železniční tahy z Plzně směrem 
na Domažlice a na Klatovy. Správní obvod má díky své dopravní poloze vazby na okolní 
správní obvody, ale také přímé spojení s Německem. Problémem je však propojení obcí a 
měst v území s ostatními městy okresu Plzeň-jih v západovýchodním směru. 

Centrem SO ORP Stod je stejnojmenné město. První zmínky o osadě pochází z roku 1235 z 
doby vlády Václava I. V té době náležela nedalekému klášteru premonstrátek v Chotěšově. 
Pro obec je důležitý rok 1315, kdy nechal král Jan Lucemburský povýšit vesnici na město. V 
té době nastává velký rozvoj, neboť obec leží na důležité obchodní stezce. V roce 1850 se 
stává Stod městem. Po druhé světové válce byla většina německého obyvatelstva odsunuta 
do Německa, v současnosti se jen 50 obyvatel hlásí k německé národnosti3. Dalšími 
významnými městy jsou Dobřany – obec s pověřeným obecním úřadem a Chotěšov. 

Tato studie řešeného území POÚ Stod a POÚ Dobřany zahrnuje 15 obcí ORP Stod. 
Součástí není 9 obcí POÚ Holýšov, které sice spadají do ORP Stod, ale v rámci Komunitního 
plánování sociálních služeb patří do oblasti Horšovskotýnska a Holýšovska.  

Z řešených 15 obcí se 6 z nich skládá pouze z 1 sídelní jednotky, zbylých 9 vykonává správu 
nad základními sídelními jednotkami: 

 

                                                 
1 ORP – Obec s rozšířenou působností 
2 Údaje k 31. 12. 2010 – Český statistický úřad 
3 SLDB 2001 
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 Dnešice – Černotín, Dnešice 
 Dobřany – Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd 
 Honezovice – Honezovice, Hradišťany 
 Hradec – Hradec 
 Chotěšov – Hoříkovice, Chotěšov, Losina, Mantov, Týnec 
 Kotovice – Kotovice, Nový, Záluží 
 Lisov – Lisov 
 Líšina – Líšina 
 Nová Ves – Nová Ves 
 Přestavlky – Lažany, Přestavlky 
 Stod – Lelov, Stod 
 Střelice – Střelice 
 Ves Touškov – Mířovice, Ves Touškov 
 Vstiš – Vstiš 
 Zemětice – Čelákovy, Chalupy, Zemnice 

 

V rámci těchto obcí je na 27 katastrálních území identifikováno 30 částí obcí4. Necelá 
polovina obcí řešeného území je vybavena vodovodem a kanalizací napojenou na čistírnu 
odpadních vod pro veřejnou potřebu (6 obcí), pětina obcí je plynofikována. Zdravotnická 
zařízení jsou v Dnešicích, Dobřanech, Honezovicích, Hradci, Chotěšově a Stodě, školská 
zařízení v Dnešicích, Dobřanech, Hradci, Chotěšově a ve Stodě.  

Obrázek č. 1: Administrativní mapa SO ORP Stod (zelená část vyznačuje oblast 
Holýšovska) 

 
 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

                                                 
4 Část obce ‐ evidenční sídelní jednotka se samostatnou řadou čísel popisných a evidenčních. 
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Tabulka č. 1: Základní údaje o obcích obvodů POÚ Stod a Dobřany k 31. 12. 2010 

Obce Výměra (ha) 
Počet 

obyvatel 

z toho ve 
věku  

15–64 let 
Dnešice 1 426 841 601 

Dobřany 3 531 6 198 4 381 

Honezovice 1 802 227 167 

Hradec 673 521 381 

Chotěšov 2 681 2 815 1 933 

Kotovice 977 300 216 

Lisov 390 112 74 

Líšina 798 164 111 

Nová Ves 400 252 176 

Přestavlky 983 220 156 

Stod 2 002 3 667 2 624 

Střelice 509 153 115 

Ves Touškov 1 185 315 218 

Vstiš 772 447 324 

Zemětice 626 253 165 

Řešené území  18 775 16 485 11 642 

Zdroj: Český statistický úřad 

V řešeném území působí dobrovolný svazek obcí Mikroregion Radbuza, který je 
přirozeným spádovým územím při řece Radbuze, po které je pojmenován. Vznikl v březnu 
roku 1999 a je tvořen 17 obcemi v okolí měst Dobřany a Stod (Dnešice, Dobřany, 
Honezovice, Hradec, Chlumčany, Chotěšov, Kotovice, Lhota, Lisov, Líšina, Nová Ves, 
Přestavlky, Stod, Střelice, Ves Touškov, Vstiš, Zemětice) na rozloze 194 km2 s téměř 18 000 
obyvateli. Obce v rámci svazku spolupracují na rozvoji regionu v různých oblastech, avšak 
obsah strategických dokumentů (Plán rozvoje Mikroregionu Radbuza, 1999 a Program 
rozvoje města Dobřany, 2006) naznačuje, že rozvoj sociálních služeb zatím nepatří mezi 
priority svazku. Probíhající Komunitní plánování sociálních služeb by tuto situaci mohlo 
pomoci změnit.  

2.2. Počet obyvatel a jeho vývoj 
 

Řešené území SO POÚ Stod a Dobřany je tvořeno 15 obcemi, z nichž pouze Dobřany 
převyšují velikostí populace hranici 5 000 obyvatel. Více jak 1 000 obyvatel mají město Stod 
a obec Chotěšov, obce Dnešice a Hradec patří do velikostní skupiny 500–999 obyvatel. 
Nejvíce obcí, celkem 7, se pohybuje v rozmezí 200–499 obyvatel a 3 obce mají méně než 
199 obyvatel. Nejméně početnými obcemi jsou Lisov (112 obyvatel) a Střelice 
(153 obyvatel). Populaci správních obvodů tvořilo k 31. 12. 2010 celkem 16 485 osob (z toho 
49,43 % žen), z nichž více jak 22 % připadalo na centrum území Stod. 
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Tabulka č. 2: Základní charakteristika řešeného území podle velikostních skupin obcí 
k 31. 12. 2010 

Obyvatelstvo Velikostní skupina 
obcí dle počtu 
obyvatel 

Počet obcí 
Počet 

Podíl na území 
(%) 

do 199 3 429 2,6 

200–499 7 2 014 12,2 

500–999 2 1 362 8,3 

1 000–1 999 0 0 0 

2 000–4 999 2 6 482 39,3 

5 000–9 999 1 6 198 37,6 

10 000 a více 0 0 0 

Řešené území 15 16 485 100,0 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Vývoj populace řešeného území má od roku 2000 trvale vzrůstající tendenci a je hlavní 
měrou ovlivněn migračním saldem, které několikanásobně převyšuje přirozený přírůstek. 
V letech 2000 až 2010 se počet obyvatel zvýšil o 2 279 osob. V letech 2007 a 2008 se do 
území přistěhovalo výrazně více osob než v ostatních letech minulé dekády, což nárůst 
výrazně posílilo.  

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatelstva řešeného území v letech 2000 až 2010 
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Zdroj: Český statistický úřad 

Prognóza vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje5 předpokládá, že se počet obyvatel do roku 
2030 ve srovnání s výchozím stavem roku 2008 zvýší v 9 z 15 SO ORP kraje, ve zbylých 
počet obyvatel naopak poklesne. Výrazně přírůstkové regiony se soustředí do zázemí 
krajského města. Absolutně nejvíce by měl růst počet obyvatel SO ORP Stod – o téměř 4 %. 
Ve všech SO ORP kraje pravděpodobně poroste obyvatelstvo v první polovině 
prognózovaného období. Do konce roku 2020 by zde mělo dojít ke vzrůstu o téměř 1 % 
obyvatelstva. Na Stodsku se však ve stejném období zvýší počet obyvatel o téměř 5 %. 

                                                 
5 Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Praha: ÚRS PRAHA, a. s., 2009. 
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Nejpřírůstkovějším správním obvodem pověřeného obecního úřadu by podle prognózy měl 
být správní obvod Dobřany, kde by se populace měla do roku 2030 zvýšit o téměř  
4 %.  Po roce 2020 však lze předpokládat pokles obyvatelstva ve všech správních obvodech, 
i když již prognóza nepředpokládá takové rozdíly mezi jednotlivými správními obvody.  

Tabulka č. 3: Prognóza vývoje počtu obyvatelstva ve správních obvodech POÚ Stod a 
Dobřany a vybraných obcí obvodů v letech 1991 až 2030 

SO ORP Počet obyvatelstva v roce6 

  SO POÚ 

    Vybrané obce 
1991 2001 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

SO ORP Stod 21 015 20 865 22 341 22 750 23 410 23 390 23 296 23 168

  SO POÚ Dobřany 7 048 7 161 7 855 8 006 8 239 8 232 8 199 8 154

   Dobřany 5 624 5 666 6 070 6 176 6 353 6 344 6 315 6 276
   ostatní obce SO POÚ 1 424 1 495 1 785 1 830 1 886 1 888 1 884 1 878

  SO POÚ Stod 8 177 7 928 8 326 8 478 8 723 8 716 8 681 8 633

   Stod 3 674 3 443 3 604 3 670 3 776 3 773 3 758 3 736
  Chotěšov 2 592 2 603 2 730 2 780 2 860 2 858 2 846 2 831

   ostatní obce SO POÚ 1 911 1 882 1 992 2 028 2 087 2 085 2 077 2 066

Zdroj: Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje 

 

2.3. Pohyb obyvatelstva 

Pohyb obyvatelstva je vyjádřen celkovým přírůstkem/úbytkem obyvatel, který je dán součtem 
přirozené měny obyvatel (rozdíl živě narozených a zemřelých osob – přirozený 
přírůstek/úbytek) a migračního salda obyvatel (rozdíl přistěhovalých a vystěhovalých osob – 
migrační přírůstek/úbytek). Tento ukazatel je významným faktorem v dynamice změn ve 
vývoji počtu obyvatel. 

Oproti první polovině minulé dekády dochází v řešeném území od roku 2006 ke zvyšování 
přirozeného přírůstku obyvatel. Mezi roky 2000 až 2010 přibylo přirozeným pohybem celkem 
73 osob, avšak v daném období zaznamenalo přirozený přírůstek pouze 6 obcí (Dobřany, 
Kotovice, Lisov, Nová Ves, Střelice, Vstiš). 

Tabulka č. 4: Vývoj přirozené měny obyvatelstva řešeného území v letech 2000 až 2010 

Přirozená měna 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Živě narození 133 139 125 159 163 152 174 166 182 215 191

Zemřelí 174 164 147 139 160 163 165 147 170 165 132

Přirozená 
měna 

-41 -25 -22 20 3 -11 9 19 12 50 59

Zdroj: Český statistický úřad 

                                                 
6 Uvedená data jsou vyjádřena v absolutních hodnotách. 
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Dle studie Prognóza vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje7 byl rok 2008 pravděpodobně 
rokem, ve kterém došlo k maximálnímu populačnímu růstu, jenž bude v dalších letech klesat. 
Silné populační ročníky generace 70. let minulého století nyní díky vlivu posunu věkové 
hranice pro zakládání rodiny dosahují maximální plodnosti. V nejbližších letech se již tedy 
pravděpodobně nebude rodit více dětí než v roce 2008 a počet narozených se bude 
postupně snižovat. Počet zemřelých bude pravděpodobně rovněž pozvolna klesat, nadále 
tak bude pokračovat příznivý trend zlepšování úmrtnostních poměrů a zvyšování střední 
délky života při narození. Migrační saldo bude i nadále hrát významnou roli ve vývoji počtu 
obyvatel. 

 

2.4. Věková struktura 

Základem přirozeného přírůstku je věková struktura obyvatelstva, která má vliv na další 
populační vývoj. Z tabulky č. 8 vyplývá, že v řešeném území pozvolně narůstá podíl obyvatel 
postproduktivního věku (obyvatelé starší 65 let), což kopíruje demografický vývoj v celé 
České republice. Předpoklady území pro přirozený přírůstek počtu obyvatel a tím omlazení 
populace jsou tím vyšší, čím je index stáří8 nižší než hodnota 100,0. Z tohoto hlediska jsou 
dispozice některých obcí značně nepříznivé, neboť jejich indexy hodnotu 100 výrazně 
převyšují, zejména obce Zemnice (238,5 %), Přestavlky (156,0 %) a Líšina (140,9 %). 
Naopak příznivá situace panuje v obcích Nová Ves (52,0 %) a Střelice (65,2 %). 

