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ÚVOD 
 

Smyslem komunitního plánování je zavedení efektivního procesu, který plánuje rozvoj 
sociálních služeb.  

Cílem komunitního plánování je přivést za jeden stůl zadavatele (zástupce měst a obcí), 
poskytovatele a uživatele sociálních služeb a vytvářet podmínky k tomu, aby mezi nimi 
vznikla podnětná diskuze s konstruktivními výstupy. Plánování probíhá otevřeným způsobem 
tak, aby se do něj mohla zapojit široká veřejnost. Velký důraz je kladen na zapojení veřejnosti 
a otevřený způsob informovanosti o plánování. Občané regionu musí mít možnost do 
plánovacího procesu vstupovat. 

Jedním z hlavních výstupů je dokument v podobě komunitního plánu. Ten popisuje jednotlivé 
kroky, které vedou k zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v sušickém regionu. 
Plán je společnou dohodou mnoha různých subjektů, které budou realizovat jednotlivé dílčí 
aktivity. U každé aktivity je proto určena zodpovědná organizace nebo osoba. Komunitní plán 
však není závazkem. Některé aktivity se nemusí podařit zrealizovat. Nejčastěji kvůli 
nedostatku finančních prostředků. 

Komunitní plán není materiálem, který vznikl jednou provždy. Naopak jde o materiál, se 
kterým je nutno stále a pravidelně pracovat, doplňovat ho a aktualizovat. Jen tak může být 
naplněn smysl komunitního plánování. 

Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Sušice navázalo na dlouhodobou práci Komise 
pro komunitní plánování, která byla ustanovena Městem Sušice. Komise se zabývala 
rozvojem a propagací sociálních služeb na Sušicku a stála mimo jiné i za seriálem o 
sociálních službách zveřejňovaném v Sušických novinách. Navázání na práci Komise bylo 
velmi důležité, neboť realizační tým mohl využít zkušeností členů komise včetně jejich 
znalostí místního prostředí a obyvatel. 

Projekt komunitního plánování sociálních služeb v ORP Sušice je realizován Centrem pro 
komunitní práci západní Čechy. Partnerem projektu je město Sušice. Projekt je podporován 
Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost EU.  
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1. ORGANIZACE A PRŮBĚH PROJEKTU 

 

1. 1. Organizace projektu 
 

Realizátor projektu 
Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, 301 38 Plzeň 

Partner projektu 
Město Sušice, Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

Organizační struktura 
 

 

 

Řídící skupina 
Řídící skupina vede proces komunitního plánování, připomínkuje a schvaluje výstupy 
z činnosti realizačního týmu a pracovních skupin, definuje priority v sociálních službách. 
Členy řídící skupiny jsou zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. 
Schází se na pravidelných jednáních a úzce komunikuje s členy realizačního týmu.  

Členové řídící skupiny: 
Bc. Miloslava Šafaříková, vedoucí skupiny, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Mgr. Renata Vácová, Sociální služby města Sušice 
MUDr. Kateřina Nová, radní města 

 

Řídící skupina 

Pracovní skupina  
Lidé se zdravotním 

postižením 

 

Pracovní skupina 
Senioři 

Pracovní skupina 
Děti, mládež a 

sociálně 
znevýhodnění 

 
Realizační tým 
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Ing. Josef Kutil, starosta obce Hrádek 
Jan Helíšek, starosta obce Strašín 
Jaroslava Kononovová 
Jaroslava Kotálová, Sociální lůžka Nemocnice Sušice, o.p.s. 
Mgr. Milena Naglmüllerová, radní města 
Marie Hrečínová-Prodanová, Oblastní charita Sušice 
Bc. Kristýna Šmaterová, Denní stacionář Klíček 
PhDr. Marie Kučerová, Dětský domov Kašperské Hory  
Bc. Lenka Dražková, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
MUDr. Ivana Vítovcová, radní města 
Alena Pláničková 
 

Realizační tým 
Realizační tým zajišťoval každodenní práci na projektu, metodické vedení i organizaci práce. 
Realizační tým pracoval ve složení: 
Bc. Daniel Rosecký, metodik, Centrum pro komunitní práci jižní Čechy 
Mgr. Jan Martínek, metodik, Centrum pro komunitní práci západní Čechy 
Petr Pecháček, koordinátor, Centrum pro komunitní práci západní Čechy 
Mgr. Petra Bursová, finanční manažer, Centrum pro komunitní práci západní Čechy 
 

Pracovní skupiny 
Pracovní skupiny jsou týmy dobrovolníků (zástupců zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů 
sociálních služeb a zástupců veřejnosti), které navrhly strategii rozvoje sociálních a 
doprovodných služeb v regionu. V rámci procesu plánování jsou vytvořeny tři pracovní 
skupiny na základě tematického zaměření. První skupina se zabývá oblastí zdravotně 
postižených, druhá skupina se věnuje sociálně znevýhodněným a mládeži a poslední pracovní 
skupina se potom zabývá seniorskou problematikou.  

Členové pracovní skupiny Lidé se zdravotním postižením: 
Bc. Lenka Dražková, vedoucí pracovní skupiny, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
MUDr. Ivana Vítovcová 
Bc. Kristýna Šmaterová, Denní stacionář Klíček. Diakonie ČCE Merklín 
Mgr. Iva Fišerová, Základní škola speciální 
Alena Pláničková 
Jaroslava Kroužková 
Marie Pelikánová 
Zdeňka Blažková  
Václav Švec 
  František Běloch 

Členové pracovní skupiny Děti, mládež a sociálně znevýhodnění: 
Mgr. Marie Hrečínová-Prodanová, vedoucí pracovní skupiny, Oblastní charita Sušice 
Mgr. Nagelmüllerová, radní města 
PhDr. Marie Kučerová, Dětský domov Kašperské Hory 
Jaroslava Kotálová, Nemocnice Sušice o.p.s. 
Ivana Geigerová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Eva Mašková, Mateřské centrum Medvídek 
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Ludmila Březinová 
Ing. Milena Stárková, zastupitelka města 
Bc. Jitka Matějková, Oblastní charita Sušice 
Eliška Benešová, DiS., Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 

Členové pracovní skupiny Senioři: 
Mgr. Renata Vácová, vedoucí pracovní skupiny, Sociální služby města Sušice 
MUDr. Kateřina Nová, radní města 
Ing. Josef Kutil, starosta obce Hrádek 
Jan Helíšek, starosta obce Strašín 
Jaroslava Kononovová 
Bc. Jitka Kozlová, Sociální služby města Sušice 
Bc. Ivana Brůzlová, Oblastní charita Sušice 
 

1. 2. Průběh projektu 
 
Projekt Zavedení procesů plánování dostupnosti sociálních služeb v ORP Sušice se začal 
realizovat v září 2010. Na začátku bylo potřeba vytipovat členy řídící skupiny, která vede 
samotný proces plánování. Složení skupiny z větší části odpovídalo složení Komise 
komunitního plánování, která byla zřízena Městem Sušice. Po zřízení této skupiny došlo 
k seznámení členů s principy a podstatou procesu komunitního plánování.  

