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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
ÚVODNÍ INFORMACE O KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ NA ÚZEMÍ HORŠOVSKOTÝNSKA A HOLÝŠOVSKA

1 Úvodní informace o komunitním plánování na území 
Horšovskotýnska a Holýšovska

Komunitní  plánování  sociálních  služeb je  metoda,  při  které  se  lidé  sami  podílejí  na 
plánování,  mohou  vyjádřit,  co  jim  vyhovuje  a  co  naplňuje  jejich  potřeby.  Lidé  si  sami 
stanovují  priority  a směry vývoje sociálních služeb v obci,  ve které žijí.  Hledají  se  nové 
zdroje (lidské, materiální, finanční) a nejlepší řešení pro zajištění sociálních služeb. Berou se 
v úvahu  názory  celé  komunity  (občanů  obce,  případně  kraje),  protože  mají  dopad  na 
všechny oblasti veřejného života.

1.1 Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je aktualizovat současný plán rozvoje sociálních služeb, podle 
kterého se na Horšovskotýnsku a Holýšovsku realizuje  sociální  politika,  a  vzdělat  místní 
obyvatele zapojené do komunitního plánování.

Pro dosažení tohoto cíle byly definovány následující dílčí cíle:

• aktualizace dříve zpracovaných analýz,

• vyhodnocení dříve zpracovaného plánu a jeho aktualizace .

1.2 Organizační struktura komunitního plánování na 
Horšovskotýnsku a Holýšovsku

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. 

Pracovní skupiny byly vytvořeny pro 2 cílové skupiny uživatelů služeb:
• senioři a osoby se zdravotním postižením,
• osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Účastníci jednání pracovní skupiny
„Senioři a osoby se zdravotním postižením“

1. Kracíková Lidmila Městský úřad Horšovský Týn

2. Kůstová Eva Domov pro seniory Černovice

3. Ludvíková Anna Svaz tělesně postižených H. Týn

4. Lukášková Miroslava Domácí péče, s. r. o.

5. Macánová Jana Chráněná dílna Horšovský Týn

6. Nedvědová Jiřina Svaz tělesně postižených H. Týn

7. Prošková Martina soukromě

8. Šímová Marie Svaz tělesně postižených H. Týn

9. Tusinovská Lucie soukromě
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU

Účastníci jednání pracovní skupiny
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“

1. Hanuš Milan SOŠ a SOU Horšovský Týn

2. Havlíčková Ivana Diecézní charita Plzeň

3. Kollerová Eva Člověk v tísni, o. p. s.

4. Kracíková Lidmila Městský úřad Horšovský Týn

5. Králová Tereza Člověk v tísni, o. p. s.

6. Kůstová Eva soukromě

7. Prošková Martina soukromě

8. Rabasová Svatava Farní charita Horšovský Týn

9. Routová Lucie Člověk v tísni, o. p. s.

10. Řezáčová Dagmar Domov pro matky s dětmi v Havlovicích

11. Thomayer Luděk ZŠ Horšovský Týn

12. Tomášková Jana Farní charita Horšovský Týn

Řídící skupina KPSS

Řídící  skupina  pro  realizaci  komunitního  plánování  sociálních  služeb  byla  stanovena 
rozhodnutím Rady města Horšovský Týn a jejím úkolem je

• supervize průběhu projektu,

• připomínkování výstupů z jednání pracovních skupin,

• projednání a schválení jednotlivých částí projektu, tj. analytická část, strategická 
část a implementační část,

• zajištění komunikace s Radou a Zastupitelstvem města Horšovský Týn (případně 
dalšími orgány).

Členové Řídící skupiny KPSS

Jméno Název organizace

Baxa Antonín Svaz tělesně postižených H. Týn

Hájek Josef Město Holýšov

Jirka Jaromír CSS Domažlice – DD Černovice

Kracíková Lidmila Městský úřad Horšovský Týn

Kollerová Eva Člověk v tísni, o. p. s.

Lucáková Marie Pečovatelská služba Staňkov

Thomayer Luděk Město Horšovský Týn
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
POPIS AKTUÁLNÍ SOCIÁLNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ HORŠOVSKOTÝNSKA A HOLÝŠOVSKA

2 Popis aktuální sociální situace na území Horšovskotýnska 
a Holýšovska

2.1 Vymezení a obecná charakteristika řešeného území

Řešené území, skládající se ze správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) 
Horšovský Týn a správního obvodu obce s pověřeným úřadem (POÚ) Holýšov (součást SO 
ORP Stod), se nachází v jihozápadní části Plzeňského kraje v bývalém okrese Domažlice.

SO ORP Horšovský  Týn sousedí  s pěti  správními  obvody  kraje  –  na  jihovýchodě 
s Domažlickem, na severu s Tachovskem, Stříbrskem a Stodskem, na východě s Přeštickem. 
Obvod  spravuje  18  obcí,  z nichž  Horšovský  Týn  a  Staňkov  jsou  obcemi  s pověřenými 
obecními úřady. Rozlohou 28 869 ha a hustotou 46,8 obyvateli na 1 km2 se řadí na šesté 
místo v Plzeňském kraji, počtem obyvatel na čtvrté.

Z geografického  hlediska  je  území  vyplněno  zvlněnou  pahorkatinou  s nadmořskou 
výškou  kolem  450 m  nad  mořem,  většinu  území  pokrývá  Holýšovská  pahorkatina,  na 
Staňkovsko zasahuje Chodská pahorkatina. Nejvýznamnějším vodním tokem okresu je řeka 
Radbuza, která je součástí povodí Berounky. K nejsilnějším přítokům Radbuzy patří Černý 
potok a Zubřina. Největším rybníkem s rozlohou 38 ha je Mezholezský u obce Mezholezy 
u Horšovského Týna.

Správní  obvod  lze  charakterizovat  jako  zemědělsko-průmyslový.  V roce  2010 
obhospodařovali  zemědělci  18 764 ha zemědělské půdy (65 % území),  z toho 15 181 ha 
připadalo na ornou půdu. Lesní plochy zaujímaly 7 609 ha. Rostlinná výroba je zaměřena 
především na pěstování  pšenice,  ječmene, řepky olejky a kukuřice.  Živočišná výroba se 
orientuje zejména na chov skotu (především pro masný průmysl), prasat, drůbeže, ovcí a 
beranů.  Mezi  významné  zemědělské  podniky  patří  Meclovská  zemědělská  a.s.,  AGRO 
Staňkov a ZEAS Puclice, a.s. V registru ekonomických subjektů bylo v roce 2010 evidováno 
2 902 subjektů,  z nichž  2 372 (81,7 %) bylo  fyzických osob.  Nejvíce  subjektů  podnikalo 
v obchodní  činnosti  –  18,4 %,  14,3 %,  v průmyslu  a  11,5 %  ve  stavebnictví.  Mezi 
významnější  a  zároveň  největší  firmy  působící  na  území  patří  EvoBus  Bohemia  (400 
zaměstnanců),  Gerresheimer  Horšovský  Týn  spol.  s r.o.  (368  zaměstnanců)  a  Niehoff 
Nábytek  k.s.  v Meclově  (170  zaměstnanců).  Míra  registrované  nezaměstnanosti,  jež 
v červenci 2011 činila 8,5 %, je třetí nejvyšší v Plzeňském kraji.