Z celkového počtu obyvatelstva v roce 2010 činil podíl dětí do 14 let 14,8 %, což je o 0,2 % 
méně než podíl obyvatel ve věku nad 65 let. Za posledních 6 let poklesl podíl dětí o 0,6 %, 
zatímco podíl starších 65 let vzrostl o 1,5 %. Podíl produktivního obyvatelstva se po delší 
stagnaci snížil o 1,2 %. Nejpočetnější je v současné době zejména skupina třicátníků (silné 
ročníky 70. let minulého století), která se v budoucnu bude podílet na početném podílu 
seniorů. Díky nízkému počtu obyvatel a mladých lidí se výrazně sníží počet osob 
v produktivním věku, což přinese podstatné nároky na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 

Tabulka č. 5: Věkové složení obyvatelstva řešeného území v letech 2004 až 2010 

Počet obyvatel dle věku Struktura dle věku v % 
Rok 

Stav 
obyvatel 0-14 15-64 65 + 0-14 15-64 65 + 

2004 15 516 2 389 11 088 2 039 15,4 71,5 13,1 

2006 15 731 2 339 11 245 2 147 14,9 71,5 13,6 

2008 16 181 2 323 11 626 2 232 14,4 71,8 13,8 

2010 16 485 2 434 11 642 2 409 14,8 70,6 14,6 

Zdroj: Český statistický úřad 

Průměrný věk obyvatel řešeného území k 31. 12. 2010 dosahoval 41,1 let, muži se průměrně 
dožili 40,1 let a ženy 42,2 let. Tyto hodnoty jsou vyšší než hodnoty Plzeňského kraje, jež 
činily 41,2 let průměrného věku, 39,8 let u mužů a 41,8 let u žen. 

Prognóza vývoje počtu obyvatel Plzeňského kraje9 zpracovaná do roku 2030 předpokládá 
stárnutí populace a výrazné zvyšování indexu stáří. V SO ORP Stod by do roku 2030 mělo 
dojít k poklesu dětské složky, která bude představovat v průměru jen 60 až 66 obyvatel na 

                                                 
7 Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Praha: ÚRS PRAHA, a. s., 2009. 
8 Index stáří – hodnota vyjadřující, kolik je v populaci obyvatel ve věku nad 65 let na 100 dětí ve věku 0‐14 let. 
9 Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Praha: ÚRS PRAHA, a. s., 2009. 
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100 občanů v seniorském věku (14 % obyvatelstva v roce 2030), což bude o třetinu méně 
než podíl seniorů (21,3 %). Podíl obyvatelstva v produktivním věku se do roku 2030 
pravděpodobně sníží o 6 %. 

 

2.5. Vzdělanostní struktura 

Vzdělanostní úroveň obyvatel Stodska a Dobřanska je ve srovnání s hodnotami Plzeňského 
kraje a České republiky srovnatelná. Vykazuje vyšší podíl osob se základním vzděláním 
(třetina populace), zejména v obcích Honezovice a Kotovice, kde hodnota přesahuje 45 %.  
Nejvíce jsou zastoupeni obyvatelé s výučním listem a středním vzděláním bez maturity (43 
%). Úplné střední vzdělání má pětina populace, avšak v obcích Honezovice, Kotovice a 
Střelice nečiní tento ukazatel ani 9 %. Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním tvoří 
pouze 4 %, nedosahuje tak průměru kraje ani republiky. Nejpříznivější situace je 
v Dobřanech, kde podíl osob se základním a neukončeným vzděláním tvoří 23 % a podíl 
osob s vysokoškolským vzděláním pak 5 %. 

Graf č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel řešeného území starších 15 let v roce 
2001 

Řešené území
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Zdroj: Český statistický úřad – Sčítání lidu, domů a bytů 2001 

 

2.6. Ekonomická aktivita a nezaměstnanost 
 

Sociální situaci na území POÚ Dobřany a Stod silně ovlivňují možnosti zaměstnání přímo v 
jejich centrech – v Dobřanech a ve Stodě. V roce 2008 zde působilo celkem 3 028 
ekonomických subjektů, převažovaly oblasti velko a maloobchodu (28 %), stavebnictví (16 
%) a zpracovatelského průmyslu (14 %). Nejvíce subjektů sídlilo v Dobřanech (40 %) a ve 
Stodě (22 %).  

Z obcí v řešeném území vyjíždí za prací celkem 4 235 osob, z čehož 89 % jich vyjíždí každý 
den. Přehled vyjíždějících z jednotlivých obcí i hlavní centrum vyjížďky pracujících je uveden 
v tabulce č. 19. Z daných údajů vyplývá, že z většiny obcí vyjíždějí jejich obyvatelé do Plzně 
nebo do Stodu. 
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Tabulka č. 6: Počet vyjíždějících a hlavní směr vyjížďky dle obcí řešeného území za 
rok 2004  
(na základě výsledků SLDB 2001) 

Vyjížďka z obce za prací 

vyjíždějící do 
zaměstnání 

hlavní směr  
denní vyjížďky Území 

celkem 
z toho 
ženy 

v % ze 
zaměst- 
naných 
celkem

vyjíždějící
denně 

obec počet 

Plzeňský kraj 103 367 41 372 39,1 88 213 x x 

Okres Plzeň-jih 19 759 8 167 60,9 17 703 x x 

Dnešice 283 119 76,1 260 Plzeň 72 

Dobřany 1 576 604 55,5 1 371 Plzeň 812 

Honezovice 70 31 72,9 61 Stod 30 

Hradec 183 82 86,7 163 Stod 79 

Chotěšov 716 279 57,6 650 Plzeň 258 

Kotovice 97 55 81,5 91 Nýřany 21 

Lisov 43 20 93,5 37 Stod 19 

Líšina 62 26 89,9 59 Stod 25 

Nová Ves 69 32 85,2 63 Plzeň 51 

Přestavlky 91 36 87,5 85 Chlumčany 24 

Stod 653 264 38,4 573 Plzeň 224 

Střelice 44 21 91,7 40 Stod 24 

Ves Touškov 106 47 66,3 94 Stod 39 

Vstiš 138 61 77,1 132 Dobřany 39 

Zemětice 104 45 81,9 96 Plzeň 25 

Zdroj: Český statistický úřad 

 
Trh práce a nezaměstnanost 

Trh práce a míra nezaměstnanosti řešeného území jsou ovlivněny stabilitou podnikatelského 
prostředí, dobrou dostupností ke krajskému městu, ochotou obyvatel dojíždět za prací a 
bytovou výstavbou.  

Registrovaná míra nezaměstnanosti zveřejňovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 
označuje podíl registrovaných nezaměstnaných na ekonomicky aktivním obyvatelstvu. Míra 
registrované nezaměstnanosti SO ORP Stod patří v rámci Plzeňského kraje dlouhodobě 
k těm nižším. V červenci 2011 činila 6,7 %, přičemž na území POÚ Dobřany byla tato 
hodnota o 0,4 % vyšší a na území POÚ Stod o 0,5 % nižší. Nejvyšší míru vykazovaly obce 
Nová Ves (11,8 %) a Kotovice (11,5 %), kde zároveň nebylo k dispozici žádné volné 
pracovní místo. Hodnota v jednotlivých obcích území koreluje s nedostatečným 
infrastrukturním vybavením obcí (Nová Ves, Kotovice), naopak nízkou míru vykazují obce 
rozvinuté, průmyslové, rychle dostupné (Dobřany, Stod). To vše je však nutné zohlednit 
velikostí obce, kdy nelze z hlediska zaměstnanosti srovnávat sídelní centra (Dobřany, 
Chotěšov, Stod) s lokálními specifiky např. Lisova, Vstiše, Vsi Touškov a dalších obcí.  
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Graf č. 3: Vývoj míry nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst ve správních 
obvodech POÚ Dobřany a POÚ Stod v období leden 2008 až červenec 2011 
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Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 

2.7. Zdravotnictví 

Na území SO POÚ Stod a POÚ Dobřany je zajištěna širší síť zdravotnických zařízení včetně 
nemocnice. Působí zde 8 ordinací praktického lékaře pro dospělé, 3 ordinace praktického 
lékaře pro děti a dorost, 5 stomatologických ordinací, 2 gynekologické ordinace a 7 
odborných ordinací (dermatovenerologická, kožní, oční, alergologická, ORL, diabetologická a 
interní). Stodská nemocnice, a.s. poskytuje zdravotnické služby v chirurgickém, dětském, 
gynekologicko-porodnickém a interním oddělení a oddělení následné péče. K dispozici jsou 
zde 4 lékárny, na jednu lékárnu tak připadá více než 4 tisíce obyvatel. Rychlou lékařskou 
pomoc (posádka záchranné služby bez lékaře) zajišťuje výjezdové stanoviště Plzeň-jih 
Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje se sídlem ve Stodě. Psychiatrická léčebna 
sídlící v Dobřanech je svou kapacitou i zaměřením na dlouhodobou léčbu a léčebnou 
rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní 
psychiatrickou léčbu celorepublikově významná. 

Tabulka č. 7: Vybavení řešeného území vybranými druhy zdravotnických zařízení 

Zařízení Počet Obec 

Nemocnice 1 Stod 

Psychiatrická léčebna 1 Dobřany 

Samostatné ordinace praktického lékaře pro 
dospělé 

8 
Dnešice, Dobřany, 
Honezovice, Hradec, 
Chotěšov, Stod 

Samostatné ordinace praktického lékaře pro 
děti a dorost 

3 Dobřany, Chotěšov, Stod 

Samostatná stomatologická ordinace 5 Dobřany, Chotěšov, Stod 

Samostatná gynekologická ordinace 2 Dobřany, Chotěšov 

Samostatná ordinace lékaře specialisty 7 Dobřany, Stod 
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Samostatná stomatologická laboratoř 2 Dobřany, Stod 

Samostatná odborná laboratoř (cytologická) 1 Dobřany 

Záchranná služba 1 Stod 

Lékárna 4 Dobřany, Stod 

Zdroj: Registr zdravotnických zařízení10 

 

2.8. Školství 

V roce 2008 žilo v řešeném území 3 258 dětí mladších 19 let, z toho 2 439 dětí ve věku od 5 
do 19 let. Celkový počet dětí se od roku 2006 nepatrně snížil, a to u všech věkových skupin 
kromě té nejmladší. Tendence vývoje počtu věkové skupiny dětí do 14 let je patrná v tabulce 
č. 8 - Věkové složení obyvatelstva řešeného území v letech 2004 až 2010. 

Tabulka č. 8: Věková struktura dětí a mládeže v řešeném území v roce 2006 a 2008   

Věková skupina  2006 2008 

0-4 773 819

5-9 733 714

10-14 833 790

15-19  963 935

Celkem 3 302 3 258

Zdroj: Český statistický úřad 

Předškolní a základní vzdělání je v řešeném území zajištěno sítí 6 mateřských škol (Dnešice, 
Dobřany – Loudů, Dobřany – Stromořadí, Hradec, Chotěšov, Stod), 4 základních škol (úplné 
ZŠ – Dobřany, Chotěšov, Stod; malotřídní škola 1. stupně ZŠ – Hradec) a 2 základními 
uměleckými školami (Dobřany, Stod). Střední vzdělání poskytuje pouze Střední odborné 
učiliště Domažlice, škola Stod v oborech kadeřník, kuchař-číšník a mechanik elektronik. Za 
dalším středním a vyšším vzděláním musí studenti dojíždět mimo území, zejména do Plzně 
– hlavního vzdělávacího centra Plzeňského kraje.  

Kapacita základních škol je dostačující, naopak je tomu u mateřských škol, jejichž kapacita 
nestačí soudobému zájmu (zejména MŠ Dnešice, obě MŠ v Dobřanech a MŠ Stod). Asistent 
pedagoga působí na ZŠ Dobřany, MŠ Chotěšov a MŠ a ZŠ Stod. Pedagogicko-
psychologická poradna v lokalitě není, nejbližší se nachází v Plzni.  