Následně začala práce na vypracování základních dokumentů. Byl vyjednán a schválen 
dokument Základní listina komunitního plánování v ORP Sušice, který obsahuje principy a 
hodnoty komunitního plánování. Dále byl vyjednán a schválen Jednací řád řídící skupiny. 

Od září 2010 se rozběhly práce na získávání podkladů a informací k analýzám aktuální 
sociální situace v regionu. Na této činnosti se podíleli právě i členové řídící skupiny. 

V rámci analýz aktuální sociální situace v regionu byla potom zpracována Sociálně-
demografická analýza regionu, Veřejná anketa, Průzkum názorů starostů obcí a Průzkum 
názorů poskytovatelů sociálních služeb. Analýzy jsou v průběhu plánování stále doplňovány. 

Na začátku roku 2011 proběhlo veřejné projednání na MěÚ Sušice, kde byly představeny cíle 
a principy procesu komunitního plánování a představena Sociálně-demografická analýza 
regionu. Veřejnost byla vyzvána, aby se zapojila do činnosti pracovních skupin.  

Pracovní skupiny vznikly tři. Zabývají se problematikou lidí se zdravotním postižením, 
seniorů a sociálně znevýhodněných a mládeži. Skupiny začaly postupně rozpracovávat 
podněty, které vzešly ze SWOT analýzy. Pracovní skupiny dospěly až ke konkrétním 
aktivitám, které se pokusí nastolené problémy řešit. Tyto aktivity jsou součástí strategické 
části tohoto plánu.  
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2. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

2.1. Sociáln ě-demografická analýza 
Podrobnější analýza je dostupná samostatně. 

 

Vymezení a geografická poloha 
Sušický správní obvod (obec s rozšířenou působností) spravuje 30 obcí. Kromě města Sušice 
vykonávají pověřenou působnost ještě Kašperské Hory. Rozlohou 780,56 km2 patří mezi třetí 
největší obvod kraje. Avšak s ohledem na hustotu zalidnění (32,0 obyv./km2) je nejmenší. 
Jedna třetina obcí má počet obyvatel do 200. 

Krajina regionu je značně členitá. Většina území leží v horské a podhorské oblasti, po celé 
jižní a jihozápadní straně se táhne pohoří Šumavy. Polovina veškeré plochy regionu je 
pokryta lesními porosty. Velké množství lesů a málo poškozená krajina vytvářejí příznivé 
podmínky k rekreaci, pěší a lyžařské turistice, návštěvě kulturních a historických památek. 

Průmysl zde nemá výrazné postavení, je soustředěn především v Sušici a v Kašperských 
Horách. Značná vzdálenost od centra kraje a příhraniční poloha způsobují, že Sušicko je 
z dopravního hlediska jasnou periferní oblastí. 

Obr. 1: SO ORP Sušice a jeho poloha v Plzeňském kraji 

 
zdroj: http://www.czso.cz (upraveno) 
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Obyvatelé a vývoj stavu obyvatel 
Co se týče počtu obyvatel, za posledních dvacet let se v zájmovém území snížil o 1 830. 
Jedná se o celkem razantní pokles, pokud vezmeme v potaz celkový počet obyvatel sušického 
regionu. Tento úbytek je dán jak záporným přirozeným pohybem obyvatelstva, tak emigrací 
přesahující imigraci. S takovýmto propadem se setkáme pouze v některých případech v rámci 
celé země; většinou se jedná o příhraniční regiony s nízkou hustotou zalidnění, malým počtem 
pracovních míst (tudíž vysokou mírou registrované nezaměstnanosti) a velkou vzdáleností od 
ekonomického centra či jiného významného sídla. V porovnání s vyššími územními celky je 
patrné, že pouze námi zkoumaná oblast vykazuje tuto sestupnost, zatímco v ostatních územích 
je kolísavý počet obyvatel. Zřejmě ani do budoucna nelze očekávat žádný zásadní zvrat. Spíše 
se tento populační trend bude nadále prohlubovat. V rámci Plzeňského kraje zde žije pouhých 
4,4 % obyvatel tohoto kraje.  

 

Tabulka 1: Počet obyvatel SO ORP Sušice a vyšších hierarchických úrovní 

počet obyvatel území 
k 31. 12. 1991 k 31. 12. 2001 k 31. 12. 2009 

ČR 10 312 548 10 289 621 10 506 813 
Plzeňský kraj 558 307 552 646 571 863 
bývalý okres Klatovy 89 562 87 887 88 721 
SO ORP Sušice 26 802 25 200 24 972 

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

Hustota zalidnění je 32,0 obyv./ km2, což je silně podprůměrná hodnota v porovnání se všemi 
ostatními vyššími správními celky. Kdyby byla pominuta populace samotné Sušice, snížila by 
se sledovaná hodnota ještě více (na 17,3 obyv./km2). Jde o celkem typické hodnoty regionů 
s obdobnou polohou (v horských oblastech) a shodnou populační základnou. 

Kromě Sušice dosahuje vysoké hustoty zalidnění obec Žichovice, nadprůměrné hodnoty 
potom dosahují obce Velhartice, Podmokly, Rabí, Kašperské Hory, Hrádek a Dlouhá Ves. 

 

Tabulka 2: Hustota zalidnění v SO ORP Sušice a ve vyšších hierarchických úrovních 

území hustota zalidnění 
(obyv./ km2) 

Česká republika 130,3 
Plzeňský kraj 75,6 
bývalý okres Klatovy 45,6 
SO ORP Sušice 32,0 

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

Ve sledovaném regionu Sušicka dochází k dlouhodobému celkovému populačnímu úbytku, a 
to jak z důvodu větší mortality než natality, tak i díky větší emigraci. Zajímavostí je trend 
v obci Horská Kvilda, hlavně uvážíme-li, že se jedná o jednu z nejvýše položených obcí 
v ČR, navíc s drsným klimatem. Přesto zde dosáhl celkový přírůstek obdivuhodných 11,4 %.  
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Obr. 2: Celkový pohyb obyvatelstva v jednotlivých SO ORP Plzeňského kraje v 1. pololetí roku 2010 

 
zdroj: http://www.czso.cz 

 
Věková struktura 
 

Průměrný věk v celém regionu dosahuje hodnoty 41,8 let, což je o něco více než průměry ve 
všech ostatních vyšších správních celcích. 