Územím správního obvodu prochází důležitý mezinárodní silniční tah I/26 směřující na 
hraniční  přechod  Folmava  ve  směru  Plzeň  –  Domažlice  –  Folmava.  Územím  také  vede 
i významná železniční  trať  č.  180 ve směru Plzeň – Domažlice  – Česká Kubice.  Správní 
obvod má díky své dopravní poloze vazby na okolní správní obvody, ale také přímé spojení 
s Německem.

Centrem SO ORP Horšovský Týn je stejnojmenné město, ležící na obou březích řeky 
Radbuzy. První zmínky o osídlení pochází z 10. století. Ve 13. století je nazýván kupeckou 
osadou  opevněnou  dřevěnou  hradbou,  která  byla  postupně  vystřídána  monumentální 
stavbou  biskupského  hradu.  Na  rozvoji  města  a  hradu  měl  zájem  Přemysl  Otakar  II. 
Nákladné  stavební  práce  se  prováděly  na  hradě  v polovině  14.  století  za  pražského 
arcibiskupa  Arnošta  z Pardubic.  V roce  1547  téměř  celé  město  včetně  hradu  vyhořelo. 
O několik  let  později  toto  polorozbořené  sídlo  nechal  přebudovat  Jan  Lobkovic.  Hrad 
postupně přestavěl  na moderní  renesanční  zámek, který se  dochoval  až  do současnosti. 
Město je městskou památkovou rezervací1.

1 Strategie rozvoje Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko pro období  
2010 – 2020. Stachy: Regionální sdružení Šumava, z.s.p.o., 2010.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
VYMEZENÍ A OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Tato studie řešeného území SO ORP Horšovský Týn a POÚ Holýšov zahrnuje 27 
obcí - 18 obcí SO ORP Horšovský Týn a 9 obcí SO POÚ Holýšov.

Z řešených 27 obcí se 12 z nich skládá pouze z 1 sídelní jednotky, zbylých 15 vykonává 
správu nad základními sídelními jednotkami:

Tabulka č. 1: Obce řešeného území a jejich sídelní jednotky

Název obce Název části obce

Horšovskotýnsko

Blížejov Blížejov, Františkov, Chotiměř, Lštění, Malonince, Nahošice, Přívozec, 
Výrov

Čermná Čermná

Hlohová Hlohová

Hlohovčice Hlohovčice

Horšovský Týn Borovice, Dolní Metelsko, Hašov, Horní Metelsko, Kocourov, Lazce, Malé 
Předměstí,  Město,  Nová  Ves,  Oplotec,  Plzeňské  Předměstí,  Podhájí, 
Podražnice, Semošice, Svatá Anna, Svinná, Tasnovice, Valdorf, Velké 
Předměstí, Věvrov 

Křenovy Křenovy

Meclov Bozdíž,  Březí,  Jeníkovice,  Mašovice,  Meclov,  Mračnice,  Mrchojedy, 
Němčice, Třebnice

Mezholezy Buková, Mezholezy

Mířkov Křakov, Mířkov

Močerady Močerady, Nové Dvory

Osvračín Dohalice, Mimov, Osvračín

Poděvousy Poděvousy

Puclice Doubrava, Malý Malahov, Puclice

Semněvice Pocinovice, Semněvice, Šlovice

Srby Medná, Polžice, Roudná, Srby, Vítání

Staňkov Krchleby, Ohučov, Staňkov I, Staňkov II, Vránov

Velký Malahov Jivjany, Ostromeč, Velký Malahov

Vidice Chřebřany, Libosváry, Vidice

Holýšovsko

Bukovec Bukovec

Čečovice Čečovice

Černovice Černovice, Nemněnice

Holýšov Dolní Kamenice, Holýšov

Horní Kamenice Horní Kamenice

Kvíčovice Kvíčovice

Neuměř Neuměř

Štichov Štichov

Všekary Všekary
Zdroj: Ministerstvo vnitra
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
POČET OBYVATEL A JEHO VÝVOJ

2.2 Počet obyvatel a jeho vývoj

Řešené území SO ORP Horšovský Týn a POÚ Holýšov je tvořeno 27 obcemi, z nichž 
žádná nepřevyšuje velikostí populace hranici 5 000 obyvatel. Největšími městy jsou Holýšov 
(4 967 obyvatel), Horšovský Týn (4 947) a Staňkov (3 268). Více jak 1 000 obyvatel mají 
krom již zmíněných měst ještě Blížejov a Meclov. Do velikostní skupiny 500 – 999 obyvatel 
patří pouze Osvračín. V rozmezí 200 - 499 obyvatel se pohybuje 9 obcí a nejvíce obcí (12) 
má méně než 199 obyvatel. Nejmenšími obcemi jsou Močerady (64 obyvatel) a Štichov (77 
obyvatel). Populaci řešeného území tvořilo k 31. 12. 2010 celkem 20 494 osob (z toho 50 % 
žen).

Tabulka č. 2 Základní charakteristika řešeného území podle velikostních skupin 
obcí k 31. 12. 2010

Velikostní skupina obcí 
dle počtu obyvatel

Počet obcí
Obyvatelstvo

Počet
Podíl na území 

(%)

do 199 12 1 574 7,7

200 –499 9 2 592 12,6

500 – 999 1 560 2,7

1 000 – 1 999 2 2 586 12,6

2 000 – 4 999 3 13 182 64,4

5 000 – 9 999 0 0 0,0

10 000 a více 0 0 0,0

Území celkem 27 20 494 100,0

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz

Demografický vývoj řešeného území je synergicky ovlivňován mnoha aspekty. Je závislý 
na  předchozím  dlouhodobém vývoji,  přirozeném přírůstku  obyvatel  a  věkové  struktuře, 
sídelní  struktuře  včetně  vnitřních  a  vnějších  vazeb,  přírodních  podmínkách,  zaměření 
hospodářské činnosti s vysokou zaměstnaností v zemědělství a lesnictví, kvalitou životního 
prostředí,  atraktivitou  a  hygienou  prostředí,  nabídkou  využití  volného  času,  dostupností 
vybavenosti, zdravotnictvím, školstvím a dalším.