Ve Stodě je rovněž Dům dětí a mládeže nabízející pravidelné kroužky, letní tábory a 
soustředění, sportovní soutěže pro školy a příležitostné akce pro širokou veřejnost. DDM 
zároveň provozuje Mateřské centrum Mája, jež je zaměřeno zejména na setkávání matek 
s dětmi. Také v Dobřanech působí mateřské centrum – MC Budulínek, jež nabízí škálu aktivit 
pro rodiny s dětmi. 

 

                                                 
10 [on‐line, 2011‐08‐02] <https://snzr.uzis.cz/viewzz/rzz/>. 
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Více informací popisující aktuální sociální situaci na území pověřených obecních úřadů Stod 
a Dobřany lze najít v dokumentu „Analýza aktuální sociální situace na území pověřených 
obecních úřadů Stod a Dobřany“.  

 

2.9. Sociální oblast 

Cílem této kapitoly je nastínit aktuální situaci v sociální oblasti na území POÚ Stod a POÚ 
Dobřany s důrazem na kvantitativní údaje o sociálně potřebných obyvatelích regionu.  

Osobám v nepříznivé sociální situaci, která je chápána jako oslabení nebo ztráta schopnosti 
z důvodu věku, nepříhodného zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky 
a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, 
ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů 
řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před 
sociálním vyloučením11, je poskytována pomoc a podpora prostřednictvím sociálních služeb 
a sociálních dávek. 

Sociální služby jsou zajišťované organizacemi zřizovanými městy, neziskovými organizacemi 
či církevními organizacemi. Na řešeném území existuje jen poměrně úzká síť sociálních 
služeb. Lidé však využívají i služby z okolních regionů, zejména s vazbou na  Plzeň.  

Některé obce řešeného území jsou si vědomy důležitosti a potřebnosti daných sociálních 
služeb na jejich území a ze své pozice rovněž podporují jejich činnost. Nejedná se pouze o 
finanční podporu, ale také např. o poskytnutí potřebných prostor zdarma či za snížené 
nájemné (Dobřany – bezplatný pronájem pro Mateřské centrum Budulínek, Občanskou 
poradnu a Klub pro seniory; Stod – bezplatný pronájem Městské knihovny pro akce 
zaměřené na osoby se zdravotním postižením, poskytnutí prostor v DDM Stod pro organizaci 
Domus – Centrum pro rodinu). 

Rodiny s dětmi 

Informace o domácnostech a rodinách vycházejí ze SLDB 2001. Nové výsledky ze sčítání 
v roce 2011 budou v podrobné míře známy až v 2. polovině roku 2012. Uvedené počty jsou 
tedy vzhledem k demografickým změnám, ke kterým za poslední dekádu došlo, ryze 
orientační.  

V roce 2001 žilo ve SO ORP Stod 2,4 krát více rodin než domácností jednotlivců.  
V řešeném území žilo celkem 2 516 úplných a 513 neúplných rodin, z nichž rodiny se 
závislými dětmi činily 47 %. Nejvíce úplných rodin se závislými dětmi bylo v obcích Střelice 
(57 %) a Honezovice (53 %), nejméně naopak v obcích Líšina a Lisov (33 %). Nejvíce 
neúplných rodin se závislými dětmi žilo opět v obcích Honezovice (87 %) a Střelice (83 %), 
nejméně pak v obcích Přestavlky (11 %) a Zemětice (28 %). 

Děti a mládež jsou ohroženy sociálním vyloučením v případě, že vyrůstají v sociálně a 
kulturně nedostatečně podnětném prostředí a v důsledku toho začínají být vyčleňovány 
z běžného života společnosti. Jedná se např. o děti lidí dlouhodobě nezaměstnaných, 
trpících různými druhy závislostí; děti z rodin, kde dochází k domácímu násilí nebo z rodin 
žijících v sociálně vyloučených lokalitách; děti, které samy vedou rizikový způsob života 

                                                 
11 Zákon č. 108/2006 Sb. 
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(kriminalita, závislosti, prostituce) či vyrůstají v ústavní péči; mladé lidi opouštějící zařízení 
ústavní péče či výkon trestu.  

Na Stodsku a Dobřansku se takto ohroženým dětem a mládeži věnuje v sociální oblasti 
převážně Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Stod. Poradenské služby 
poskytuje Občanská poradna Plzeň, o.s. (s kontaktním místem v Dobřanech), sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Domus – Centrum pro rodinu. V Dobřanech působí 
nízkoprahové komunitní centrum pro děti a mládež od 11 do 20 let Diakonie ČCE – středisko 
Západní Čechy a rodinám s dětmi nabízí své služby Pečovatelská služba ve Stodě 
(poskytovatelem je Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov). 
Služby pro tělesně postiženou mládež poskytuje Ústav sociální péče Zbůch a Domov pro 
osoby se zdravotním postižením Stod. 

Další instituce věnující se této cílové skupině je možné řadit spíše ke školským zařízením.  
Jde o Středisko výchovné péče Plzeň, Pedagogicko-psychologickou poradnu Plzeň-jih, 
základní a speciální školství v regionu.  

Podkladem k zmapování celkového objemu sociální potřebnosti dětí a mládeže, tedy zjištění 
počtu evidovaných dětí a mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením, je výkaz o výkonu 
sociálně právní ochrany dětí OSVZ MěÚ Stod12 (v jednotlivých letech k 31. 12., rok 2011 
k 30. 6.). 

V evidenci kurátora pro děti a mládež ve Stodě bylo v roce 2011 za celé území SO ORP 
Stod vedeno 20 klientů (třetina počtu v roce 2008), třetina z nich pocházela z neúplných 
rodin, stejně tak z rodin úplných.  

Tabulka č. 9: Rodinné zázemí klientů kurátora pro děti a mládež v roce 2011 

Klienti 
Úplná 
rodina 

Neúplná 
rodina 

Nová 
rodina 

Rodina 
s druhe

m 
(družkou

) 

Ostatní Ústavní 

Klienti 
kurátora pro 
mládež 

6 7 5 2 0 0

Zdroj: OSVZ Městský úřad Stod 

Problémy řešené kurátorem v roce 2011, jichž bylo celkem 23, se týkaly zejména výchovy 
a přestupků. Zatímco se řešené výchovné problémy týkaly zejména dětí, přestupky a 
trestnou činnost působili výhradně mladiství. V posledních 4 letech se tento počet snížil o 40 
%.  

Tabulka č. 10: Problémy řešené kurátorem pro děti a mládež v roce 2011 

z toho z toho Problémy řešené 
kurátorem pro děti a 
mládež 

Celkem 
děti 

z toho 
dívek 

mladiství 
z toho 
dívek 

Trestná činnost 3 1 0 2 0

Přestupky 6 2 1 4 0

                                                 
12 OSVZ MěÚ Stod ‐ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Stod. 
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Výchovné problémy 9 6 1 3 1
Dohledy 2 1 0 1 0

Návrh na předběžné 
opatření 

3 1 0 2 0

Zdroj: OSVZ Městský úřad Stod 

Tabulka č. 11: Problémy řešené kurátorem pro děti a mládež v letech 2008 až 2011 

Problémy řešené 
kurátorem 

2008 2009 2010 2011 

Trestná činnost 9 12 7 3

Přestupky 30 7 10 6

Výchovné problémy 14 15 14 9

Dohledy 4 1 8 2

Návrh na předběžné 
opatření 

0 0 1 3

Návrh na ústavní výchovu 0 0 0 0

Celkem 57 35 40 23

Zdroj: OSVZ Městský úřad Stod 

Počet případů řešených kurátorem pro děti a mládež výrazně klesal v letech  2008 a 2009 
v porovnání s rokem 2005. Nicméně od roku 2010 opět dochází k pozvolnému mírnému 
nárůstu počtu případů – roste zejména počet přestupků a návrhů na předběžné opatření. 
 

Sociální odbor evidoval k 30. 6. 2011 celkem 17 dětí s nařízenou ústavní výchovou. Oproti 
roku 2008 došlo k nárůstu dětí umístěných v dětských domovech. 

Tabulka č. 12: Počty dětí s nařízenou ústavní výchovou v letech 2008 až 2011 

Ústav 2008 2009 2010 2011 

Kojenecký ústav 0 0 1 1

Dětský domov 4 4 8 10
Výchovný ústav 4 4 3 4

Ústav sociální péče 2 2 2 2

Celkem 10 10 14 17

Zdroj: OSVZ Městský úřad Stod 

Ke stejnému datu žilo 23 dětí v náhradní rodinné péči, z toho 19 dětí v pěstounské péči, 1 
v osvojení a 3 v poručnictví. V posledních letech je tento počet víceméně stabilní. 

 
Oblast osob se zdravotním postižením a seniorů 

V roce 2010 žilo v řešeném území celkem 2 409 seniorů starších 65 let (14,6 % celkové 
populace). Jejich počet plynule stoupá, od roku 2006 se zvýšil o 12 % (262 osob).   
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Tabulka č. 13: Věková struktura seniorů v roce 2006 a 2008 

Věková skupina 2006 2008 

65–69 717 762

70–74 558 565

75–79 457 460

80–84 281 276

85–89 95 138

90–94 31 21

95 + 8 10

Celkem 2 147 2 232

Zdroj: Český statistický úřad 

Dle odhadů starostů obcí Stodska a Dobřanska žije na jejich území 417 seniorů se sníženou 
soběstačností. 

Dle zjištěních údajů evidoval Městský úřad Dobřany v roce 2009 celkem 99 a v roce 2010 
pak 107 žádostí o byt v Domě s pečovatelskou službou. Obecní úřad Chotěšov v daných 
letech evidoval celkem 21 těchto žádostí a Městský úřad Stod 20 žádostí za poslední 3 roky.  

Počet osob se zdravotním postižením nelze vzhledem k neexistenci takového přehledu na 
úrovni měst a obcí přesně vyčíslit. Dle celorepublikového šetření tvoří tyto osoby 10 % 
z celkové populace ČR, z čehož lze při vědomí určité nepřesnosti za předpokladu, že by 
výskyt tohoto jevu odpovídal právě průměrným hodnotám dosaženým v ČR, odhadovat, že 
v řešeném území žije 1 648 osob se zdravotním postižením. Odhady počtu osob 
s postižením v jednotlivých obcích řešeného území jsou patrné v tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14: Odhad počtu osob se zdravotním postižením a sníženou soběstačností v roce 
2011 v jednotlivých obcích řešeného území 
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Dnešice 2 3 - - - - 2

Dobřany 15 45 5 2 40 6 240

Honezovice 0 0 0 0 1 2 0

Hradec 1 0 0 2 0 2 40

Chotěšov < 10 < 25 < 5 < 10 < 10 < 10 30

Kotovice 0 0 0 0 0 0 3

Lisov 0 0 0 0 0 0 6

Líšina 1 1 - - - - 1

Nová Ves 1 0 0 0 0 0 0
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Přestavlky 1 3 0 0 0 2 1

Stod 110 15 3 4 15 5 90

Střelice 0 0 0 0 0 0 2

Ves Touškov 1 0 0 3 0 0 0

Vstiš 2 2 0 1 0 0 0

Zemětice 2 0 0 0 0 0 2

Zdroj: Dotazníkové šetření – jednotlivé obce, červenec - srpen 2011 
(- není známo, nelze odhadnout) 

Osoby, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci 
jiné osoby, mají dle zákona o sociálních službách nárok na příspěvek na péči (PnP), jehož 
výše je odvozována dle stupně závislosti na pomoci. Příspěvek je určen zejména k zajištění 
sociální péče příjemci příspěvku, a to pomocí sociální služby nebo rodinným příslušníkem či 
jiné osoby. Tyto příspěvky pobíralo k 30. 6. 2011 celkem 940 osob, z toho 21 % v I. stupni 
závislosti, 27 % ve II. stupni závislosti, 23 % ve III. stupni závislosti a 29 % ve IV. stupni 
závislosti. Vcelku 768 příspěvků bylo využíváno k úhradě péče ze strany blízké nebo jiné 
osoby, 154 osob použilo příspěvek k úhradě zařízení sociální služby, z nich 154 příspěvků 
sloužilo ke kombinaci péče blízké nebo jiné osoby a sociálních služeb. 