Tabulka 3: Věková struktura obyvatelstva v SO ORP Sušice a ve vyšších hierarchických úrovních v roce 2009 
(v %) 

území 0 – 14 15 – 64 65 a více prům. věk 
Česká republika 16,2 65,4 18,4 40,6 
Plzeňský kraj 16,9 64,3 18,8 41,0 
bývalý okres Klatovy 15,2 68,4 16,4 41,3 
SO ORP Sušice 13,5 68,3 17,2 41,8 

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

Značně malý podíl lidí v předproduktivní skupině (tedy dětí) je v obcích Čímice, Domoraz, 
Mokrosuky, Nezdice na Šumavě, Srní a ve Strašíně. Zároveň je zde velmi patrný velký podíl 
lidí v poproduktivním věku (tedy seniorů). Tamější populace tak patří mezi nejstarší na 
Sušicku. Velice (až abnormálně) vysoký podíl lidí v předproduktivním věku má zejména obec 
Horská Kvilda (23,9 %), a to jak v regionálním měřítku, tak i v porovnání s ostatními vyššími 
hierarchickými úrovněmi. Vyšší než průměrný podíl lidí v této skupině nalezneme už jen ve 
třech obcích – Dražovice, Frymburk a Prášily. Obec Hrádek má podíl 16 %. 
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Na druhé straně výrazně nízký podíl lidí v poproduktivní skupině vidíme u obcí Prášily 
(10,3 %) a Horská Kvilda (12,5 %), dále to jsou obce Dražovice, Hrádek, Kolinec, Podmokly, 
Petrovice u Sušice a Srní (od 14,3 do 15, %). 

 

Tabulka 4: Věková struktura obyvatelstva v SO ORP Sušice v roce 2009 (v %) 

obec 0 – 14 15 – 64 65 a 
více obec 0 – 14 15 – 64 65 a 

více 
Budětice 12,4 68,4 19,2 Mokrosuky 10,5 65,3 24,2 
Bukovník 14,5 69,8 15,7 Nezamyslice 13,7 70,8 15,5 

Čímice 8,7 
62,6 

28,7 
Nezdice na 
Šumavě 

7,0 67,1 25,9 

Dlouhá Ves 13,5 
70,8 

15,7 
Petrovice u 
Sušice 

12,7 72,9 14,4 

Dobršín 15,1 69,8 15,1 Podmokly 15,4 70,9 13,7 
Domoraz 7,7 59,6 32,7 Prášily 17,9 71,8 10,3 
Dražovice 19,6 65,7 14,7 Rabí 11,7 68,0 20,3 
Frymburk 18,3 60,8 20,9 Rejštejn 12,4 71,0 16,6 
Hartmanice 13,4 69,7 16,9 Soběšice 13,0 63,5 23,5 
Hlavňovice 11,8 68,0 20,2 Srní 8,9 77,4 13,7 
Horská Kvilda 23,9 63,6 12,5 Strašín 10,8 71,6 17,6 
Hrádek 16,0 69,0 15,0 Sušice 14,1 68,8 17,1 
Kašperské Hory 11,3 72,7 16,0 Velhartice 12,9 67,8 19,3 
Kolinec 14,0 71,7 14,3 Žichovice 12,0 69,9 18,1 
Modrava 16,4 67,2 16,4 Žihobce 14,8 63,7 21,5 
 celkem 13,5 68,3 17,2 

zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz a www.statnisprava.cz) 
 
Graf 1: Projekce obyvatelstva do roku 2050 v Plzeňském kraji podle věkových skupin 

 
zdroj: http://www.czso.cz 
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Vzdělání a religiozita 

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

 

K národnostní otázce se dá říci, že od počátku 50. let minulého století je národnostní skladba 
v celorepublikovém ohledu víceméně konstantní a pouze drobnější nárůst Ukrajinců a 
Vietnamců v populaci ČR rozrušuje naprostou dominanci Čechů (a Moravanů a Slezanů). I 
Sušicko je národnostně homogenním územím, kde absolutní majoritu tvoří Češi. 
Nejpočetnější menšinou jsou Slováci (1,54 %), poté Němci (0,41 %).  

 
Tabulka 5: Národnostní struktura obyvatelstva v SO ORP Sušice v roce 2001 

národnost absolutní počet podíl v populaci 
česká 24 156 95,86 
moravská 41 0,16 
slezská 5 0,02 
slovenská 387 1,54 
romská 1 0,004 
polská 11 0,04 
německá 104 0,41 
ukrajinská 43 0,17 
vietnamská 29 0,12 
ostatní 423 1,68 
celkem 25 200 100,0 

zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz, SLDB 2001) 
 

Relativně vysoké podíly těchto dvou národností jsou dány historicko-geografickými aspekty. 
Region se tak svým národnostním složením nijak zvláště nevymyká celorepublikovému ani 
krajskému průměru a má téměř stejnou strukturu jako ostatní vyšší hierarchické územní 
jednotky. 

Míra religiozity v zájmovém území v roce 2001 dosahovala 42,0 %. Při porovnání 
s celorepublikovou hodnotou (32,1 %) lze konstatovat, že míra religiozity je značně 
nadprůměrná. Při komparaci s Plzeňským krajem (24,2 %) zjišťujeme, že se jedná o ještě 
výraznější rozdíl. 

Obcí, ve kterých se minimálně polovina lidí přihlásila k nějakému náboženskému vyznání je 
celkem 13. Konkrétně se jedná o Budětice, Bukovník, Čímice, Dobršín, Dražovice, 
Frymburk, Hlavňovice, Mokrosuky, Nezdice na Šumavě, Petrovice u Sušice, Soběšice, 
Velhartice a Žihobce. Největší religiozity dosahovaly obce Mokrosuky (75,0 %) a Frymburk 
(73,3 %). Nejméně věřících žilo v daném roce v obcích Podmokly (20,6 %), Srní (21,0 %) a 
Domoraz (26,4 %). Zcela dominantní konfesí je římské katolictví (96,8 %). Ostatní církve, 
kongregace a náboženské společnosti jsou ve sledovaném území zastoupeny marginálně. 
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Ekonomická aktivita a nezaměstnanost 

Tak jak dochází k postupnému vývoji a změnám v podílu jednotlivých věkových skupin 
obyvatelstva, mění se i míra ekonomické aktivity. V roce 2009 dosahoval podíl ekonomicky 
aktivního obyvatelstva v regionu 68,3 %, což je sice nejmenší podíl v rámci komparace se 
všemi ostatními hierarchickými úrovněmi, avšak rozdíl není nijak zásadní. Jak vyplývá 
z tabulky č. 14.  