Počet obyvatel řešeného území měl v minulosti kolísavou tendenci. Po značném úbytku 
během  válečných  let  (- 25,5 %  populace)  docházelo  v následujících  desetiletích  ke 
střídavému zvýšení a snížení populace. V posledním desetiletí byl však patrný prudký nárůst 
obyvatel (+ 1 226 osob), zejména v obcích Blížejov (+ 38 %) a Všekary (+ 28 %). V obcích 
Černovice,  Hlohovčice,  Křenovy,  Hezohlezy,  Mířkov,  Močerady,  Poděvousy,  Štichov,  Velký 
Mahalov a Všekary došlo naopak k úbytku.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
POČET OBYVATEL A JEHO VÝVOJ

Tabulka č. 3: Vývoj počtu obyvatel obcí řešeného území ve vybraných letech k 31. 
12. 
(údaje jsou přepočteny na územní strukturu platnou v roce 2010)

Obec 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2010
Index 

2010/2011

Blížejov 1 915 1 467 1 508 1 337 1 200 1 047 1 036 1 434 138,1

Bukovec 259 144 175 144 125 94 84 98 116,7

Čečovice 334 135 112 119 67 79 68 86 126,5

Čermná 613 429 421 379 311 259 220 226 102,7

Černovice 269 121 218 228 234 199 205 181 88,3

Hlohová 584 455 421 377 321 256 244 254 104,1

Hlohovčice 351 282 277 253 230 205 192 189 98,4

Holýšov 1 847 3 132 3 793 4 119 4 287 4 507 4 581 4 967 108,4

Horní Kamenice 443 313 352 323 276 223 203 228 112,3

Horšovský Týn 5 179 3 805 4 094 4 052 4 966 5 047 4 938 4 947 100,2

Křenovy 225 176 188 180 186 149 150 138 92,0

Kvíčovice 540 414 412 376 356 368 335 356 106,3

Meclov 1 963 1 134 1 128 1 133 1 016 946 1 009 1 155 114,5

Mezholezy (HT) 285 159 173 148 151 157 161 142 88,2

Mířkov 684 351 378 324 273 238 316 295 93,4

Močerady 292 188 168 131 114 90 80 64 80,0

Neuměř 288 199 215 208 174 130 131 135 103,1

Osvračín 889 637 662 651 561 501 530 560 105,7

Poděvousy 422 360 357 335 293 248 258 232 89,9

Puclice 714 450 476 431 416 355 302 341 112,9

Semněvice 506 307 230 252 195 165 153 181 118,3

Srby 1 046 482 504 503 422 402 390 406 104,1

Staňkov 4 865 3 551 3 609 3 402 3 473 3 199 3 066 3 268 106,6

Štichov 261 182 161 133 98 96 87 77 88,5

Velký Malahov 618 292 330 332 294 268 265 254 95,8

Vidice 510 223 225 230 222 201 182 178 97,8

Všekary 362 190 192 169 132 94 82 105 128,0

Řešené území 
celkem

26264 19578 20779 20269 20393 19523 19268 20494 106,4

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
POČET OBYVATEL A JEHO VÝVOJ

Vývoj populace řešeného území má od roku 2000 trvale vzrůstající tendenci a je velkou 
měrou ovlivněn migračním saldem, které  několikanásobně převyšuje  přirozený přírůstek. 
Nárůst počtu probíhá relativně pozvolným tempem v průměru o 140 osob ročně. V letech 
2006 až 2009 se do území přistěhovalo výrazně více osob než v ostatních letech minulé 
dekády, což nárůst výrazně posílilo.

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel řešeného území v letech 2000 až 2010
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A JEJICH POSKYTOVATELÝCH

2.3 Základní údaje o sociálních službách a jejich 
poskytovatelých

V následujících tabulkách jsou uvedeni registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením.

Horšovskotýnsko

Služby poskytované seniorům a osobám se zdravotním postižením

Druh poskytované 
sociální služby

Název organizace
Místo 

poskytování 
služby

Cílová 
skupina2 Kapacita

Registrované sociální služby

Pečovatelská služba Město Holýšov Holýšov 13, 24, 25 100 klientů

Pečovatelská služba Město Horšovský Týn Horšovský Týn
16, 17, 18, 
19, 24, 25

100 klientů

Pečovatelská služba Město Staňkov Staňkov
12, 13, 16, 
17, 18, 19, 

24, 25
100 klientů

Domovy pro seniory Centrum sociálních 
služeb Domažlice

Černovice 25 103 lůžek

Odlehčovací služby
Domácí péče 

Domažlice s. r. o.
Okres 

Domažlice

11, 12, 13, 
14, 15, 16, 

18, 25

Osobní asistence
Domácí péče 

Domažlice s. r. o.
Okres 

Domažlice

11, 12, 13, 
14, 15, 16, 

18, 25

Pečovatelská služba
Domácí péče 

Domažlice s. r. o.
Okres 

Domažlice

11, 12, 13, 
14, 15, 16, 

18, 25

2  Legenda viz dále - Seznam cílových skupin.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A JEJICH POSKYTOVATELÝCH

Domažlicko (služby dostupné obyvatelům řešeného území)

Služby poskytované seniorům a osobám se zdravotním postižením

Druh poskytované 
sociální služby Název organizace

Místo 
poskytování 

služby

Cílová 
skupina3 Kapacita

Registrované sociální služby

Denní stacionáře

Městské centrum 
sociálně rehabilitačních 

služeb – domov pro 
seniory

Domažlice 14, 16, 17, 18, 
19, 25

2 klienti

Domovy pro seniory
Centrum sociálních 
služeb Domažlice

Domažlice 25
179 lůžek 
Domažlice

Odborné sociální 
poradenství

Centrum pro zdravotně 
postižené Plzeňského 

kraje, pracoviště 
Domažlice

Domažlice
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 

19, 25

cca 2400 
kontaktů 

(820 
klientů)

Odborné sociální 
poradenství

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR, 
Poradenské centrum

Domažlice 17
150 

intervencí

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 

osoby se ZP

Centrum pro zdravotně 
postižené Plzeňského 

kraje, pracoviště 
Domažlice

Domažlice
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 

25

110 klientů 
za celý kraj

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 

osoby se ZP
Diecézní charita Plzeň Domažlice

11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19

30 klientů

Sociální rehabilitace Diecézní charita Plzeň Domažlice

1, 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25

200 klientů

Sociální služby ve 
zdrav. zařízení

Domažlická nemocnice, 
a. s.