 

Tabulka č. 15: Počet poskytnutých příspěvku na péči na území ORP Stod v letech 2008 
až 2011 

Rok 2008 

Věk I. stupeň II. stupeň
III. 

stupeň 
IV. 

stupeň 
Celkem 

do 18 let 95 203 143 216 657 
nad 18 let 24 14 10 8 56 
Celkem 119 217 153 224 713 
Rok 2009 

Věk I. stupeň II. stupeň
III. 

stupeň 
IV. 

stupeň 
Celkem 

do 18 let 193 212 150 231 786 
nad 18 let 27 16 12 9 64 
Celkem 220 228 162 240 850 

Rok 2010 

Věk I. stupeň II. stupeň
III. 

stupeň 
IV. 

stupeň 
Celkem 

do 18 let 157 231 196 265 849 
nad 18 let 25 16 14 10 65 
Celkem 182 247 210 275 914 

Rok 2011 (k 30. 6. 2011) 

Věk I. stupeň II. stupeň
III. 

stupeň 
IV. 

stupeň 
Celkem 

do 18 let 168 237 198 266 869 
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nad 18 let 29 17 15 10 71 
Celkem 197 254 213 276 940 

Zdroj: OSVZ Městský úřad Stod 

 

Tabulka č. 16: Využití příspěvku na péči na území ORP Stod v letech 2008 až 2011 

Rok 2008 

Využití PnP13 I. stupeň II. stupeň
III. 

stupeň 
IV. 

stupeň 
Celkem 

ZSS14 32 39 19 18 108 
OBJ15 87 178 134 206 605 
KOM16 29 35 27 13 104 
Rok 2009 

Využití PnP I. stupeň II. stupeň
III. 

stupeň 
IV. 

stupeň 
Celkem 

ZSS 56 31 28 21 136 
OBJ 164 106 134 219 623 
KOM 52 28 28 16 124 

Rok 2010 

Využití PnP I. stupeň II. stupeň
III. 

stupeň 
IV. 

stupeň 
Celkem 

ZSS 44 40 36 22 142 
OBJ 138 207 174 253 772 
KOM 43 36 32 18 129 

Rok 2011 (k 30. 6. 2011) 

Využití PnP I. stupeň II. stupeň
III. 

stupeň 
IV. 

stupeň 
Celkem 

ZSS 48 44 38 24 154 
OBJ 149 210 175 252 786 
KOM 49 38 36 19 142 

Zdroj: OSVZ Městský úřad Stod 

Osobám starším než jeden rok s těžkým zdravotním postižením, které podstatně omezuje 
jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují 
mimořádné výhody I. (průkaz TP17), II. (průkaz ZTP18) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P19)20. 
Držitelů průkazů mimořádných výhod bylo na území ORP Stod k 30. 6. 2011 evidováno 
celkem 408, z čehož 58 % tvoří osoby se středním stupněm, 29 % osoby s nejzávažnějším 

                                                 
13 PnP – příspěvek na péči 
14 ZSS – zařízení sociální služby 
15 OBJ – osoba blízká nebo jiná 
16 KOM ‐ kombinaci péče blízké nebo jiné osoby a zařízení sociálních služeb 
17 TP – Občan s těžkým zdravotním postižením 
18 ZTP – Občan se zvlášť těžkým zdravotním postižením 
19 ZTP/P – Občan zvlášť těžce zdravotně postižený s průvodcem 
20 MPSV ‐ http://portal.mpsv.cz/soc/ozp/vyhody 
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stupněm a 13 % osoby s lehkým stupněm nutnosti osobní asistence. Nejčastěji se jedná o 
osoby s pohybovým, interním a mentálním postižením. 

Tabulka č. 17: Počet držitelů průkazů mimořádných výhod na území ORP Stod v letech 
2008 až 2011 

2008 2009 2010 2011* 
 Druh 
průkazu 

Počet 
držitelů 

z toho 
do 18 

let 

Počet 
držitelů 

z toho 
do 18 

let 

Počet 
držitelů 

z toho 
do 18 

let 

Počet 
držitelů 

z toho 
do 18 

let 

TP 29 0 37 0 49 0 56 0

ZTP 205 5 234 4 229 7 235 9

ZTP/P 109 18 108 21 121 22 117 17

Celkem 343 23 379 25 399 29 408 26

Zdroj: Městský úřad Stod 
*Do 30. 6. 2011 

Zdravotně postiženým občanům jsou rovněž v případě potřeby vypláceny jednorázové 
dávky, a to zejména na úpravu bytu, zakoupení automobilu, úpravu řízení a jeho provoz a 
nákup kompenzačních pomůcek. 

Tabulka č. 18: Počet poskytnutých jednorázových dávek pro zdravotně postižené 
občany v rámci ORP Stod v letech 2008 až 2011 

Jednorázová dávka 2008 2009 2010 2011* 

Úprava bytu 0 1 3 1

Zakoupení motorového 
vozidla 

4 5 8 3

Úprava řízení 0 0 1 0

Provoz motorového 
vozidla 

311 328 326 245

Kompenzační pomůcky 9 14 15 9

Celkem 246 292 249 295

Zdroj: Městský úřad Stod 
*Do 30. 6. 2011 

V řešeném území se péči o seniory a osoby se zdravotním postižením věnuje pečovatelská 
služba Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov (v Dobřanech, 
Chotěšově a ve Stodě). Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Stodě poskytuje 
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižním, chráněné bydlení a 
domov pro osoby se zdravotním postižením, Stodská nemocnice zajišťuje službu následné 
péče a poradenské služby nabízí Občanská poradna Plzeň i výše zmínění poskytovatelé 
sociálních služeb.  

Vedle registrovaných sociálních služeb působí v regionu ještě Svaz důchodců v ČR s Kluby 
důchodců ve Stodě i v Dobřanech a Svaz zdravotně postižených občanů Stodska. Tato 
občanská sdružení pořádají aktivizační programy pro seniory a zdravotně postižené, 
rekreační a rekondiční pobyty, návštěvy kulturních a společenských akcí, poradenské služby 
a sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením. 
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Širší působnost na řešeném území mají také Diakonie ČCE – středisko Radost Merklín, 
Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách, MCT CZ, Tyfloservis, o.p.s., Centrum pro 
zdravotně postižené Plzeňského kraje. 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením jsou osoby mimo běžný život společnosti, které 
nemají možnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.21 Příčiny sociálního 
znevýhodnění osob ohrožených sociálním vyloučením jsou vícečetné a často se navzájem 
posilují. Většinou se jedná o nízké vzdělání, pobyt ve vazbě, slabé psychosociální 
dovednosti, závislost na návykových látkách, absence vlastního bydlení, vysoká 
zadluženost, exekuce. Důsledkem těchto faktorů je omezená schopnost orientace ve 
společnosti, omezené možnosti seberealizace, což vede k frustraci a následné rezignaci na 
pokusy o změnu stávajícího stavu. 

Péči o občany žijící mimo majoritní společnost zajišťuje kurátor pro dospělé, který jim 
poskytuje sociální poradenství k překonání obtížných životních poměrů a pomáhá jim řešit 
sociální důsledky společenského vyloučení. 

V roce 2011 evidovalo OSVZ MěÚ Stod 9 osob bez přístřeší, 8 propuštěných z výkonu trestu 
odnětí svobody a 1 osobu závislou na návykových látkách. Dle hrubých odhadů představitelů 
některých obcí žije v řešeném území asi 12 osob bez přístřeší, okolo 30 pachatelů trestné 
činnosti, 5 osob opouštějících školská zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy a 
zhruba 60 příslušníků etnických menšin.  

Tabulka č. 19: Odhad počtu osob ohrožených sociálním vyloučením v roce 2011 v jednotlivých 
obcích řešeného území 
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Dnešice - - - - - 

Dobřany 4 1 3 - - 

Honezovice 0 0 0 0 0 

Hradec 0 5 0 0 0 

Chotěšov < 3 20 0 cca. 30 < 5 

Kotovice 0 3 0 20 0 

Lisov 0 0 0 0 0 

Líšina - - - - - 

Nová Ves - - - 10 - 

Přestavlky 0 0 0 0 0 

                                                 
21 Sociální vyloučení definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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Stod 6 5 2 - - 

Střelice 0 0 0 0 0 

Ves Touškov 0 0 0 0 0 

Vstiš 0 0 0 0 0 

Zemětice 0 1 0 0 0 

Zdroj: Dotazníkové šetření – jednotlivé obce, červenec - srpen 2011 
(- není známo, nelze odhadnout) 

Osobám s nedostatečnými příjmy je jako opatření napomáhající řešení některých 
nárazových životních situací poskytována pomoc v hmotné nouzi. Jedná se o příspěvek na 
živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. K 30. 6. 2011 bylo vyplaceno 
celkem 154 těchto dávek, z nichž největší část tvořila mimořádná okamžitá pomoc, 
následovaná příspěvkem na živobytí. 

Tabulka č. 20: Poskytnutá pomoc v hmotné nouzi na území ORP Stod v letech 2008 až 
2011 

Dávka hmotné nouze 2008 2009 2010 2011* 

Příspěvek na živobytí 73 84 99 67

Doplatek na bydlení 6 5 11 10

Mimořádná okamžitá pomoc 79 89 110 77

Celkem 158 178 220 154

Zdroj: Městský úřad Stod 
*Do 30. 6. 2011 

Na území Dobřanska a Stodska nepůsobí žádné sociální služby určené osobám ohroženým 
sociálním vyloučením.   

 
 

2.10. Základní údaje o sociálních službách a jejích poskytovatelích 

Zjištěné informace o poskytovatelích sociálních služeb a jejich činnostech byly jedním z 
podkladů pro plánování rozvoje sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany a také  
výchozím materiálem pro katalog sociálních služeb určený všem uživatelům.  

Poskytovatelé sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany 

Na území POÚ Stod a Dobřany působí celkem 7 poskytovatelů sociálních služeb s místní 
působností. Své služby v řešeném území nabízejí i další poskytovatelé, kteří mají 
celokrajskou či celorepublikovou působnost, jejich sídlo nebo kontaktní místo se zde však 
nenachází (viz kapitola Poskytovatelé sociálních služeb sídlící mimo řešené území). 

Právní forma poskytovatelů je různorodá. Poskytovatelé jsou dle Registru ekonomických 
subjektů Českého statistického úřadu z řad akciových společností (1), církevních organizací 
(1), organizačních složek státu (1), příspěvkových organizací (2), sdružení (1) a zájmových 
sdružení (1). 
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Tabulka č. 21: Přehled poskytovatelů a poskytovaných sociálních služeb 

Poskytovatel Cílová skupina Druh služby 

Centrum pečovatelských 
a ošetřovatelských služeb Město 
Touškov 

osoby se zdrav. postižením, 
senioři, rodiny s dětmi 

Pečovatelská služba 

Diakonie ČCE – středisko 
v Rokycanech 

osoby se ZP Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

Chráněné bydlení 

Odborné sociální 
poradenství 

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Stod, p. o. 

osoby se zdrav. postižením 
a chronickým 
onemocněním, senioři 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Domus – Centrum pro rodinu 
děti a mládež ohrožené 
společensky nežádoucími 
jevy, rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi  

Občanská poradna Plzeň, o. s. – 
kontaktní místo v Dobřanech 

osoby v nepříznivé soc. 
situaci nezpůsobené 
vysokým věkem, zdrav. 
stavem či postižením 

Odborné sociální 
poradenství 

Stodská nemocnice a.s.  
osoby se zdrav. postižením, 
senioři 

Sociální služby poskytované 
ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče 

Denní stacionáře  

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

Chráněné bydlení 

Ústav sociální péče pro tělesně 
postiženou mládež Zbůch 

osoby se zdrav. postižením 

Odborné sociální 
poradenství 

Zdroj: Vlastní šetření 

Poskytovatelé sociálních služeb sídlící mimo řešené území  

Jedná se o poskytovatele sociálních služeb se širší působností, kteří uvedli údaje o svých 
klientech na řešeném území.  