 

Tabulka 6: Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva v SO ORP Sušice a ve vyšších hierarchických úrovních 
v letech 2001 a 2009 (v %) 

 

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

Z celkového počtu 24 972 obyvatel zájmového území bylo 17 056 osob v roce 2009 
ekonomicky aktivních. Z tohoto počtu pracovalo 14 924 osob a 2 132 bylo v evidenci ÚP. 
Z dlouhodobého hlediska se počet ekonomicky aktivních osob neustále snižuje, což je 
způsobeno především demografickým vývojem (jak již bylo uvedeno výše), větším podílem 
osob studujících na středních a vysokých školách, většími možnostmi získávání zkušeností 
v zahraničí před nástupem do zaměstnání a v neposlední řadě také snížením podílu 
pracujících důchodců. 
V důsledku strukturálních změn na počátku 90. let minulého století došlo i ke změně 
zaměstnanosti v jednotlivých sférách národního hospodářství. Jak je patrné z tabulky č. 15 a 
zvláště z přídavného grafu, největší úbytek zaznamenala primární sféra (zejména 
zemědělství). Mírný pokles nastal taktéž v sekundéru (stavebnictví, průmysl), naopak 
relativně prudkého vzestupu dosáhl sektor služeb a cestovního ruchu, terciér. Že se jedná o 
všeobecný trend nejen v ČR, můžeme odvodit i z všeobecně platného grafu, jenž znázorňuje 
vývoj zaměstnanosti v jednotlivých hospodářských sektorech během minulého století. Zde 
jsou zmíněná tvrzení vidět sice v globálním (či makroregionálním) měřítku, avšak při 
srovnání s námi zjištěnými výsledky, dojdeme ke stejnému závěru. 
 
Tabulka 7: Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva v SO ORP Sušice podle odvětví činnosti v letech 1981 – 
2008 (v %) Primér – zemědělství, lesnictví. Sekundér – průmysl a stavebnictví. Terciér − doprava, spoje, 
obchod, pohostinství a ubytování, bytové hospodářství 

sektor hospodářství 1981 1991 2001 
primér 29,62 11,38 8,56 
sekundér 43,67 40,08 32,18 
terciér 26,71 48,54 59,26 

území 2001 2009 
Česká republika 70,2 71,0 
Plzeňský kraj 70,8 70,9 
bývalý okres Klatovy 69,7 70,1 
SO ORP Sušice 71,6 68,3 
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zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz, SLDB 1981, 1991 a 2001) 
 

 
Nejmladší data pocházejí z roku 2001. Jelikož v první dekádě nového století k žádnému 
dramatickému zvratu v zaměstnanosti podle odvětví činnosti nedošlo, lze pokládat tyto údaje 
za relevantní i pro současnost. To platí jak v celorepublikovém, tak i krajském či 
(mikro)regionálním měřítku. 

 
Fenomén nezaměstnanosti je jev, jenž se v našich společensko-ekonomických podmínkách 
objevil s pádem centrálně řízeného hospodářství a s přechodem na tržní mechanismus. 

Při sledování problematiky zaměstnanosti patří v rámci Plzeňského kraje sušický region k těm 
s nejvyšší mírou registrované nezaměstnanosti. Taktéž vyšší hierarchická úroveň, bývalý 
okres Klatovy, vykazuje dlouhodobě relativně vysokou hodnotu tohoto jevu. To je dáno 
zřejmě jak periferní polohou v rámci kraje i země, tak hospodářským charakterem území 
(málo průmyslové výroby a služeb, tudíž větších zaměstnavatelů). Tato vysoká míra 
nezaměstnanosti je dána taktéž restrukturalizací hospodářství v 90. letech minulého století, 
kdy na Sušicku zanikla řada podniků, ať už průmyslové výroby či zemědělských družstev. 

Míra registrované nezaměstnanosti v SO ORP Sušice vykazuje nejvyšší hodnotu ze všech 
porovnávaných územních jednotek (12,53 %), a to z výše zmíněných důvodů. (viz tabulka 
č. 16). 

 
Tabulka 8: Míra registrované nezaměstnanosti v SO ORP Sušice a ve vyšších hierarchických úrovních k 31. 12. 
2009 (v %), jedná se o nezaměstnané vedené v evidenci Úřadu práce 

Území 
míra 

registrované 
nezaměstnanosti 

Česká republika 7,98 
Plzeňský kraj 8,16 
bývalý okres Klatovy 10,10 
SO ORP Sušice 12,53 

zdroj: autor (podle http://www.czso.cz)  
 
Z následujícího grafu je patrná míra registrované nezaměstnanosti v jednotlivých obcích 
zájmového území. Absolutně nejnižší hodnotu tohoto socioekonomického jevu má obec 



 14 

Horská Kvilda, kde všichni ekonomicky aktivní obyvatelé mají práci. Velmi nízkou hodnotu 
(1,4 %) má obec Mokrosuky, dále (ale to pouze v rámci SO ORP Sušice) obec Modrava (7,4 
%). Naopak nejvyšší míra registrované nezaměstnanosti je zaznamenána v obci Frymburk 
(28,6 %), dále více než patnáctiprocentní nezaměstnanost sužuje obce Čímice (21,4 %), 
Dlouhá Ves (16,5 %), Dražovice (21,9 %), Hartmanice (15,4 %), Nezamyslice (17,1 %), 
Nezdice na Šumavě (15,2 %), Podmokly (17,6 %), Prášily (17,4 %), Rejštejn (17,4 %) a 
Strašín (19,3 %). 
 
Graf 2:  Míra registrované nezaměstnanosti v jednotlivých obcích SO ORP Sušice k 31. 12. 2009 (v %): 
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zdroj: autor (podle http://www.czso.cz)  
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VYBAVENOST OBCÍ 
 
Vybavenost jednotlivých obcí v zájmovém území znázorňuje tabulka č. 18. 
 