Domažlice 18, 25 5 lůžek

3  Legenda viz dále - Seznam cílových skupin.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A JEJICH POSKYTOVATELÝCH

Okres Plzeň-jih (služby dostupné obyvatelům řešeného území)

Služby poskytované seniorům a osobám se zdravotním postižením

Druh poskytované 
sociální služby Název organizace

Místo 
poskytování 

služby

Cílová 
skupina4 Kapacita

Registrované sociální služby

Centrum denních 
služeb

Diakonie ČCE – 
středisko Západní 

Čechy
Merklín 14, 15, 18 22 klientů

Denní stacionář
Diakonie ČCE – 

středisko Západní 
Čechy

Soběkury 15, 18 18 klientů

Denní stacionář
Ústav sociální péče pro 

tělesně postiženou 
mládež ve Zbůchu

Zbůch 14, 15, 16, 18 30 klientů

Domovy pro osoby se 
zdravotním 
postižením

Diakonie ČCE – 
středisko Západní 

Čechy
Merklín 13, 14, 15, 18 23 lůžek

Domovy pro osoby se 
zdravotním 
postižením

Domov pro osoby se 
zdrav. postižením Stod, 
příspěvková organizace

Stod 15
190 

lůžek/klientů

Domovy pro osoby se 
zdravotním 
postižením

Ústav sociální péče pro 
tělesně postiženou 
mládež ve Zbůchu

Zbůch 14, 15, 16, 18 135 lůžek

Odlehčovací služby
Diakonie ČCE – 

středisko Západní 
Čechy

Merklín 14, 15, 18
20 klientů, 3 

lůžka

Sociální služby ve 
zdrav. zařízení

Stodská nemocnice, a. 
s.

Stod 14, 25 10 lůžek

Týdenní stacionář Stodská nemocnice, a. 
s.

Stod 25 10 lůžek

Týdenní stacionář
Ústav sociální péče pro 

tělesně postiženou 
mládež ve Zbůchu

Zbůch 14, 15, 16, 18 33 lůžek

Chráněné bydlení
Diakonie ČCE – 

středisko Západní 
Čechy 

Soběkury 15, 18 5 lůžek

Chráněné bydlení
Ústav sociální péče pro 

tělesně postiženou 
mládež ve Zbůchu

Zbůch, 
Chotěšov

14, 15, 16, 18 32 lůžek

4  Legenda viz dále - Seznam cílových skupin.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A JEJICH POSKYTOVATELÝCH

Služby  s celokrajskou  nebo  celorepublikovou  působností  poskytované 
v regionu

Služby poskytované seniorům a osobám se zdravotním postižením

Druh poskytované 
sociální služby

Název organizace
Místo 

poskytování 
služby

Cílová 
skupina5 Kapacita

Registrované sociální služby

Raná péče Středisko rané péče 
SPRP Plzeň, o. s.

Plzeň 14, 19, 24

Sociální rehabilitace TyfloCentrum Plzeň, o. 
p. s.

Plzeňský kraj 14, 19

Raná péče Diakonie ČCE Praha 
Stodůlky

Česká republika 14, 15, 24

Přehled  poskytovatelů  a  jejich  služeb  pro  osoby  ohrožené  sociálním 
vyloučením

Služby poskytované dětem, mládeži a dalším osobám
ohroženým sociálním vyloučením

Druh poskytované 
sociální služby Název organizace

Místo 
poskytování 

služby

Cílová 
skupina6 Kapacita

Registrované sociální služby

Azylové domy

Diecézní charita Plzeň
Domov pro matky 

s dětmi v tísni 
Havlovice

Domažlice 4, 20, 24 21 lůžek

Nízkoprahová 
zařízení pro děti a 

mládež

Diakonie ČCE středisko 
Západ – Klub Fontána Domažlice

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9

Sociální rehabilitace
Diecézní charita Plzeň – 

SOS Domažlice Domažlice

1, 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25

Terénní programy Člověk v tísni, o.p.s.
Domažlicko,

Horšovskotýnsk
o

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 21, 22, 

23

Terénní programy Centrum JANA Domažlicko 5, 9, 22

5  Legenda viz dále - Seznam cílových skupin.
6  Legenda viz dále - Seznam cílových skupin.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A JEJICH POSKYTOVATELÝCH

Seznam cílových skupin
1. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
2. etnické menšiny
3. imigranti a azylanti
4. oběti domácího násilí
5. oběti obchodu s lidmi
6. oběti trestné činnosti
7. osoby bez přístřeší
8. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
9. osoby komerčně zneužívané

10. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
11. osoby s chronickým duševním onemocněním
12. osoby s chronickým onemocněním
13. osoby s jiným zdravotním postižením
14. osoby s kombinovaným postižením
15. osoby s mentálním postižením
16. osoby s tělesným postižením
17. osoby se sluchovým postižením
18. osoby se zdravotním postižením
19. osoby se zrakovým postižením
20. osoby v krizi
21. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

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

23. pachatelé trestné činnosti
24. rodiny s dítětem/dětmi
25. senioři

V září 2011 bylo provedeno porovnání sociodemografických analýz, které vycházelo ze 
dvou  základních  materiálů  zpracovaných  pro  potřeby  komunitního  plánování  na  území 
Horšovskotýnska a Holýšovska.  Těmito materiály  jsou „Popis  aktuální  sociální  situace na 
Horšovskotýnsku  a  Holýšovsku“  z roku  2007  a  „Analýza  aktuální  sociální  situace  na 
Horšovskotýnsku a Holýšovsku“ ze srpna 2011. Oba materiály shromažďují statistické údaje 
z daného území,  a  to  údaje  dále  využitelné  při  komunitním plánování  rozvoje  sociálních 
služeb. Těmito údaji jsou zejména obecné informace o území (jeho geografické vymezení, 
rozloha  apod.),  informace  o obyvatelstvu  a  vybraných  společenských  jevech.  Stěžejními 
zdroji informací byly veřejné statistické zdroje a provedená místní dotazníková šetření.

Záměrem porovnání obou zpracovaných analýz bylo identifikovat podstatné změny mezi 
rokem 2007 a 2011 a pokusit se tak zjistit možné trendy či důležité proměnné týkající se 
dalšího vývoje sociální oblasti, resp. možných námětů, na něž by mohl nový komunitní plán 
reagovat.

Strana: 14



KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A JEJICH POSKYTOVATELÝCH

Výsledky porovnání sociodemografické analýzy z roku 2007 a 2011:

• Rovnoměrně  se  zvýšil  počet  lidí  v jednotlivých  věkových  kategoriích.  Pro  sociální 
oblast  a  další  plánování  rozvoje  je  důležitý  zejména  údaj  o zvyšujícím  se  počtu 
občanů ve věkové kategorii nad 65 let. Oproti roku 2004 došlo k nárůstů o 12% (297 
osob).  Tento  vzestup  zcela  odpovídá  prognózám vývoje  věkové  skladby  obyvatel 
s ohledem na charakteristiku sledovaného území.