Tabulka č.22: Poskytovatelé sociálních služeb sídlící mimo řešené území 

Organizace Cílové skupiny uživatelů Typy poskytovaných služeb

Centrum pro 
zdravotně postižené 
Plzeňského kraje – 
Plzeň Sever, Plzeň 
Jih (kontaktní místa – 
Dobřany, Stod) 

Osoby se zdravotním postižením a jejich 
rodiny, 
Senioři 

Sociálně právní poradenství  
Pracovně právní poradenství 
Odborné konzultace – 
bezbariérové bydlení 
Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 
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Osoby se zdravotním, mentálním 
a kombinovaným postižením 

Odlehčovací služby 

Osoby se zdravotním, mentálním 
a kombinovaným postižením 

Centrum denních služeb 
Merklín 

Osoby s jiným, mentálním 
a kombinovaným postižením 

Denní stacionář 

Osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Merklín

Diakonie ČCE – 
středisko Radost v 
Merklíně 

Osoby s mentálním postižením Chráněné bydlení Merklín 

Diakonie ČCE – 

středisko v Praze 5 – 

Stodůlkách 

Rodiny s dětmi/dítětem 

Raná péče 

Osoby v krizi Terénní krizová služba 

Oběti domácího násilí Intervenční centrum pro osoby 
ohrožené domácím násilím 

Diecézní Charita 
Plzeň 

Cizinci, uprchlíci, žadatelé o azyl Poradna pro cizince a 
uprchlíky 

MCT CZ, o.s. Rodiny s dětmi/dítětem Raná péče 

Tyfloservis, o.p.s. Osoby se zrakovým postižením Sociální rehabilitace 
nevidomých a slabozrakých 

Zdroj: Vlastní šetření 

Shrnutí 
 
O poskytovatelích sociálních služeb na řešeném území správního POÚ Stod a Dobřany bylo 
zjištěno následující: 

 

 Na řešeném území působí 7 poskytovatelů sociálních služeb. 

 Poskytovatelé se zaměřují zejména na řešení nepříznivé sociální situace seniorů, 
osob se zdravotním postižením (zejména s tělesným, mentálním a kombinovaným), 
dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy, rodin s dětmi. 

 Osobám se zdravotním postižením je nabízeno chráněné bydlení, domovy pro osoby 
se zdravotním postižením, denní stacionáře. Společně se seniory mohou také 
využívat odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením, pečovatelskou službu, sociální služby poskytované 
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Dětem a mládeži a rodinám s dětmi jsou 
poskytovány sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a také služba 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Osoby, jejichž nepříznivá sociální situace 
není zapříčiněna vysokým věkem, zdravotním stavem či postižením, se mohou obrátit 
na odborné sociální poradenství. 

 Největší nedostatečná kapacita byla zmíněna v pečovatelské službě, kde zejména o 
pobyt v Domě s pečovatelskou službou má zájem celkem 136 osob. Velký zájem, 
který nebyl v minulých letech naplněn, eviduje i Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Stod ve službách domovy pro osoby se zdravotním postižením a 
chráněné bydlení. 

 Poskytovatelé se v plánech na nejbližší roky zaměřují na udržení současného stavu 
poskytovaných služeb, popř. navýšení jejich kapacity či rozšíření služeb. To vše však 
s ohledem nejen na zájem uživatelů, ale především na možnosti získat potřebné 
finanční prostředky.  
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 Podle názoru místních poskytovatelů sociálních služeb jsou chybějícími články péče 
o seniory v regionu především pobytové a odlehčovací služby, pro osoby se 
zdravotním postižením síť terénních a ambulantních služeb, zejména osobní 
asistence a pečovatelská služba, a pro ohrožené děti a mládež a děti a mládež ze 
sociálně ohrožených rodin návazné služby typu Domu dětí a mládeže či podobných 
organizovaných aktivit. 

 Z porovnání počtu poskytovatelů a druhu poskytované sociální služby v roce 2007 
a 2011 vyplývá, že v regionu jsou nově poskytovány sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi Centrem pro rodinu DOMUS, dále služby chráněného bydlení a nově 
nabízí své služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež provozované Diakonií 
ČCE – středisko Západní Čechy. Nově jsou také využívány služby rané péče pro 
rodiny s dětmi s postižením a to dvěma nemístními poskytovateli tohoto typu služeb 
(MCT CZ, o.s. a Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách). 

 Obyvatelé řešeného území využívají i sociální služby nadregionálních poskytovatelů 
sídlících mimo řešené území či rozsáhlé nabídky služeb v Plzni. 

 
Více informací k tomuto tématu lze najít v materiálu „Analýza poskytovatelů sociálních 
služeb“. 
 
 
2.11. Výsledky veřejného anketního šetření o potřebách v sociální 

oblasti 
 
Cíl a předmět anketního šetření  
 
Anketa měla za cíl zjistit potřeby široké veřejnosti na území POÚ Stod a Dobřany v oblasti 
sociálních služeb. Předmětem šetření byly názory veřejnosti na: 

 nejtíživější problémové okruhy v sociální oblasti na území POÚ Stod a Dobřany, 

 informovanost a využití sociálních služeb na daném území, 

 žádoucí zaměření sociální politiky regionu. 
 

 

Oblast šetření: Pomoc ve svízelné situaci 
 
Respondenti uváděli v odpovědích na otázku na koho by se obrátili v případě, že by se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci a nezvládali jí svépomocí řešit, v prvé řadě rodinu. Jednalo se až o 
120 odpovědí, což znamená 80 % všech respondentů.  
Dalším záchytným subjektem, na který by se respondenti obraceli, je lékař. Tato odpověď se 
nachází ve 35 případech (23,5 %) a obdobné postavení mají sociální zařízení – 32 odpovědí 
(21,5 %).  Na přátele či na úřad by se respondenti obraceli zhruba v každém sedmém případě 
(16%).  
Z odpovědí vyplývá, že respondenti spoléhají při řešení svízelné sociální situace především na 
pomoc od rodiny (viz graf 1).  
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               Graf 1: Pomoc ve svízelné situaci 

 
Oblast šetření: Informovanost o sociálních službách  
 
V této oblasti byla zjišťována míra znalosti respondentů o zdrojích informací o soc. službách.   
 
Respondenti uváděli v 75 případech (51 %), že mají dostatek informací o tom, kam se 
mohou obrátit v případě, že by vznikla potřeba užívat soc. službu.  Záporně se vyjádřilo  54 
(36 %) z nich a zbylých 20 (13 %) se nevyjádřilo (viz graf  2). 
 
Respondenti, kteří uvedli, že jsou uživateli sociálních služeb, se většinou v sociálních 
službách orientují, přinejmenším v těch, které sami využívají (63 % z uživatelů). Ve skupině 
neuživatelů sociálních služeb zmiňuje 28 respondentů (37,8 % neuživatelů služeb), že 
disponují s dostatkem informací (viz graf 3 a 4). 
 
 

Dostatečná Informovanost: respondent ví, kam se může obrátit 
v případě, že by vznikla potřeba užívat soc. službu

75; 51%

54; 36%

20; 13%

Ano

Ne

Nevím

 
  Graf 2: Informovanost respondentů o nabízených soc. službách řešících konkrétní sociálně obtížné situace 
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Dostatečná Informovanost: NEUŽIVATELÉ

28; 38%

39; 53%

7; 9%

Ano

Ne

Nevím

Dostatečná Informovanost: UŽIVATELÉ

47; 63%
15; 20%

13; 17%

Ano

Ne

Nevím

 
 Graf 3 : Informovanost respondentů - Neuživatelé            Graf 4 : Informovanost respondentů - Uživatelé 
 
 
Další dotazovanou oblastí byla znalost zdrojů, kde je možné informace o soc. službách 
získat.  Kladně dotaz zodpovědělo 69 % respondentů, záporně pak 20 % a zbylí se 
nevyjádřili. 
Z navržených možných zdrojů se ukazuje, že za nejpřínosnější je  považován městský 
(obecní) úřad (41; 27,5 %), místní tisk (31; 21 %) a také  internet (29; 19,5 %). Další formou 
získávání informací jsou letáky, informace místních poskytovatelů, noviny, rozhlas, katalogy 
či přednášky. 
 
Oblast šetření: Nejtíživější sociální problémy 
 
Mezi tři nejtíživější problémy v sociální oblasti na Stodsku a Dobřansku, kterým by se měla 
věnovat v rámci sociální politiky největší pozornost, patří podle odpovědí respondentů řešení 
problémů osob v sociální krizi (34 %), seniorů (32 %), rodin s dětmi (18 %).  
Problémy osob se zdravotním postižením by se měly přednostně řešit podle desetiny (11 %) 
respondentů. Stejný podíl respondentů (11 %) považuje za závažné problémy osob 
s psychickými potížemi  (viz graf 5). 
Řešení problémů lidí drogově závislých považuje za prioritní každý desátý respondent (10 
%).  
 

Potřebnost řešení sociálních problémů 

51

47

27

16

16

15

0

0 10 20 30 40 50 60

Řešení problémů osob v sociální krizi 

Řešení problémů seniorů

Řešení problémů rodin s dětmi 

Řešení problémů osob se zdravotním postižením

Řešení  situace osob s psychickými problémy

Řešení problémů osob drogově závislých 

Řešení problémů osob nepřizpůsobivých

Počet respondentů

 
   Graf 5: Nejtíživější sociální problémy na území POÚ Stod a Dobřany 
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Shrnutí 
 
Z dat získaných anketním šetřením lze vyvodit tyto závěry: 

 Tři oblasti sociálních služeb, které veřejnost na území POÚ Stod a Dobřany považuje za 
nejdůležitější a měla by se jim věnovat v rámci sociální politiky regionu pozornost, jsou:  
 řešení problémů osob v sociální krizi 
 řešení problémů seniorů  
 řešení problémů rodin s malými dětmi 

Problémy osob se zdravotním postižením by se měly přednostně řešit podle desetiny 
respondentů. Stejný podíl respondentů považuje za závažné problémy osob s psychickými 
potížemi a drogovou závislostí.  

 Mezi respondenty je skoro 50 % uživatelů služeb. 

 Co se týče znalosti a orientace v sociálních službách, lidé, kteří jsou uživateli sociálních 
služeb, se většinou v sociálních službách dobře orientují, přinejmenším v těch, které sami 
využívají,  anebo vědí, kde informace hledat.  

 Respondenti, kteří sociální služby nevyužívají, se v oblasti sociálních služeb orientují 
v třetině případů. 

 Na veřejně poskytované služby se respondenti ve většině spoléhají v případech, kdy 
nemůže jejich obtíže pomoci řešit rodina. Respondenti dále uvedli i důvěru v lékaře a sociální 
zařízení, kteří mohou být vhodným partnerem pro řešení problémů v sociálně tíživé situaci. 

 Anketu vyplňovali nejčastěji občané starší 75 let, kteří tvoří čtvrtinu všech respondentů.  

Více informací k tomuto tématu lze najít v materiálu „Anketa mezi širokou veřejností o zjištění 
potřeb v sociální oblasti“. 
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3. Výstupy plánování 
 

Výstupy plánování vznikaly diskusí v pracovních skupinách, které pak na svých jednáních  
připomínkovala a nakonec schválila řídící skupina. Poté se výstupy plánování předložily k 
připomínkování veřejnosti. Po vypořádání došlých připomínek byl celý dokument předložen 
ke schválení radě a zastupitelstvu města.  