Tabulka 9: Vybavenost jednotlivých obcí v SO ORP Sušice (stav k 31. 12. 2009) 

technická vybavenost kultura školství sport 
soc. a 

zdravot. 
péče obec 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Budětice - - - - x - x -     x   
Bukovník - - x - x - - -        
Čímice - - x - x - x x     x   
Dlouhá Ves - - x - x - x x x x   x   
Dobršín - - x - - - - - - - - - - - - 
Domoraz - - x - - - - x - - - - x - - 
Dražovice - - x - x - - - - - - - x - - 
Frymburk - - - - - - - - - - - - - - - 
Hartmanice - x x - x x x x x x - - x - x 
Hlavňovice - - x - x - x x - - - - x - - 
Horská Kvilda - x - - - - - - - - - - - - - 
Hrádek x - x - x - x - x x - - x - - 
Kašperské Hory - x x x x x x x x x x - x x x 
Kolinec - - x x x - x x x x - x x - x 
Modrava - x x - - - - - - - - - - - - 
Mokrosuky - - x - - - - - - - - - - - - 
Nezamyslice - - x - x - x - - - - - x - - 
Nezdice na Šum. - x x - x - x x - - - - x - - 
Petrovice u 
Sušice 

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

Podmokly - - x - x - x x - - - - - - - 
Prášily - x x - x - - - - - - - - - - 
Rabí - - x - x - x x x - - - x - - 
Rejštejn - - x - - - x x - - - - - - - 
Soběšice - x x - x - x x - - - - x - x 
Srní x x x - x - x - x x - x - - - 
Strašín - - x - x - x x - - - - x - x 
Sušice x x x x x x x x x x x x x x x 
Velhartice - x x - x x x x x x - - x x x 
Žichovice - - x - x - x - x x - - x - x 
Žihobce - - x - x - x x x x - x x - - 

zdroj: autor (podle http://www.risy.cz) 
1 – plynofikace  6 – muzeum (vč. poboček) 11 – ostatní školy 
2 – kanalizace s ČOV  7 – sakrální stavba 12 – koupaliště a bazény 
3 – veř. vodovod  8 – ostatní kulturní zařízení 13 – zař. pro tělovýchovu a  
    sport 
4 – pošta  9 – MŠ 14 – zař. sociální péče 
5 – veř. knihovna (vč. poboček) 10 – ZŠ 15 – zdravotnické zařízení 
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KRIMINALITA NA KLATOVSKU 
 
Klatovský region, jehož součástí je i území ORP Sušice, se umisťuje v rámci objasněnosti 
trestných činů na předních místech. Jde samozřejmě i o otázku specifika regionu, např. oproti 
větším městům.  V regionu došlo ke zjištění 1621 trestných činů, z toho po podařilo objasnit 
923. Z následující tabulky dále vyplývá, že počet trestných činů mírně klesá. 
  

Počty trestných činů v regionu  
 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

Územní odbor Klatovy 
1 807 
 

1 842 1 899 1 577 1 621 

objasněno 
1 045 
 

1 007 1 060 947 923 

tj. %  
57,83 
 

54,67 55,82 60,05 56,94 

 
 
Kvůli spáchání trestného činu bylo vyšetřováno 790 osob. Z těchto potom bylo 343 
recidivistů, 4 nezletilé osoby a 24 mladistvých.  
Další tabulka představuje objasněnost ve vztahu ke druhům spáchaných trestných činů.  
 
 

Přehled kriminality na Klatovsku 

 

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/kriminalita-na-klatovsku.aspx 

 

 

Největší zastoupení ve spáchané trestné činnosti představují trestné činy majetkové. 
V minulých letech bylo evidováno 988 (2006), 1089 (2007), 1052 (2008), 803 (2009) a 882 
(2010). Oproti roku 2009 se tak jedná o nárůst o 79 případů.    
     V oblasti majetkových je potom zastoupena stejným poměrem krádežemi vloupáním a 
prostými krádežemi. U prostých krádeží se jedná nejčastěji o krádeže automobilů 88 případů, 
a dále krádeže jízdních kol 43 případů.  
 
V kategorii krádeží vloupáním bylo ze 413 objasněno 93 případů. Oproti roku 2009 se jedná o 
nárůst o 106 případů.  Z této kategorie bylo potom 88 vloupání do rekreačních objektů. 
Poměrně velká úspěšnost objasnění je zaznamenána u násilných trestných činů, kdy jich bylo 
spácháno 117 a objasněno 89. Nárůst je o 49 případů.  

Rok 2010 zjištěno objasněno tj. %  rozdíl proti roku 2009 
majetkové činy 882 264 29,93 79 
z toho: krádeže 
vloupáním 

413 93 22,52 106 

krádeže prosté 414 145 35,02 - 14 
násilná trestná činnost 117 89 76,07 40 
mravnostní činy 6 6 100 - 7 
ostatní 423 404 95,51 - 110 
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Ostatní trestná činnost zahrnuje drogovou kriminalitu, maření výkonu úředního rozhodnutí, 
ohrožení pod vlivem návykové látka a nakonec například zanedbání povinné výživy, kde bylo 
nahlášeno 125 případů. 
Nejvíce tres.  
  

 

Srovnání počtu trestných činů na Klatovsku, Sušicku a Horažďovicku 
 

Obvodní oddělení 
  

2009 2010 

Klatovy 569 606 
Sušice 210 304 
Horažďovice 302 237 
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2.2. Veřejná anketa 
 
Podrobnější analýza je dostupná samostatně 
 
Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních 
služeb na Sušicku, a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o 
sociálních službách a na to, jakým směrem resp. v jakých oblastech by se sociální služby na 
Sušicku měly rozvíjet. Anketa se také zaměřila na postoje respondentů, na koho by se 
například obrátili v případě těžké životní situace, jaký typ sociálních služeb respondenti 
postrádají a které naopak využívají a jak jsou s nimi spokojeni. Dalším a neméně významným 
cílem ankety byla i samotná propagace procesu komunitního plánování sociálních služeb 
mezi respondenty, stručné představení služeb, jejich propagace a zvýšení veřejného povědomí 
o plánování sociálních služeb.  

Podoba dotazníku byla schválena řídící skupinou. Dotazník zjišťoval tedy zejména 
informovanost občanů, spokojenost se systémem sociálních služeb v regionu, názory na 
chybějící služby v regionu, na preference důležitosti sociálních problémů a na využívání 
sociálních služeb. Shodný dotazník byl použit ve všech oblastech regionu (jedinými rozdíly 
byla místa sběru dotazníků uvedená v závěru dotazníku). Dotazníkové šetření názorů 
veřejnosti se uskutečnilo během měsíce ledna 2011. Dotazníky byly distribuovány na většinu 
obecních a městských úřadů v ORP Sušice. Dále byly dotazníky distribuovány do několika 
lékařských ordinací v regionu, na Gymnázium Sušice a SOŠ a SOU Sušice a do zařízení 
několika poskytovatelů sociálních služeb. Na těchto místech byly k dispozici anketní lístky a 
zřízeny schránky ke sběru ankety. Samotné anketní lístky byly také občanům distribuovány 
jako příloha místního tisku Sušických novin v nákladu 3 000 kusů. Dohromady činil náklad 
anketních lístků 6 000 kusů. Každý dotazník obsahoval informaci o sběrném místě a datum 
ukončení ankety.  