• Zvýšila  se  míra  nezaměstnanosti,  byť  o necelé  jedno  procento.  Nicméně  hodnota 
8,5% patří v rámci Plzeňského kraje dlouhodobě k těm nejvyšším. Situaci  na trhu 
práce zhoršuje snížení počtu evidovaných volných pracovních míst, dochází tedy ke 
zhoršování hospodářského vývoje a klesající tendenci rozvoje.

• U občanů do 18 let  věku se zvýšil  počet  příspěvků pro I.  a II.  stupeň závislosti. 
Opačný trend lze sledovat u občanů nad 18 let věku,  kdy u I.  a II.  stupně došlo 
k nepatrnému  snížení,  zatímco  u III.  a  IV.  stupně  došlo  ke  zdvojnásobení  počtu 
poskytnutých příspěvků.

• Z porovnáním počtu poskytovatelů a druhu poskytované sociální služby v roce 2007 a 
2011  vyplývá,  že  v regionu  je  nově  poskytována  terénní  sociální  služba 
poskytovatelem Člověk v tísni, o.p.s. Nově jsou také nabízeny služby rané péče pro 
rodiny s dětmi s postižením a to dvěma poskytovateli tohoto typu služeb.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
VÝSTUPY PLÁNOVÁNÍ

3 Výstupy plánování

3.1 Opatření, aktivity

V návaznosti na původní komunitní plán (za období let 2007 – 2009) byly stanoveny dvě 
základní prioritní oblasti:

• senioři a osoby se zdravotním postižením,

• osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Během práce pracovních skupin byla stanovena ještě jedna prioritní oblast, a to

• služby pro mládež.

Plán rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku vychází ze společně 
identifikovaných rozvojových potřeb řešeného území. Tyto potřeby byly stanoveny zástupci 
řídící a pracovních skupin na společném jednání, kdy byly hledány možné neřešené (nebo 
nedostatečně  řešené)  oblasti  poskytování  sociálních  služeb  občanům  území.  Souhrnný 
seznam možných návrhů ilustruje následující tabulka.

Souhrnný seznam námětů k řešení

• problém bariér v Horšovském Týně
• chybí služby pro místní i dojíždějící děti a mládež (v odpoledních hodinách)
• chybí nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
• nejsou startovací byty pro mladé rodiny a sociální byty
• nedostatečná kapacita azylových domů v Domažlicích a Havlovicích
• řešení problematiky drogově závislých
• terénní typy služeb (zejména pro seniory a osoby se zdravotním postižením)
• začleňování dětí ze sociálně slabších rodin
• nedosažitelnost služeb (sociálních i veřejných) na menších obcích – téma „ostrovy“
• nezájem o sociální služby může pramenit z nepochopení jejich nabídky
• rozšíření kapacity DPS a vytvoření návazné služby – domov pro seniory
• rozšíření kapacity chráněných dílen
• domy na půl cesty
• služby pro oběti domácího násilí
• osobní asistence pro děti se ZP

Na  základě  dalších  jednání  pracovních  skupin,  do  kterých  byli  zváni  i odborníci  na 
projednávaná  témata,  byl  stanoven  následující  plán  rozvoje  sociálních  služeb  na 
Horšovskotýnsku a Holýšovsku.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
OPATŘENÍ, AKTIVITY

Plán rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Opatření společná všem prioritním oblastem

1. Zvýšení informovanosti občanů o sociálních službách

2. Zvýšení informovanosti starostů obcí o poskytovaných sociálních službách a 
možnostech řešení tíživých životních situací

3. Využití objektu bývalé školy v Horšovském Týně pro poskytování sociální služby

PRIORITNÍ OBLAST:
Služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením

PRIORITNÍ OBLAST:
Služby pro mládež

PRIORITNÍ OBLAST:
Služby pro osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením

Opatření Opatření Opatření

4. Odstraňování bariér 5. Podpora zajištění 
volnočasových aktivit pro 
mládež

6. Vypracování systému 
poskytování určených 
obecních bytů uživatelům 
opouštějícím azylové 
domy

3.2 Opatření a aktivity společné všem prioritním oblastem

Opatření a aktivity společné všem prioritním oblastem

OPATŘENÍ 1: Zvýšení informovanosti občanů o sociálních službách

Aktivita 1.1 Aktualizace katalogu sociálních a souvisejících služeb

Aktivita 1.2 Příprava a distribuce informačních letáků o sociálních službách

OPATŘENÍ 2:
Zvýšení informovanosti starostů obcí o poskytovaných 
sociálních službách a možnostech řešení tíživých životních 
situací občanů

Aktivita 2.1 Příprava a distribuce stručného přehledu řešení životních situací

Aktivita 2.2 Pravidelná setkávání starostů obcí a zástupců poskytovatelů sociálních 
služeb

OPATŘENÍ 3: Využití objektu bývalé školy v Horšovském Týně pro 
poskytování sociální služby

Aktivita 3.1 Provedení průzkumu potřeb
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
OPATŘENÍ 1 – ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI OBČANŮ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

3.3 Opatření 1 – Zvýšení informovanosti občanů o sociálních 
službách

Číslo a název 
aktivity:

Aktivita č. 1.1 – Aktualizace katalogu sociálních a 
souvisejících služeb

Charakteristika 
aktivity:

V roce 2009 byl vydán Katalog sociálních a souvisejících služeb na 
Domažlicku, Horšovskotýnsku a Holýšovsku, který byl distribuován 
na  všechny  obecní  úřady  Horšovskotýnska  a  Holýšovska. 
K zajištění  dlouhodobé  využitelnosti  katalogu  je  nutná  jeho 
aktualizace.

Cílem opatření je, aby katalog obsahoval aktuální informace a byl 
dostupný  všem  okruhům  osob  v nepříznivé  sociální  situaci 
v Horšovskotýnském a Holýšovském regionu. Současně s tištěnou 
podobou  katalogu  bude  aktualizován  i Katalog  v elektronické 
podobě na webu MÚ Horšovský Týn (www.horsovskytyn.cz).

Aktualizovaný  katalog  sociálních  služeb  bude  distribuován 
prostřednictvím  sociálního  odboru  MÚ  Horšovský  Týn  všem 
obecním  úřadům  v řešeném  území,  dále  všem  zdravotnickým 
zařízením, Policii ČR a městské policii, na OSSZ a úřad práce. 