 
 

3.1. Struktura výstupů plánování 
 
V rámci procesu komunitního plánování byly stanoveny dvě základní prioritní oblasti: 

 oblast služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 oblast služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a skupinu děti, mládež a rodiny 
 
 
Následující tabulka obsahuje opatření stanovená pro prioritní oblasti a opatření společná 
oběma oblastem: 
 

Plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Stod 

↓ ↓ 
PRIORITNÍ OBLAST: 

Oblast služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

PRIORITNÍ OBLAST: 
Oblast služeb pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením a děti a mládež

Opatření Opatření 

1. Vybudování pobytových zařízení 
pro seniory ve Stodě a 
v Dobřanech (event. včetně 
odlehčovacích služeb) 

2. Prevence před zadlužováním 
seniorů 

3. Zvýšení informovanosti o terénní 
pečovatelské službě a osobní 
asistenci 

4. Prevence sociopatologických 
jevů u dětí a  mládeže  

5. Zachování stávající spolupráce 
s nemístními poskytovateli 
sociálních služeb 

6. Zajištění služby „domov se 
zvláštním režimem“ 

 

 

Opatření společná oběma prioritním oblastem 

7. Poskytování odborného sociálního poradenství v komplexním rozsahu ve 
Stodě 

8. Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb poskytovaných místními 
poskytovateli 
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3.2. Opatření a aktivity v oblasti služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

 

OPATŘENÍ 1: 
Vybudování pobytového zařízení pro seniory ve Stodě a 
Dobřanech (event. včetně odlehčovacích služeb) 

Aktivita 1.1 
Projednání možností vybudování pobytového zařízení pro seniory 
(event. včetně odlehčovacích služeb) městem Stod 

Aktivita 1.2 
Projednání možností vybudování pobytového zařízení pro seniory  

(event. včetně odlehčovacích služeb) městem Dobřany 

OPATŘENÍ 2: Prevence před zadlužováním seniorů 

Aktivita 2.1 Distribuce letáků pro seniory 

Aktivita 2.2 Realizace přednášek pro seniory 

Aktivita 2.3 Distribuce brožurky z projektu „Bezpečný kraj“ ve městě Stod 

OPATŘENÍ 3: 
Zvýšení informovanosti o terénní pečovatelské službě a 
osobní asistenci 

Aktivita 3.1 
Umístění letáčků CPOS MT o terénní pečovatelské službě a o.s. Hewer 
o osobní asistenci na úřední desky obcí v regionu 

Aktivita 3.2 
Uveřejnění letáčku CPOS MT o terénní pečovatelské službě na 
webových stránkách obcí a měst v regionu 

Aktivita 3.3 Pravidelná účast zástupců CPOS MT na setkání Mikroregionu Radbuza

Aktivita 3.4 
Uveřejnění článků o terénní pečovatelské službě a osobní asistenci 
v místních zpravodajích 

Aktivita 3.5 
Doplnění informace o o.s. Hewer do katalogu poskytovatelů a další 
distribuce letáčků o.s. Hewer 

 
 
3.3. Opatření 1 - Vybudování pobytových zařízení pro seniory ve 

Stodě a v Dobřanech (event. včetně odlehčovacích služeb) 
 

Opatření 1. 
Vybudování pobytových zařízení pro seniory ve Stodě a v 
Dobřanech (event. včetně odlehčovacích služeb) 

Popis opatření 

Aktivita reaguje na skutečnost, že v regionu není poskytována služba 
domov pro seniory. Senioři se sníženou soběstačností mohou v regionu 
využívat služeb domů s pečovatelskou službou nebo léčebny dlouhodobě 
nemocných. Při zhoršení jejich zdravotního stavu musí senioři odcházet 
z domů s pečovatelskou službou či z domácího prostředí do zařízení mimo 
region. 
V regionu nejsou také poskytovány odlehčovací služby umožňující fyzické 
osobě pečující v domácím prostředí o osobu se sníženou soběstačností 
nezbytný odpočinek. Poskytování těchto služeb je vhodné spojit 
s provozováním pobytového zařízení pro seniory.   
Cílem opatření je zajistit pro seniory ze stodského regionu provozování 
pobytových zařízení s odpovídajícími službami, aby mohli dále žít 
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v prostředí, které znají. 
 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

1.1  projednání možností vybudování pobytového zařízení pro seniory 
(event. včetně odlehčovacích služeb) městem Stod 
1.2 projednání možností vybudování pobytového zařízení pro seniory 
(event. včetně odlehčovacích služeb) městem Dobřany 

Popis aktivity 
1.1 

 
1.1  projednání možností vybudování pobytového zařízení pro seniory 
(event.včetně odlehčovacích služeb) městem Stod 
popis: Jednou z možností vybudování pobytového zařízení pro seniory je 
nalezení soukromého investora, který by zařízení vybudoval a provozoval 
v režimu registrované sociální služby. Na cílovou skupinu seniorů se 
v současné době v republice zaměřují české i zahraniční developerské 
firmy. Druhou možností je využívat zařízení pro seniory na 
Horšovskotýnsku, pokud budou místní volné prostory využity na 
poskytování této služby. V roce 2012 proběhne průzkum zaměřený na 
zjištění potřebných sociálních služeb, které by bylo možné poskytovat ve 
volných prostorech v horšovskotýnském regionu. Podle stávajících 
informací záměrem je poskytovat sociální služby pro občany z širokého 
okolí, nejen pro místní region. Město Stod projedná výše uvedené 
možnosti a dle výsledku jednání budou naplánovány další aktivity. 

termín realizace: 2012, 2013 

zodpovědnost: pí. Hořanová, místostarostka města Stod 

výstup: uskutečněné jednání zástupců města Stod (písemná zpráva o 
projednání a o dalším postupu ve věci vybudování pobytového zařízení pro 
seniory) 

finance: aktivita je bez přímých finančních nákladů 

Popis aktivity 
1.2 

 
1.2  projednání možností vybudování pobytového zařízení pro seniory 
(event. včetně odlehčovacích služeb) městem Dobřany 
popis: Město Dobřany v současné době nemá na vybudování pobytového 
zařízení pro seniory finanční prostředky a žádné dotační tituly na výstavbu 
těchto zařízení nejsou. Jednou z možností vybudování pobytového 
zařízení pro seniory proto zůstává  nalezení soukromého investora, který 
by zařízení vybudoval a provozoval, avšak pouze v režimu registrované 
sociální služby „domov pro seniory“. Město Dobřany je v případě zájmu 
soukromého investora ochotno nabídnout objekt, ve kterém by toto 
zařízení mohlo být zřízeno. Druhou možností je využívat zařízení pro 
seniory na Horšovskotýnsku, pokud budou místní volné prostory využity na 
poskytování této služby. V roce 2012 proběhne průzkum zaměřený na 
zjištění potřebných sociálních služeb, které by bylo možné poskytovat ve 
volných prostorech v horšovskotýnském regionu. Podle stávajících 
informací záměrem je poskytovat sociální služby pro občany z širokého 
okolí, nejen pro místní region. Město Dobřany v případě aktuálnosti 
projedná výše uvedené možnosti a dle výsledku jednání budou 
naplánovány další aktivity. 

termín realizace: 2012–2015 

zodpovědnost: pí. Dagmar Terelmešová, místostarostka města Dobřany 

výstup: uskutečněné jednání zástupců města Dobřany  (písemná zpráva o 
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projednání a o dalším postupu ve věci vybudování pobytového zařízení pro 
seniory) 

finance: aktivita je bez přímých finančních nákladů 

 
3.4. Opatření 2 – Prevence před zadlužováním seniorů 
 

Opatření 2. Prevence před zadlužováním seniorů 

Popis opatření 

Senioři jsou vyhledávanou cílovou skupinou obchodníků s různým zbožím 
či službami. Jsou na ně zaměřeny různé předváděcí akce, jsou 
vystavovány různému lákání finančních prostředků. Senioři si nedokáží 
uvědomit, jaká finanční rizika jsou s těmito situacemi spojená, nedokáží 
v tu chvíli zvážit důsledky svých rozhodnutí. Díky tomu se poté dostávají 
do nepříznivých finančních situací a dalších souvisejících problémů, např. 
majetkových. 
Cílem opatření je zvýšit informovanost seniorů o nástrahách a rizicích 
spojených s nákupem zboží a služeb a s uzavíráním různých smluv.  
 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

2.1 distribuce letáků pro seniory  

2.2 realizace přednášek pro seniory 

2.3 distribuce brožurky z projektu „Bezpečný kraj“ ve městě Stod 

Popis aktivity 
2.1 

2.1 distribuce letáků pro seniory 

popis: Leták s informacemi o dluhové problematice bude zpracován 
v elektronické podobě Občanskou poradnou Plzeň a zaslán koordinátorce 
kpss Ing. Anderlové, tajemnici Městského úřadu Stod. Ta ho předá 
zástupcům měst Dobřany a Chotěšov a Centra ošetřovatelských a 
pečovatelských služeb Město Touškov (dále CPOS MT), kteří zajistí jeho 
tisk, distribuci a doplňování následujícím způsobem: 
* do čekáren lékařů a v nemocnici, do knihoven v obcích, na 
obecní/městské úřady, na úřad práce – distribuci a průběžné doplňování 
mají na starosti obce Stod, Dobřany a Chotěšov 
* na setkání členů klubů důchodců a svazů tělesně a zdravotně 
postižených – letáky na tato setkání budou distribuovány minimálně třikrát 
ročně, distribuci zajistí CPOS MT 
* klientům v domech s pečovatelskou službou – distribuci zajistí CPOS MT 
* na veřejné akce v regionu – distribuci letáků zajistí starostové 
jednotlivých obcí, informace a leták jim bude předán na setkání 
Mikroregionu Radbuza  

termín realizace:  každoročně v období let 2012 až 2015  

zodpovědnost: Ing. Anderlová, tajemnice MÚ Stod (jednotlivě viz výše 
podle míst distribuce) 

výstup: šíření letáků na stanovená místa (zpracovaný leták, seznam 
distribuovaných míst) 

finance: nebyly stanoveny 
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Popis aktivity 
2.2 

 
 
 

 

2.2  realizace přednášek pro seniory  

popis: V regionu se uskuteční přednášky pro seniory na téma prevence 
před zadlužováním. Přednášky uskuteční buď bezplatně Krajský úřad 
Plzeňského kraje v rámci dotačního programu Bezpečný kraj nebo jiný 
poskytovatel sociálních služeb, o kterém rozhodne Město Stod dle finanční 
náročnosti nabízených služeb. Přednášky na téma finanční gramotnost či 
problematika zadlužení nabízejí např. Člověk v tísni, Občanská poradna 
Plzeň. 

termín realizace:  2012 

zodpovědnost: p. Rosenberger, Ing. Anderlová,  

výstup: uskutečněné přednášky pro seniory (článek v tisku, pozvánka, 
pořízené fotografie a další) 

finance: aktivita bez přímých finančních nákladů či náklady v rozmezí 
1 000,-  - 1 500,- za přednášku dle realizátora 

Popis aktivity 
2.3 

 

2.3  distribuce brožurky z projektu „Bezpečný kraj“ ve městě Stod  

popis: Brožurka je zpracována pro města Stod a Merklín. Je k dispozici 
v informačním centru, na městském úřadě a na policii. Brožurka bude dále 
distribuovaná na setkání členů klubu důchodců a svazu tělesně a 
zdravotně postižených ve Stodě (distribuci zajistí město Stod) a dále do 
domů s pečovatelskou službou (distribuci zajistí CPOS MT).   

termín realizace:  2012 

zodpovědnost: pí. Hořanová, místostarostka města Stod (jednotlivě podle 
míst distribuce) 

výstup: šíření brožurky z projektu „Bezpečný kraj“ na stanovená místa 

finance: aktivita bez přímých finančních nákladů 

 
3.5. Opatření 3 - Zvýšení informovanosti o terénní pečovatelské 

službě a osobní asistenci 
 

Opatření 3. 
Zvýšení informovanosti o terénní pečovatelské službě a 
osobní asistenci 

Popis opatření 

V regionu je poskytována pečovatelská služba osobám se zdravotním 
postižením, rodinám s dětmi a seniorům bez omezení věku. Službu 
poskytuje Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město 
Touškov (CPOS MT) jak v domech s pečovatelskou službou (ve Stodě, 
v Dobřanech a Chotěšově), tak v terénu v místě bydliště uživatelů. Ze 
strany občanů je však zájem o tuto službu poměrně nízký, zejména u 
občanů žijících v menších obcích. Ti často přistupují k sociálním službám 
s nedůvěrou, obavou. A také ze strany starostů obcí v regionu není 
projevován příliš velký zájem o poskytování této služby občanům jejich 
obcí. Pro poskytování pečovatelské služby občanům v obcích je třeba 
uzavřít smlouvu s CPOS MT a finančně se podílet na platu pracovnic 
centra.  
Službu osobní asistence poskytuje v Plzeňském kraji občanské sdružení 
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Hewer. Terénní asistenční službu poskytují seniorům a lidem s tělesným, 
smyslovým nebo mentálním znevýhodněním bez ohledu na věk. Informace 
o této službě a poskytovateli nebyly známé místním poskytovatelům 
služeb, ani představitelům měst zapojených do komunitního plánování 
sociálních služeb. 
Cílem opatření je zvýšit informovanost občanů a starostů obcí v regionu o 
pečovatelské službě a podmínkách jejího poskytování a o osobní asistenci 
a podpořit tak jejich zájem o využívání těchto služeb. 
 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

3.1 umístění letáčků CPOS MT o terénní pečovatelské službě a o.s. 
Hewer o osobní asistenci na úřadní desky obcí v regionu 

3.2 uveřejnění letáčku CPOS MT o terénní pečovatelské službě na 
webových stránkách obcí a měst v regionu 