Anketní dotazníky nebyly zpět získány ze všech sběrných míst. Nakonec bylo vyplněno a 
k vyhodnocení předáno celkem 326 dotazníků, což je 6 % z celkového nákladu dotazníků. Na 
základě sběrných míst, odkud byly dotazníky získány, byli respondenti rozděleni do několika 
skupin.  

 
Struktura respondentů (členění dle skupin) 

Název skupiny Místo sběru dat Počet 
respondentů 

Celkem 

Gymnázium 49 Školy 
SOU 111 

160 

Charita Sušice 18 

DPS 3 Sociální služby 
DD 8 

29 

OÚ Hrádek 11 

OÚ Podmokly 8 

OÚ Soběšice 12 
Veřejnost 

MÚ Sušice 40 

71 

MUDr. Mastný 20 
Lékaři 

Nemocnice Sušice 46 
66 

  Celkem 326 
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Při dalším vyhodnocování bylo toto rozdělení respondentů, kvůli jejich možné specifičnosti, 
zachováno.  

Do ankety se zapojilo nejvíce mladých lidí do 20 let. Nicméně i střední generace (tj. 36 – 65 
let) má zastoupení v součtu srovnatelné. Nejméně respondentů je pak ve skupině 66+, kdy 
v absolutních hodnotách je 15 % rovno 51 osobám.  

 
Struktura respondentů dle věku 

 

 
 

 

Z ankety mimo jiné vyplynulo, že nejvíce informací o sociálních službách mají respondenti ze 
skupiny stávajících uživatelů a zaměstnanců sociálních služeb. Avšak více než polovina všech 
respondentů, tj. 56,7 % odpovídá, že dostatek informací o službách nemá.  

Ačkoliv tedy cca polovina respondentů odpověděla, že nemá dostatečné informace o 
sociálních službách, na další otázku: „Víte, kde můžete získat informace o sociálních 
službách?“ většina (73,6 %) odpověděla kladně. Tento určitý rozpor lze vysvětlit tak, že 
respondenti se spíše o sociální služby nezajímají, ale v případě potřeby vědí (nebo si myslí, že 
vědíí), kde tyto informace získají.  

Souvislost s výše uvedenou skutečností měla zřejmě i odpověď respondentů na otázku 
spokojenosti s rozsahem a úrovní sociálních služeb. Polovina respondentů totiž odpověděla, 
že neví. Dotazovaní tak zřejmě nemají se sociálními službami zkušenosti, a přirozeně je tedy 
nedokážou hodnotit. 

Pokud budeme posuzovat výsledky dle jednotlivých skupin, zjistíme, že u skupiny 
respondentů zastoupené středními školami nejvíce absentovali služby domy na půl cesty a 
nízkoprahová zařízení, které souvisejí s problematikou užívání návykových a psychotropních 
látek.  

Následující tabulka představuje přehled nejpostrádanějších služeb z pohledu jednotlivých 
skupin.  
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Vyhodnocení dle skupin respondentů 

Název sociální služby Školy 
Sociální 
služby 

Veřejnost Lékaři 
Celkem 
(všechny skupiny) 

Sociální poradenství 15,60% 6,90% 23,90% 21,20% 17,80% 

Osobní asistence 14,40% 0,00% 7,00% 9,10% 10,40% 

Pečovatelská služba 5,60% 6,90% 5,60% 4,50% 5,50% 

Domovy pro seniory 7,50% 10,30% 15,50% 18,20% 11,70% 

Domovy pro seniory se zdrav. postižením 19,40% 17,20% 19,70% 24,20% 20,20% 

Tísňová péče 25,00% 17,20% 14,10% 7,60% 18,40% 

Průvodcovské a předčitatelské služby 18,10% 13,80% 11,30% 10,60% 14,70% 

Podpora samostatného bydlení 25,60% 13,80% 12,70% 30,30% 22,70% 

Odlehčovací služby 16,90% 3,40% 7,00% 10,60% 12,30% 

Domovy se zvláštním režimem 26,30% 17,20% 4,20% 7,60% 16,90% 

Centra denních služeb 10,60% 6,90% 7,00% 12,10% 9,80% 

Denní stacionáře 11,30% 13,80% 8,50% 15,20% 11,70% 

Chráněné bydlení 19,40% 13,80% 8,50% 13,60% 15,30% 

Soc. sl. pobyt. ve zdrav. zař. ústavní péče 6,30% 3,40% 1,40% 1,50% 4,00% 

Raná péče 17,50% 10,30% 4,20% 1,50% 10,70% 

Telefonická krizová pomoc 10,00% 24,10% 7,00% 12,10% 11,00% 

Tlumočnické služby 20,00% 6,90% 5,60% 3,00% 12,30% 

Azylové domy 26,90% 6,90% 12,70% 10,60% 18,70% 

Domy na půl cesty 28,80% 3,40% 16,90% 22,70% 22,70% 

Kontaktní centra 18,10% 13,80% 11,30% 30,30% 18,70% 

Krizová pomoc 17,50% 6,90% 2,80% 15,20% 12,90% 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 29,40% 6,90% 12,70% 18,20% 21,50% 

 

Respondenti také měli možnost odpovědět v rámci možnosti „jiné“ a toto jsou jejich 
nejčastější reakce (kompletní výčet): streetwork, protialkoholní léčebna, psychologická 
poradna, sociální rehabilitace, intervenční centrum, návštěva lékaře doma a hospic. 

Poslední otázka dotazníku zjišťovala, čemu by se na Sušicku měla věnovat větší pozornost při 
řešení sociálních problémů. Většina respondentů uvedla řešení situace osob drogově závislých 
(u skupin studentů a osob vyhledávajících lékařskou péči dokonce nad 50 %) a řešení 
problémů rodin s dětmi.  