Časový 
harmonogram:

duben 2012 – aktualizace katalogu
červenec 2012 – distribuce katalogu

Předpokládaný 
realizátor:

město Horšovský Týn a město Domažlice

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

Není relevantní.

Předpokládané 
finanční zdroje:

Město Horšovský Týn 10 000,- Kč
Město Domažlice 10 000,- Kč
CpKP Plzeň 10 000,- Kč

Výstupy:

Výstupem  aktivity  je  aktualizovaný  Katalog  sociálních  a 
souvisejících  služeb  na  Domažlicku,  Horšovskotýnsku  a 
Holýšovsku, který přispěje ke zvýšení informovanosti o sociálních 
službách.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
OPATŘENÍ 1 – ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI OBČANŮ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Číslo a název 
aktivity:

Aktivita č. 1.2 – Příprava a distribuce informačních letáků 
o sociálních službách

Charakteristika 
aktivity:

Ke zvýšení informovanosti  o sociálních službách navrhla pracovní 
skupina zpracování letáku se stručným seznamem poskytovatelů 
sociálních  služeb  v regionu  a  odkazem  na  podrobnější  Katalog 
sociálních a souvisejících služeb.

Podrobnosti:
• leták formátu A4 nebo A5 na tvrdším papíru v počtu cca 

800 ks
• distribuce  letáku  na  obecní  a  městské  úřady  (vývěsky), 

čekárny  ordinací  lékařů,  vstupní  haly  České  pošty 
v Horšovském  Týně,  vývěsku  Svazu  tělesně  postižených 
v Horšovském Týně, provozovny barů a heren (mimo letáků 
se službou pí Lukáškové)

• nabídka letáků ve stánku na Anenské pouti v Horšovském 
Týně

Časový 
harmonogram:

srpen 2012 – navržení a výroba informačních letáků
říjen 2012 – distribuce informačních letáků

Předpokládaný 
realizátor:

město Horšovský Týn
poskytovatelé služeb

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

Není relevantní.

Předpokládané 
finanční zdroje:

Město Horšovský Týn 4 000,- Kč
poskytovatelé služeb 4 000,- Kč

Výstupy:

Výstupem  aktivity  jsou  letáky  informující  o poskytovaných 
sociálních  službách  na  území  Horšovskotýnska  a  Holýšovska  a 
jejich  poskytovatelích,  které  zvýší  informovanost  o sociálních 
službách v regionu.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
OPATŘENÍ 2 – ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI STAROSTŮ OBCÍ O POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH A MOŽNOSTECH ŘEŠENÍ TÍŽIVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ OBČANŮ

3.4 Opatření 2 – Zvýšení informovanosti starostů obcí 
o poskytovaných sociálních službách a možnostech řešení 
tíživých životních situací občanů

Číslo a název 
aktivity:

Aktivita č. 2.1 – Příprava a distribuce stručného přehledu 
řešení životních situací

Charakteristika 
aktivity:

Pracovní  skupina  zjistila,  že  na  menších  obcích  jsou  sociální  a 
veřejné  služby  špatně  dostupné  –  lidé  žijí  „na  ostrovech“,  ze 
kterých se za sociálními službami nemohou dostat.

Proto pracovní skupina navrhla zpracovat pro starosty obcí stručný 
přehled řešení životních situací,  neboť právě na starosty malých 
obcí se nejčastěji obracejí obyvatelé s žádostí o pomoc při řešení 
složitých životních situací.

Podrobnosti:
• stručný přehled formátu dokumentu A4
• forma  tzv.  „pavouka“  -  diagram  s vazbami  jednotlivých 

institucí
• distribuce na obecní úřady řešeného území

Časový 
harmonogram:

říjen 2012

Předpokládaný 
realizátor:

město Horšovský Týn

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

Není relevantní.

Předpokládané 
finanční zdroje:

Není relevantní

Výstupy:
Výstupem aktivity je zpracovaný přehled řešení životních situací, 
který je k dispozici starostům obcí Horšovskotýnska a Holýšovska.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
OPATŘENÍ 2 – ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI STAROSTŮ OBCÍ O POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH A MOŽNOSTECH ŘEŠENÍ TÍŽIVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ OBČANŮ

Číslo a název 
aktivity:

Aktivita č. 2.2 – Pravidelná setkávání starostů obcí a 
zástupců poskytovatelů sociálních služeb

Charakteristika 
aktivity:

Zpravidla  dvakrát  ročně  svolává  starosta  Města  Horšovský  Týn 
ostatní  starosty  obcí  patřících  do  ORP  na  společné  setkání. 
Poskytovatelé  sociálních  služeb  budou  o tomto  jednání  vždy 
předem  informováni  a  bude  jim  na  tomto  setkání  dán  prostor 
k informování starostů o poskytovaných službách a výměně dalších 
důležitých informacích.

Informace ze společného setkání se starosty budou prostřednictvím 
Holýšova předány také obcím na Holýšovsku.

Časový 
harmonogram:

průběžně

Předpokládaný 
realizátor:

město Horšovský Týn

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty

Diecézní charita Plzeň, Domácí péče s.r.o., Člověk v tísni o.p.s., 
případně další poskytovatelé sociálních služeb v regionu

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

Není relevantní.

Předpokládané 
finanční zdroje:

Aktivita bez přímých finančních nákladů.

Výstupy:

Výstupem aktivity je pravidelné setkávání starostů obcí a zástupců 
poskytovatelů  sociálních  služeb.  Cílem  těchto  schůzek  je 
koordinace  aktivit,  mapování  problematiky  území,  dohoda 
o reagování  na  problémy  území  a  zvyšování  informovanosti 
starostů obcí.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
OPATŘENÍ 3 – VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ ŠKOLY V HORŠOVSKÉM TÝNĚ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

3.5 Opatření 3 – Využití objektu bývalé školy v Horšovském 
Týně pro poskytování sociální služby

Číslo a název 
aktivity:

Aktivita č. 3.1 – Provedení průzkumu potřeb

Charakteristika 
opatření:

Pracovní skupina se zaměřila na zvýšení možností využití budovy 
školy  v ulici  Vrchlického  v Horšovském  Týně.  Tato  budova  byla 
v minulosti nabízena k realizaci sociálních služeb, ale bezvýsledně.

Jako  důvod dosavadního  neúspěchu bylo  identifikováno,  že  není 
dostatečně známo, o jakou službu by byl v regionu aktivní zájem 
nebo  jaká  služba  by  byla  (z pohledu  odborného)  pro  region 
potřebná. Proto bylo, jako zásadní krok pro řešení využití objektu 
bývalé školy, naplánováno provedení odborného průzkumu.