3.3 pravidelná účast zástupců CPOS MT na setkání Mikroregionu 
Radbuza 

3.4 uveřejnění článků o terénní pečovatelské službě a osobní 
asistenci v místních zpravodajích 

3.5 doplnění informace o o.s. Hewer do aktualizovaného katalogu 
poskytovatelů sociálních služeb a další distribuce letáčků o.s. 
Hewer  

Popis aktivity 
3.1 

 

3.1 umístění letáčků CPOS MT o terénní pečovatelské službě a o.s. 
Hewer o osobní asistenci na úřední desky obcí v regionu  

popis: Za účelem větší dostupnosti informací o terénních sociálních 
službách občanům v regionu budou na úřední desky obcí vyvěšeny letáčky 
CPOS MT a o.s. Hewer. Součástí letáčku CPOS MT budou informace o 
podmínkách poskytování služby - pokud budou mít občané o službu 
zájem, musí se obrátit na vedení své obce, které službu u centra objedná a 
zajistí. Umístění letáčků na úředních deskách je možné dojednat se 
starosty na setkání Mikroregionu Radbuza. 

termín realizace:  2012  

zodpovědnost: CPOS MT 

výstup: umístění letáčků CPOS MT a o.s. Hewer na úřední desky obcí v 
regionu 

finance: nebyly stanoveny 
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Popis aktivity 
3.2 

 
 
 

 

3.2  uveřejnění letáčku CPOS MT o terénní pečovatelské službě na 
webových stránkách obcí a měst v regionu  

popis: Z důvodu zvýšení dostupnosti informací o terénní pečovatelské 
službě a podmínkách jejího poskytování bude na úvodních stranách 
webových stránek obcí a měst v regionu zveřejněn leták CPOS MT. 

termín realizace:  2012 

zodpovědnost: CPOS MT 

výstup: uveřejnění letáčku CPOS MT o terénní pečovatelské službě na 
webových stránkách obcí a měst 

finance: aktivita bez přímých finančních nákladů 

Popis aktivity 
3.3 

 

3.3  pravidelná účast zástupců CPOS MT na setkání Mikroregionu 
Radbuza 

popis: Zástupce CPOS MT se jednou ročně zúčastní setkání Mikroregionu 
Radbuza za účelem seznámení starostů se službami centra a 
s podmínkami poskytování služeb. Účast na setkání je třeba domluvit 
s koordinátorkou mikroregionu Ing. Kubernátovou, tel. kontakt: 
377 970 420, 602 405 576 

termín realizace:  každoročně v období let 2012 až 2015  

zodpovědnost: CPOS MT 

výstup: účast na setkání Mikroregionu Radbuza (zápis ze setkání 
mikroregionu) 

finance: aktivita bez přímých finančních nákladů 

 

Popis aktivity 
3.4 

 

3.4 uveřejnění článků o terénní pečovatelské službě a osobní 
asistenci v místních zpravodajích 

popis: Za účelem zvýšení informovanosti občanů měst Stod, Dobřany, 
Chotěšov a okolí budou jedenkrát ročně uveřejněny ve zpravodajích těchto 
měst články o terénní pečovatelské službě poskytované CPOS MT a o 
podmínkách jejího poskytování a o osobní asistenci poskytované o.s. 
Hewer. 

termín realizace:  každoročně v období let 2012 až 2015  

zodpovědnost: CPOS MT 

výstup: zveřejněné články o terénní pečovatelské službě a osobní asistenci

finance: aktivita bez přímých finančních nákladů 
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Popis aktivity 
3.5 

 

3.5 doplnění informace o o.s. Hewer do aktualizovaného katalogu 
poskytovatelů sociálních služeb a další distribuce letáčků o.s. 
Hewer 

popis: Informace o službě osobní asistence poskytované o.s. Hewer bude 
doplněna do aktualizovaného katalogu sociálních služeb. Letáčky o.s. 
Hewer budou distribuovány na úřad práce, sociální odbor MÚ Stod a do 
dalších zařízeních v regionu.  

termín realizace:  2012  

zodpovědnost: Ing. Anderlová, tajemnice MÚ Stod 

výstup: uvedení o.s. Hewer v katalogu poskytovatelů soc.služeb, šíření 
letáčku o službě 

finance:  aktivita bez přímých finančních nákladů 

 
 
3.6. Opatření a aktivity v oblasti služeb pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením a děti a mládež 
 

OPATŘENÍ 4: Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 

Aktivita 4.1 Šíření informací o provozování Klubu Déčko ve Stodě 

Aktivita 4.2 Společné setkávání v rámci aktivit Pedagogicko-psychologické poradny 

Aktivita 4.3 Zajištění nových prostor pro Nízkoprahové komunitní centrum Dobřany  

Aktivita 4.4 Podpora preventivní činnosti na školách 

OPATŘENÍ 5: 
Zachování stávající spolupráce s nemístními 
poskytovateli sociálních služeb 

Aktivita 5.1 
Udržení stávající spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 
působícími mimo stodský region 

OPATŘENÍ 6: Zajištění služby „domov se zvláštním režimem“ 

 
3.7. Opatření 4 – Prevence sociálně patologických jevů u dětí a 

mládeže 
 

Opatření 4. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 

Popis opatření 

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže je v regionu 
zajišťována jednak realizací programů a aktivit ve školských zařízeních a 
jednak provozováním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 
Doplňkovou roli má i nabídka volnočasových  aktivit pro děti a mládež 
zajišťující možnost smysluplného trávení volného času. 

Nabídka programů a aktivit pro školská zařízení v regionu je bohatá a 
široká. Programy nabízí zejména Pedagogicko-psychologická poradna 
Plzeň-jih. Využívání jednotlivými školami je již individuální, záleží na 
přístupu ředitelů a pracovníků škol. 
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V Dobřanech funguje Nízkoprahové komunitní centrum Dobřany pro děti a 
mládež ve věku 11 až 26 let. Ve Stodě plní částečně funkci 
nízkoprahového centra Klub Déčko, který funguje pod Domem dětí a 
mládeže Stod.  Volnočasové aktivity nabízejí v regionu školská zařízení, ve 
Stodě pak Dům dětí a mládeže.  

Cílem opatření je realizovat aktivity napomáhající předcházet problémům a 
následkům spojených s rizikovým chováním dětí a mládeže. 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

4.1  šíření informací o provozování Klubu Déčko ve Stodě  
4.2 společné setkávání v rámci aktivit Pedagogicko-psychologické 
poradny 
4.3 zajištění nových prostor pro Nízkoprahové komunitní  centrum 
Dobřany 
4.4  podpora preventivní činnosti na školách   

Popis aktivity 
4.1 

 
4.1 šíření informací o provozování Klubu Déčko ve Stodě 
 
popis: Klub Déčko nabízí dětem od 6. třídy ZŠ a mládeži k využití 
počítačovou místnost, kulečník, ping pong a další aktivity. Je zaměřen 
spíše na tzv. neorganizované děti a mládež, kterým nabízí smysluplné 
trávení volného času.  
Pracovníci organizace DOMUS – Centrum pro rodinu budou předávat 
informace o provozování Klubu Déčko ve Stodě při poskytování svých 
služeb dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy. 

termín realizace: průběžně v období let 2012–2015 

zodpovědnost: Domus – Centrum pro rodinu 

výstup: předání informací o fungování Klubu Déčko ve Stodě dětem a 
mládeži 

finance: aktivita bez přímých finančních nákladů  

Popis aktivity 
4.2 

 
4.2 společné setkávání v rámci aktivit Pedagogicko-psychologické 
poradny 
 
popis: Za účelem sdílení informací o aktivitách realizovaných v oblasti 
primární prevence zaměřené na děti a mládež se budou průběžně setkávat 
organizace a subjekty působící v této oblasti na setkáních realizovaných 
Pedagogicko-psychologickou poradnou či oblastním metodikem prevence. 
Jedná se o následující organizace: Domus – Centrum pro rodinu, 
Nízkoprahové komunitní centrum Dobřany (Diakonie ČCE – Středisko 
Západní Čechy), OSPOD MÚ Stod.  

termín realizace: průběžně v období let 2012–2015 

zodpovědnost: Domus – Centrum pro rodinu 

výstup: společná setkání v rámci prevence sociopatologických jevů u dětí a 
mládeže 

finance: aktivita bez přímých finančních nákladů 
 

Popis aktivity 
4.3 

 
4.3 zajištění nových prostor pro Nízkoprahové komunitní  centrum 

Dobřany  
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popis: Jedná se o přestěhování nízkoprahového centra, které působí 
v Dobřanech v prostorách základní školy. Působení nízkoprahového 
komunitního centra v základní škole je pro některé potencionální 
návštěvníky problém, a proto jej nenavštěvují, město Dobřany proto 
rozhodlo o přestěhování do jiných prostor. Město Dobřany však nakonec 
ustoupilo od původního záměru kompletně zrekonstruovat objekt pro toto 
centrum, neboť náklady na tuto akci byly příliš vysoké.Nakonec bude pro 
provozování nízkoprahového centra upraven objekt v areálu bývalých 
kasáren.  

termín realizace:  v období let 2012–2013 

zodpovědnost: město Dobřany – místostarostka Dagmar Terelmešová 

výstup: nízkoprahové komunitní centrum v nových prostorách 

finance: náklady nebyly stanoveny 
 

Popis aktivity 
4.4 

 
4.4 podpora preventivní činnosti na školách 
 
popis: Město Dobřany bude i nadále finančně podporovat preventivní akce 
pořádané školami, např. v podobě poskytování finančních prostředků na 
exkurze v plzeňském Káčku, protialkoholních léčebnách a v dalších 
zařízeních. Prevence v podobě takovýchto zážitků se jeví jako účinná. 

termín realizace:  průběžně v období let 2012–2013 

zodpovědnost: město Dobřany – místostarostka Dagmar Terelmešová 

výstup: uskutečněná podpora školským zařízením 

finance: náklady nebyly stanoveny 
 

 
 
3.8. Opatření 5 – Zachování stávající spolupráce s nemístními 

poskytovateli sociálních služeb 
 
 

Opatření 5. 
Zachování stávající spolupráce s nemístními poskytovateli 
sociálních služeb 

Popis opatření 

Vzhledem k poměrně úzké síti místních sociálních služeb a značnému 
využívání sociálních služeb z okolních regionů, je zachování spolupráce 
s nemístními poskytovateli sociálních služeb pro stodský region podstatné. 

Cílem opatření je udržet stávající spolupráci s poskytovateli sociálních 
služeb působícími mimo stodský region. To umožní zajistit místním 
občanům potřebné sociální služby i bez existence místního poskytovatele. 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

5.1  udržení stávající spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 
působícími mimo stodský region 
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Popis aktivity 
5.1 

 
5.1  udržení stávající spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 
působícími mimo stodský region 
 
popis: Dále místním občanům poskytovat sociální služby níže uvedených 
poskytovatelů. Bližší informace o službách jednotlivých poskytovatelů jsou 
obsaženy v analýze poskytovatelů sociálních služeb a v úvodní části 
komunitního plánu. 
* o.s. Ledovec  
- poskytuje službu sociální rehabilitace (terénní formy) pro osoby 
s duševním onemocněním v okruhu psychotických onemocnění ve věku od 
15 do 64 let 
* Diakonie ČCE – Středisko Západní Čechy  
- poskytuje služby v těchto zařízeních: Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Radost Merklín, Denní stacionář Soběkury – Přeštice, Centrum 
denních služeb Merklín, Odlehčovací péče Radost – Merklín a službu 
chráněné bydlení. 
* Penzion pro seniory, S.O.S. pension (provozované ve Zbůchu) 
- poskytuje služby seniorům a osobám v těžké životní situaci 
* Městská charita Plzeň (Domov Sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni a 
další zařízení charity v Plzni) 
- jedná se o služby pro osoby v krizi a další skupiny osob ohrožených 
sociálním vyloučením. Využívány jsou služby pobytových zařízení typu 
azylový dům, dům na půli cesty, ale také nízkoprahová zařízení pro klienty, 
kteří ztratili veškeré sociální vazby. 
* Diecézní charita Plzeň (Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích a 
další zařízení charity v kraji) 
- stejně jako u Městské charity Plzeň i zde se jedná o služby pro osoby 
v krizi a další skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením. Využívány 
jsou služby pobytových zařízení typu azylový dům, ale také nízkoprahová 
zařízení pro klienty, kteří ztratili veškeré sociální vazby, dále služby 
sociální rehabilitace, krizová pomoc a další. 
* MCT CZ, Středisko rané péče Plzeň 
- poskytují službu rané péče pro rodiny s dětmi či dítětem ve věku 0–7 let 

termín realizace:  2012–2015 

zodpovědnost: Sociální odbor MÚ Stod 

výstup: pokračující spolupráce s poskytovateli sociálních služeb sídlící 
mimo stodský region při zajišťování služeb pro místní občany 

finance: finanční náklady nebyly stanoveny  

 
 
3.9. Opatření 6 – Zajištění služby „domov se zvláštním režimem“ 
 
 

Opatření 6. Zajištění  služby „domov se zvláštním režimem“ 

Popis opatření 

Opatření reaguje jednak na skutečnost, že v regionu není tato služba 
poskytována, a jednak na to, že se zde nachází Psychiatrická léčebna 
Dobřany, díky které se zde více koncentrují osoby s psychiatrickým 
onemocněním. Tyto osoby spolu s dalšími, např. s osobami s různými typy 
demencí, nemohou vzhledem ke specifickým potřebám využívat jiná 
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pobytová zařízení poskytující sociální služby.  