V rámci této otázky mohli respondenti uvádět i jiné vlastní oblasti, kam by měla být zaměřena 
pozornost. Odpovědi byly spíše obecného charakteru a většinou postihují celospolečenské 
problémy. Respondenti uvedli: 

- Rodiny s handicapovaným dítětem 
- Neúplné rodiny, pomoc dětem při volbě povolání 
- Osamělé osoby 
- Bezdomovci  
- Lepší informovanost (odbornost) zaměstnanců 
- Zvýšit informovanost veřejnosti 
- Motivovat k práci − nepodporovat dlouhodobé podpory 
- Větší kontrola při přidělování soc. dávek 
- Hlídání osob, které nechtějí pracovat a pobírají dávky 
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Na otázku: „Čemu by se na Sušicku měla věnovat větší pozornost při řešení sociálních 

problémů?“ odpověděli respondenti následovně: 
 

 
Seniorům 

Osobám 
v sociální 
krizi 

Rodinám 
s dětmi 

Osobám se 
zdr. 
postižením 

Osobám 
s psych. 
problémy 

Osobám 
drogově 
závislým 

Školy 27 30 67 37 29 106 

Sociální služby 9 6 5 8 6 6 

Veřejnost 23 15 19 9 14 25 

Lékaři 20 12 15 14 3 36 

Celkem 79 63 106 68 52 173 

 
Následující tabulka představuje odpověď na předchozí otázku z pohledu věku respondentů. 
Z tabulky je zcela zjevný kauzální vztah mezi věkem a preferencemi pozornosti při řešení 
sociálních problémů, např. senioři preferovali řešení sociálních problémů seniorů apod.  

 
 
 Seniorům Osobám 

v sociální 
krizi 

Rodinám 
s dětmi 

Osobám se 
zdr. 
postižením 

Osobám 
s psych. 
problémy 

Osobám 
drogově 
závislým 

do 20 let 17,30% 18,00% 41,40% 23,30% 21,10% 64,70% 

20-35 2,80% 25,00% 50,00% 5,60% 19,40% 63,90% 

36-50 20,50% 27,30% 34,10% 18,20% 11,40% 56,80% 

51-65 37,30% 15,30% 27,10% 33,90% 10,20% 50,80% 

66-75 41,70% 16,70% 13,90% 8,30% 8,30% 30,60% 

nad 75 41,90% 12,90% 12,90% 12,90% 12,90% 6,50% 
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2.3. Analýza zadavatel ů sociálních služeb 
 
Průzkum názorů starostů obcí v ORP Sušice probíhal na základě přímých rozhovorů se 
starosty nebo s pracovníky úřadů.  

Za nejpočetnější cílovou skupinu jsou považováni senioři se sníženou soběstačností. Další 
početnější skupinou jsou osoby s tělesným postižením a osoby s mentálním postižením. U 
cílové skupiny cizinci jsou nejčastěji uváděni zahraniční pracovníci. Mezi osoby uváděné 
v kategorii „jiná cílová skupina“ jsou lidé v situaci předlužení.  

Jinak MÚ Sušice v rámci rozšířené působnosti, vyplácí dávky v hmotné nouzi 460 osobám. 
Příspěvek na péči 922 osobám a zdravotně postižených je v regionu 1240 osob.  

Nejčastější poskytovanou sociální službou v obcích je pečovatelská služba. V regionu je pět 
domů s pečovatelskou službou. Kromě poskytovatelů sociálních služeb poskytují 
registrovanou pečovatelskou službu obce Velhartice a Hartmanice. V dalších třech obcích je 
poskytována pečovatelská služba, která není vedena v registru poskytovatelů sociálních 
služeb.  

Mezi ze strany obcí nejčastěji podporované služby patří pečovatelské služby, které jednak 
zřizují obce, ale i ty, které poskytují poskytovatelé sociálních služeb. Obce často přispívají 
seniorům i na obědy. V jednom případě obec podpořila sociální službu raná péče.  

Mezi sociálními projekty, které obce realizují nebo připravují, jsou uváděny sociální byty pro 
občany. Starostové ze tří obcí také uvedli, že by chtěli vystavět v obcích domy 
s pečovatelskou službou. Chybí však finanční prostředky. Za sociální projekty je dále 
označováno zřízení parkovacího stání pro invalidy, zajištění bezbariérového přístupu do školy 
a v jednom případě postavení hřiště pro volnočasové aktivity.  

Starostové při rozhovorech označili za nejčastější problémy v souvislosti se sociálními 
službami rostoucí míru uživatelů lehkých drog a s tím související vandalismus. V několika 
případech také starostové zmínili špatnou dopravní dostupnost sociálních služeb. Kromě toho 
také starostové zmínili dlouhé čekací lhůty na umístění seniorů v Domově pro seniory 
v Sušici.  

 

Finanční příspěvky obcí v ORP Sušice na sociální služby 
 

Obec Výdaje na soc. 
služby  

Název služby 

Budětice 10 000 Pečovatelská služba Oblastní charita Sušice 
Bukovník   
Čímice   
Dlouhá Ves   
Dobršín   
Domoraz   
Dražovice   
Frymburk   
Hartmanice 308 000 Pečovatelská služba Hartmanice 
Hlavňovice   
Horská Kvilda   
Hrádek 15 000 Sociální služby města Sušice 
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Kašperské Hory 300 000 
Pečovatelská služba, Soc. aktivizační služby, Sociální 
poradenství Oblastní charita Sušice 

Kolinec   
Modrava   
Mokrosuky   
Nezamyslice   
Nezdice na 
Šumavě 

  

Petrovice u 
Sušice 

  

Podmokly   
Prášily   
Rabí 5000 Denní stacionář Klíček 
Rejštejn 5000 Denní stacionář Klíček 
Soběšice   
Srní   
Strašín 40 000 Příspěvek na obědy občanům se sníženou soběstačností 
Velhartice 200 000 Pečovatelská služba Velhartice 
Žichovice   
Žihobce   
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2. 4. Analýza poskytovatel ů sociálních služeb 
 
Zákon č. 108/2006 Sb. definuje následující 3 kategorie sociálních služeb:  
- Sociální poradenství  
- Služby sociální péče  
- Služby sociální prevence  
 
V rámci těchto 3 typů sociálních služeb jsou pak zákonem definovány dále uvedené konkrétní 
sociální služby:  
  
Sociální poradenství (§ 37)  
  
Základní sociální poradenství  
Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace 
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní 
činností všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni 
tuto činnost zajistit. 
 
Odborné sociální poradenství  
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 
poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 
trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života 
může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování 
kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 
při obstarávání osobních záležitostí.  
  
Služby sociální péče (§ 38)  
  
Osobní asistence (§ 39)  
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném 
sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění 
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.  
 