Tento průzkum bude zaměřen na zjištění potřeb regionů a bude 
proveden  formou  vedení  rozhovorů  s vybranými  odborníky  na 
danou  problematiku.  Součástí  průzkumu  bude  také  odborná 
rešerše situace poskytování sociálních služeb v Plzeňském kraji.

Výsledky  průzkumu  budou  předány  městu  Horšovský  Týn 
k dalšímu  jednání  o způsobu  využití  objektu  bývalé  školy 
v Horšovském Týně pro poskytování sociální služby.

Časový 
harmonogram:

IV/2012 – příprava a provedení průzkumu potřeb, provedení 
odborné rešerše situace poskytování sociálních služeb v PK
V/2012 – vyhodnocení výsledků průzkumu potřeb
od VI/2012 – využití výsledků průzkumu potřeb pro další postup

Předpokládaný 
realizátor:

průzkum – CpKP, západní Čechy
práce s výstupy průzkumu – město Horšovský Týn

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby

osoby ohrožené sociálním vyloučením (např. z důvodu věku, 
zdravotního postižení, nepříznivé sociální situace)

Předpokládané 
finanční zdroje:

není relevantní

Výstupy:
Výstupem aktivity  je  provedený  a  vyhodnocený  průzkum,  který 
popíše  potřeby  zainteresovaných  skupin  v oblasti  chybějících  či 
nedostatečných sociálních služeb.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
OPATŘENÍ A AKTIVITY PRO OBLAST SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

3.6 Opatření a aktivity pro oblast senioři a osoby se 
zdravotním postižením

Opatření a aktivity pro oblast senioři a osoby se zdravotním postižením

OPATŘENÍ 4: Odstraňování bariér

Aktivita 4.1 Odstranění zjištěných bariér v Horšovském Týně

Aktivita 4.2 Zajištění bezbariérového společenského sálu

Aktivita 4.3
Účast zástupců Svazu tělesně postižených na schvalovacím řízení  
stavebních úprav ve městě

Aktivita 4.4 Průběžné sledování stavu bezbariérovosti v obcích
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
OPATŘENÍ 4 – ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

3.7 Opatření 4 – Odstraňování bariér

Číslo a název 
aktivity:

Aktivita č. 4.1 – Odstranění zjištěných bariér v Horšovském 
Týně

Charakteristika 
aktivity:

Pracovní skupina identifikovala na základě podkladů Svazu tělesně 
postižených v Horšovském Týně následující bariéry ztěžující pohyb 
zdravotně postižených osob po Horšovském Týně:
4.1.1 přístup do budov České spořitelny a Komerční banky
4.1.2 přístup do budovy České pošty
4.1.3 obvodní oddělení Policie ČR
4.1.4 lékárna v Dobrovského ulici
4.1.5 sál MKZ a místní knihovna
4.1.6 vyhrazená parkovací místa pro invalidy
4.1.7 při  výměně  parkovacích  znaků  ZTP  osobám  informovat 
o možnosti požádat o zřízení vyhrazeného parkovacího místa

Některé bariéry nebude možné odstranit, ale vlastníci objektů na 
ně  budou  zástupci  Svazu  tělesně  postižených  upozorněni 
(bariérový přístup do budovy ČS, KB a České pošty, Policie  ČR, 
lékárny v Dobrovského ulici).

V případě sálu MKZ a místní knihovny bude ztížený přístup řešen 
v individuálních případech zajištěním dopomoci při vstupu. Na tuto 
možnost  budou  občané  upozorněni  v propagačních  materiálech 
MKZ a místní knihovny.

Informace o možnosti  požádat o zřízení vyhrazeného parkovacího 
místa  ZTP osobám podává  od 1.1.2012 v souvislosti  s výměnou 
zvláštního  označení  (O1  za  O7)  podává  sociální  odbor  MÚ 
Horšovský Týn.

Časový 
harmonogram:

4.1.1 prosinec 2012
4.1.2 prosinec 2012
4.1.3 září 2012
4.1.4 září 2012
4.1.5 nestanoveno
4.1.6 průběžně
4.1.7 průběžně

Předpokládaný 
realizátor:

4.1.1 STP Horšovský Týn
4.1.2 STP Horšovský Týn
4.1.3 Město Horšovský Týn
4.1.4 Město Horšovský Týn
4.1.5 Město Horšovský Týn
4.1.6 Město Horšovský Týn
4.1.7 sociální odbor MÚ Horšovský Týn

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

Senioři a osoby se zdravotním postižením.

Předpokládané 
finanční zdroje:

Opatření bez přímých finančních nákladů.
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OPATŘENÍ 4 – ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

Výstupy:
Výstupem  aktivity  je  snižování  bariér  v Horšovském  Týně  a 
zlepšení  dosažitelnosti  míst  občanské  vybavenosti  osobám  se 
sníženou pohyblivostí.

Číslo a název 
aktivity:

Aktivita č. 4.2 – Zajištění bezbariérového společenského 
sálu

Charakteristika 
aktivity:

Pracovní  skupina  na  základě  podnětu  Svaz  tělesně  postižených 
v Horšovském Týně vyhodnotila absenci bezbariérově přístupného 
sálu  pro  konání  společenských  akcí  v H.  Týně  jako  natolik 
závažnou, že ji zařadila jako samostatnou aktivitu.

Stávající  sál  MKZ  v Horšovském  Týně  je  pro  tělesně  postižené 
občany velmi špatně přístupný, stejně tak společenský sál v hotelu 
Šumava.

Časový 
harmonogram:

průběžně

Předpokládaný 
realizátor:

Zatím není možné určit. Závislé na realizaci opatření č. 3.

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

Není relevantní.

Předpokládané 
finanční zdroje:

Finanční zdroje není možné určit. Závislé na realizaci opatření č. 3. 

Výstupy: Výstupem aktivity je zajištění společenského sálu s bezbariérovým 
přístupem pro tělesně postižené občany.
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OPATŘENÍ 4 – ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

Číslo a název 
aktivity:

Aktivita č. 4.3 – Účast zástupců Svazu tělesně postižených 
na schvalovacím řízení stavebních úprav ve městě

Charakteristika 
aktivity:

Při plánování a realizaci stavebních úprav ve městě může docházet 
k tomu, že některé úpravy nejsou přizpůsobeny potřebám osob se 
sníženou  pohyblivostí.  Tomuto  by  bylo  možné  předejít  včasnou 
konzultací záměru se zástupci STP.

Obsahem aktivity je zajištění partnerského přístupu k zástupcům 
STP,  účastnících  se  jednání  o stavebních  úpravách  ve  městě  a 
přihlédnutí k jejich návrhům řešení.