Tyto osoby by již neměly být klienty zdravotnického zařízení Psychiatrické 
léčebny, avšak nemohou být ani propuštěny, protože si samy ve 
společnosti nevědí rady. Často se tak vrací do léčebny, kde je péče o ně 
velmi drahá.  

Aktivity 
naplňující 
opatření 

K tomuto opatření nebyly naplánovány konkrétní aktivity. 

 
 
3.10. Opatření a aktivity společné oběma prioritním oblastem 
 
 

OPATŘENÍ 7: 
Poskytování odborného sociálního poradenství 
v komplexním rozsahu ve Stodě 

Aktivita 7.1 
Jednání se zástupcem DOZP Stod o možnosti poskytovat odborné 
sociální poradenství v komplexním rozsahu 

Aktivita 7.2 
Jednání s Občanskou poradnou Plzeň o poskytování odborného 
sociálního poradenství v komplexním rozsahu 

OPATŘENÍ 8: 
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb 
poskytovaných místními poskytovateli služeb 

Aktivita 8.1 
Zachování stávajících služeb poskytovaných místními poskytovateli 
služeb 

Aktivita 8.2 Rozvoj spolupráce se Stodskou nemocnicí a.s.

 
 
3.11. Opatření 7 -  Poskytování odborného sociálního poradenství 

v komplexním rozsahu ve Stodě 
 
 

Opatření 7. 
Poskytování odborného sociálního poradenství 
v komplexním rozsahu ve Stodě  

Popis opatření 

Ve Stodě je poskytováno odborné sociální poradenství Domovem pro 
osoby se zdravotním postižením (DOZP) pro cílovou skupinu osoby se 
zdravotním postižením. Není zde poskytováno komplexní poradenství 
v rozsahu občanských poraden.  

Cílem opatření je poskytovat ve Stodě službu odborného sociálního 
poradenství v komplexním rozsahu. 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

7.1 jednání se zástupcem DOZP Stod o možnosti poskytovat odborné 
sociální poradenství v komplexním rozsahu 
7.2  jednání s Občanskou poradnou Plzeň o poskytování odborného 
sociálního poradenství v komplexním rozsahu ve Stodě 
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Popis aktivity 
7.1 

 
7.1 jednání se zástupcem DOZP Stod o možnosti poskytovat odborné 
sociální poradenství v komplexním rozsahu 
 
popis: Město Stod projedná se zástupcem DOZP Stod možnost rozšíření 
jejich stávajících služeb o službu odborného sociálního poradenství 
v komplexním rozsahu a dále projedná kapacitní pokrytí rozšíření služby a 
možnost zaučení pracovníků od Občanské poradny Plzeň. Dle výsledku 
jednání budou stanoveny a realizovány další aktivity směřující k zajištění 
služby ve Stodě. 

termín realizace:  2012 

zodpovědnost: pí. Hořanová, místostarostka města Stod 

výstup: uskutečněné jednání s DOZP a stanovení dalšího postupu (zápis 
z jednání) 

finance: aktivita bez přímých finančních nákladů  

Popis aktivity 
7.2 

7.2 jednání s Občanskou poradnou Plzeň o poskytování odborného 
sociálního poradenství v komplexním rozsahu ve Stodě 
 
popis: V případě, že nebude možné rozšířit stávající službu DOZP o 
komplexní poradenství, projedná město Stod možnost poskytovat tuto 
službu s Občanskou poradnou Plzeň. Dle výsledku jednání budou 
stanoveny a realizovány další aktivity směřující k zajištění služby ve Stodě.

termín realizace:  2012–2014 

zodpovědnost: pí. Hořanová, místostarostka města Stod 

výstup: uskutečněné jednání s OP Plzeň a stanovení dalšího postupu 
(zápis z jednání) 

finance: aktivita bez přímých finančních nákladů 
 

 
 
3.12. Opatření 8 – Zachování a rozvoj stávajících registrovaných 

sociálních služeb poskytovaných místními poskytovateli 
 
 

Opatření 8. 
Zachování a rozvoj stávajících registrovaných sociálních 
služeb poskytovaných místními poskytovateli 

Popis opatření 

V regionu působí několik poskytovatelů sociálních služeb, kteří zde 
provozují zařízení či zde mají sídlo nebo kontaktní místo a poskytují 
registrované sociální služby místním občanům. 

Cílem opatření je zachovat a rozvíjet stávající služby místních 
poskytovatelů služeb. 

Aktivity 
naplňující 
opatření 

8.1 zachování stávajících služeb poskytovaných místními 
poskytovateli  
8.2  rozvoj spolupráce se Stodskou nemocnicí a.s. 
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Popis aktivity 
8.1 

8.1 zachování stávajících služeb poskytovaných místními 
poskytovateli  
 
popis: Dále místním občanům poskytovat registrované sociální služby níže 
uvedených poskytovatelů. Další informace o službách jednotlivých 
poskytovatelů jsou obsaženy v analýze poskytovatelů sociálních služeb a 
v úvodní části komunitního plánu. 
 
: Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov 
- poskytuje pečovatelskou službu osobám se zdravotním postižením, 
rodinám s dětmi a seniorům bez omezení věku. Službu poskytuje jak 
v domech s pečovatelskou službou (ve Stodě, v Dobřanech a Chotěšově), 
tak v terénu v místě bydliště uživatelů. 
: Diakonie ČCE – Středisko Západní Čechy – Nízkoprahové komunitní 
centrum Dobřany 
- provozuje v Dobřanech nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 
11–26 let.  
: Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod 
- poskytuje sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
omezením ve věku 19–80 let, odborné sociální poradenství osobám se 
zdravotním postižením, chráněné bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením ve věku 19–64 let a v neposlední řadě provozuje domov pro 
osoby se zdravotním postižením určený osobám s kombinovaným a 
mentálním postižením ve věku 19–80 let. 
: Domus – centrum pro rodinu 
-  poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Služba je 
určena pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy, etnickým menšinám a rodinám s dítětem/dětmi. 
: Občanská poradna Plzeň o.s. – kontaktní místo v Dobřanech 
- poskytuje odborné sociální poradenství široké veřejnosti 
: Stodská nemocnice a.s. 
- zajišťuje osobám se zdravotním postižením a seniorům starším 27 let 
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče  
: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch 
- poskytuje službu chráněné bydlení s provozovnou v Chotěšově 

termín realizace:  2012–2015 

zodpovědnost: jednotliví poskytovatelé sociálních služeb 

výstup: pokračující poskytování sociálních služeb stávajícími místními 
poskytovateli 

finance: nebyly stanoveny 
 

Popis aktivity 
8.2 

 
8.2  rozvoj spolupráce se Stodskou nemocnicí a.s. 
 
popis: Sociální oddělení při Stodské nemocnici zabezpečuje dlouhodobě 
nemocným pacientům, kteří nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni obejít se bez 
pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěni ze 
zdravotnického zařízení ústavní péče, pobytové sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Kromě této služby 
poskytuje nemocnice krizové lůžko pro dítě nacházející se v krizové 
situaci. Tato spolupráce s městem Stod je smluvně ošetřena. Je třeba 
rozšířit tuto službu i o matku dítěte. Město projedná možnost smluvní 
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úpravy se zástupcem Stodské nemocnice a zajistí úpravu smlouvy. 

termín realizace:  2012, 2013 

zodpovědnost: pí. Hořanová, místostarostka města Stod 

výstup: zajištění krizového lůžka i pro matku dítěte (úprava smlouvy) 

finance: aktivita bez přímých finančních nákladů  

 
 
4. Naplňování plánu a jeho kontrola 
 
 
Komunitní plán sociálních služeb bude realizován prostřednictvím naplňování jednotlivých 
realizačních plánů zpracovaných vždy na jednotlivé kalendářní roky. Za uskutečnění aktivit 
jsou zodpovědné osoby či organizace uvedené v textu u jednotlivých aktivit. 
 
Pro účely monitorování a hodnocení naplňování komunitního plánu byl ustanoven 
monitorovací tým. Jeho úkolem bude sledovat realizaci jednotlivých aktivit z realizačních 
plánů. Členové monitorovacího týmu zpracují každoročně monitorovací zprávu obsahující 
popis uskutečněných aktivit z realizačního plánu, popis neuskutečněných aktivit a důvody 
vedoucí k jejich neuskutečnění. Tuto zprávu předloží k projednání pracovním skupinám a 
řídící skupině. Monitorovací tým také zpracuje plán předávání informací o plnění komunitního 
plánu cílovým skupinám (senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, děti a mládež) a organizacím a subjektům pracujícím s cílovými 
skupinami a plán zjišťování aktuálních potřeb cílových skupin. Plán předloží k projednání 
pracovním skupinám. Na předávání informací o plnění komunitního plánu a na zjišťování 
aktuálních potřeb budou spolupracovat členové pracovních skupin. Členy monitorovacího 
týmu jsou Ing. Anderlová, tajemnice MÚ Stod a paní Šeflová, ředitelka CPOS MT. 
 
 Pracovní skupiny se budou scházet každoročně vždy v září či říjnu (v době tvorby 

rozpočtu obcí na následující rok) za účelem: 
 projednání monitorovací zprávy o plnění jednotlivých aktivit, 
 projednání dopadu realizovaných aktivit na naplnění daných opatření,  
 projednání nově zjištěných potřeb cílových skupin a v souvislosti s tím stanovení 

nových aktivit či opatření reagujících na nové potřeby v oblasti sociálních služeb 
v regionu, 

 návrhu realizačního plánu na další rok. 
Jednání pracovních skupin bude svolávat Ing. Anderlová, tajemnice MÚ Stod. V případě 
potřeby bude možné svolat setkání pracovních skupin i mimo pravidelná setkání. 

 
 Řídící skupina se bude setkávat každoročně vždy v říjnu (v době tvorby rozpočtu obcí na 

následující rok) za účelem: 
 projednání monitorovací zprávy o plnění jednotlivých aktivit, 
 projednání dopadu realizovaných aktivit na naplnění daných opatření, 
 schválení případných nově stanovených aktivit reagujících na nově zjištěné potřeby 

v oblasti sociálních služeb v regionu, 
 schválení návrhu realizačního plánu na další rok. 
Jednání řídící skupiny bude svolávat Ing. Anderlová, tajemnice MÚ Stod. V případě 
potřeby bude možné svolat setkání řídící skupiny i mimo pravidelná setkání. 

 
 V době realizace komunitního plánu bude město Stod nejméně do roku 2015 spravovat a 

aktualizovat informační portál o komunitním plánování. 
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 V roce 2015 zajistí Městský úřad Stod aktualizaci katalogu poskytovatelů sociálních 
služeb. Aktualizace bude zveřejněna na informačním portálu. 

 
 V roce 2015 bude zahájena aktualizace komunitního plánu. 
 
 
 
 
 

5. Fotogalerie 
 
Řídící skupina 

 
 
 

 
 
 
Pracovní skupina senioři a osoby se zdrav.postižením 
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Pracovní skupina osoby ohrožené soc.vyloučením 
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