Časový 
harmonogram:

do prosince 2012 – vyjednání systému zapojení zástupců STP do 
jednání o stavebních úpravách

od ledna 2013 průběžně – účast na jednání

Předpokládaný 
realizátor:

• Svaz tělesně postižených Horšovský Týn
• MÚ Horšovský Týn

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

Není relevantní.

Předpokládané 
finanční zdroje:

Opatření bez přímých finančních nákladů.

Výstupy:
Výstupem aktivity je dohoda o partnerském přístupu k zástupcům 
Svazu  tělesně  postižených  při  jednání  o stavebních  úpravách 
v Horšovském Týně.

Číslo a název 
aktivity:

Aktivita č. 4.4 – Průběžné sledování stavu bezbariérovosti 
v obcích

Charakteristika 
aktivity:

Aktivita  je  zaměřena  na  průběžné  sledování  stavu  bariérovosti 
v Horšovském  Týně  a  dalších  zapojených  obcích.  Součástí  této 
aktivity je vyhodnocování možnosti odstraňování dalších překážek 
a jejich postupná realizace.

Časový 
harmonogram:

průběžně

Předpokládaný 
realizátor:

• v Horšovském Týně Svaz tělesně postižených H. Týn

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

Senioři a osoby se zdravotním postižením.

Předpokládané 
finanční zdroje:

Opatření bez přímých finančních nákladů.

Výstupy:
Výstupem aktivity je aktualizovaný popis stavu bezbariérovosti a 
návrhy na jejich odstraňování.

Strana: 26



KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 – 2015
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3.8 Opatření a aktivity pro oblast služby pro mládež

Opatření a aktivity pro oblast služby pro mládež

OPATŘENÍ 5: Podpora zajištění volnočasových aktivit pro mládež

Aktivita 5.1 Podpora subjektu, který nabídne volnočasový program pro mládež

3.9 Opatření 5 – Podpora zajištění volnočasových aktivit pro 
mládež

Číslo a název 
aktivity:

Aktivita č. 5.1 – Podpora subjektu, který nabídne 
volnočasový program pro mládež

Charakteristika 
aktivity:

Pracovní skupina na svých setkáních identifikovala chybějící služby 
pro  místní  i  dojíždějící  mládež.  Dále  konstatovala,  že  nabídka 
aktivit pro děti školního věku je v Horšovském Týně zajišťována 
dostatečně  (zájmové  kroužky  organizované  základní  školou, 
sportovními oddíly a základní uměleckou školou).

Z tohoto důvodu byla dále věnována pozornost problematice řešení 
nabídky využití volného času pro mládež. 

V současné době může mládež využívat tzv. volný klub při SOŠ a 
SOU  Horšovský  Týn,  který  se  nachází  v  budově  internátu  v 
Nádražní  ulici.  Podle  informací  provozovatele  klubu  je  o  jeho 
nabídku stále menší zájem, aniž by bylo zřejmé, z jakého důvodu 
se tak děje. 

Tato  situace  poukazuje  na  skutečnost,  že  v  rámci  Horšovského 
Týna není s mládeží  pracováno dostatečně koncepčně. Jedním z 
řešení této situace je aktivita spočívající v systematické podpoře 
potenciálních zájemců o soustavnou a koncepční práci s mládeží. 

Realizaci  této  aktivity  zajišťuje  Město  Horšovský  Týn  formou 
finanční podpory (např. účelový grant).

Časový 
harmonogram:

do září 2013 příprava a projednání systému podpory v orgánech 
města 
od ledna 2014 poskytování podpory

Předpokládaný 
realizátor:

Město Horšovský Týn

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby

mládež

Předpokládané 
finanční zdroje:

nestanoveno

Výstupy:
Výstupem  aktivity  je  funkční  systému  finanční  podpory  Města 
Horšovský Týn pro subjekty koncepčně se věnující volnočasovým 
aktivitám pro mládež.
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3.10 Opatření a aktivity pro oblast osoby ohrožené sociálním 
vyloučením

Opatření a aktivity pro oblast osoby ohrožené sociálním vyloučením

OPATŘENÍ 6: Vypracování systému poskytování určených obecních bytů 
uživatelům opouštějícím azylové domy

Aktivita 6.1 Dohoda na systému poskytování určených obecních bytů uživatelům 
opouštějícím azylové domy

3.11 Opatření 6 – Vypracování systému poskytování určených 
obecních bytů  uživatelům opouštějícím azylové domy

Číslo a název 
aktivity:

Aktivita č. 6.1 – Dohoda na systému poskytování určených 
obecních bytů lidem ohroženým sociálním vyloučením

Charakteristika 
aktivity:

Aktivita  je  zaměřena  na  vytvoření  funkčního  systému  využívání 
vhodných obecních bytů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
Je nutná tří  stranná spolupráce mezi obcemi,  sociální  službou a 
klientem.

Poskytovatelé služeb azylového ubytování vytipují vhodné klienty, 
kterým obce poskytnou ubytování v obecních bytech za podmínky, 
že budou dále využívat terénní sociální službu. Tím bude sníženo 
riziko selhávání těchto klientů při plnění povinností vyplývajících z 
nájemního bydlení.

Časový 
harmonogram:

• do července 2013 – konkrétně definovaná nabídka pro 
všechny starosty měst a obcí

• od srpna 2013 individuální schůzky se starosty 
o konkrétních bytech

Předpokládaný 
realizátor:

• Diecézní charita Plzeň
• Člověk v tísni, o.p.s.
• další případní poskytovatelé sociálních služeb
• obce Horšovskotýnska a Holýšovska

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby

Osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Předpokládané 
finanční zdroje:

Náklady nebyly vyčísleny.

Výstupy:
Výstupem aktivity  je  funkční  systém přidělování  vybraných bytů 
klientům azylového bydlení, kteří nadále využívají terénní sociální 
služby.
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4 Naplňování plánu a jeho kontrola

Realizace komunitního plánu sociálních služeb bude probíhat naplňováním realizačních 
plánů na jednotlivá období. Období byla určena takto:

• první období 2012 – 2013

• druhé období 2014 – 2015

Za uskutečnění jednotlivých opatření jsou odpovědné v textu uvedené osoby, organizace 
a obce.

Za účelem kontroly naplňování realizačních plánu bude ustavena monitorovací skupina, 
která se bude scházet minimálně jednou ročně v říjnu (před sestavováním rozpočtů místních 
samospráv).  Zjištěné  údaje  budou  zpracovány  formou  monitorovací  zprávy.  Za  svolání 
setkání monitorovací skupiny bude odpovědný sociální odbor MÚ Horšovský Týn.

V období realizace komunitního plánu bude Město Horšovský Týn nejméně do konce 
roku 2015 spravovat a aktualizovat informace o komunitním plánu na webových stránkách 
www.horsovskytyn.cz.
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