Pečovatelská služba (§ 40)  
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a 
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve 
vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím. 
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Tísňová péče (§ 41)  
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a 
elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví 
nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba 
obsahuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální 
poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 
 
Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)  
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované 
osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti 
orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby 
mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Služba obsahuje zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí. 
 
Podpora samostatného bydlení (§ 43)  
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně 
duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Odlehčovací služby (§ 44)  
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je 
umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování 
v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
 
Centra denních služeb (§ 45)  
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 
při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Denní stacionáře (§ 46)  
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
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obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 
 
Týdenní stacionáře (§ 47) 
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 
při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)  
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba zahrnuje poskytnutí ubytování, poskytnutí 
stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Domovy pro seniory (§ 49)  
Pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí 
ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Domovy se zvláštním režimem (§ 50)  
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových 
látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy těchto onemocnění, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při 
poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba 
obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 
 
Chráněné bydlení (§ 51)  
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu 
skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo 
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pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i 
při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 52)  
Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, 
které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou 
schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze 
zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou 
nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních 
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba 
obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí.  
  
Služby sociální prevence (§ 53)  
  
Raná péče (§ 54)  
Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve 
věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodin a podporu vývoje dítěte 
s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 
 
Telefonická krizová pomoc (§ 55)  
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu 
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní 
situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba obsahuje telefonickou 
krizovou pomoc, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních 
záležitostí. 
 
Tlumočnické služby (§ 56)  
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám 
s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje 
běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba obsahuje zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí. 
 
Azylové domy (§ 57)  
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí. 
 
Domy na půl cesty (§ 58)  
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Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po 
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou 
propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování 
sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 
Služba obsahuje poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí. 
 
Kontaktní centra (§ 59)  
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby 
osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a 
zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje sociálně 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
 
Krizová pomoc (§ 60)  
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu 
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně 
nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze 
společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu, 
je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od 
doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci 
poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě 
ohrožené útokem. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Nízkoprahová denní centra (§ 61)  
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez 
přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)  
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 
dětem ve věku od 6 do 26 let a ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je 
zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být 
poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.  
 
Noclehárny (§ 63)  
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 
hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí přenocování.  
 
Služby následné péče (§ 64)  
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Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním 
onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve 
zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, 
které abstinují. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)  
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě 
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat a u kterého 
existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti 
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí.  
 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)  
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám 
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním 
vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 
 
Sociálně terapeutické dílny (§ 67)  
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o 
vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění a podpora 
vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 
 
Terapeutické komunity (§ 68)  
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na 
návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o 
začlenění do běžného života. Služba obsahuje poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Terénní programy (§ 69)  
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny 
osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem 
služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může 
být osobám poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. 
 
Sociální rehabilitace (§ 70) 
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Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 
pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Služba 
poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje nácvik dovedností pro 
zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání 
osobních záležitostí. Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně 
rehabilitačních služeb obsahuje navíc poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
 
 
 
 
Přehled organizací poskytující sociální nebo příbuzné služby na území ORP Sušice 
 
 
Název organizace 
 

 
Druh činnosti 

 
Registrace 

Pomoc obětem domácího násilí Ano 
Bílý kruh bezpečí 

Pomoc obětem kriminality Ano 
Centra podpory rodiny 
Diakonie ČCE středisko 
Rokycany 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi Ano 

Centrum protidrogové 
prevence a terapie 

Terénní program 
Ano 

Člověk v tísni, o.p.s. - 
Probační programy 

Resocializační a probační kurzy 
Ano 

Diecézní charita Plzeň Terénní krizová služba Ano 

Denní stacionář Klí ček 
Denní stacionář pro lidi s postižením 

Ano 

Mateřské centrum 
Sušice - Medvídek 

Mateřské centrum 
Ne 

Sociálně aktivizační služby  Ano 
Odborné sociální poradenství Ano 
Osobní asistence Ano 
Pečovatelská služba Ano 
Noclehárna Ano 
Sociálně integrační byt Ano 

Oblastní charita Sušice 

Odlehčovací služby Ano 
Pečovatelská služba 

Hartmanice 
Pečovatelská služba 

Ano 

Pečovatelská služba 
Velhartice 

Pečovatelská služba 
Ano 

Petrklíč Podpora zdravotně postižených Ne 
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Raná péče Diakonie 
Stodůlky 

Raná péče pro děti s mentálním a 
kombinovaným postižením 

Ano 

Sociální lůžka Ano 
Sociálně aktivizační služby Ano 
Odborné sociální poradenství Ano 
Pečovatelská služba Ano 

Sociální lůžka 
Nemocnice Sušice 
Sociální služby města 
Sušice 

Domov pro seniory Ano 

 
Odlehčovací služby 

Ano 

Středisko pro ranou péči 
Plzeň 

Raná péče, zrakově a kombinovaně 
postižení 

Ano 

Středisko rané péče 
TAMTAM 

Raná péče, sluchově a kombinovaně 
postižení 

Ano 

Svaz zdravotně 
postižených ZO Sušice 

Podpora zdravotně postižených 
Ne 

Základní speciální škola 
Sušice Diakonie ČCE 
Merklín 

Speciální škola 
Ne 

 
 
 

 

Názory poskytovatelů sociálních služeb byly zjišťovány prostřednictvím řízených rozhovorů. 

Mezi chybějícími službami poskytovatelé často uvádějí speciálnější služby pro péči o osoby 
se sníženou soběstačností, v terminálním stadiu nemoci nebo osoby trpící psychickými 
onemocněními. Tyto osoby jsou v současnosti služeb, které jim nemohou zajistit adekvátní 
péči. Dále je dle poskytovatelů zapotřebí podporovat rozšíření odlehčovacích služeb na 
dostatečné kapacity. Aby si mohly pečující rodiny řádně odpočinout, a byl tak podpořen co 
možná nejdelší pobyt osob v přirozeném prostředí.  

Co se týká možností zdravotně postižených osob, chybějí podmínky pro jejich samostatný a 
nezávislý život – tedy chráněné bydlení a možnost pracovního uplatnění. 

V rámci sociálního poradenství chybí taková služba, která by se zabývala ryze předlužeností. 
Nárůst této klientely se dá nadále předpokládat.  

Není také žádná možnost, jak se věnovat nemotivovaným osobám bez přístřeší. Tyto osoby 
potom většinou zatěžují stávající sociální služby, které s nimi ovšem nemohou nijak pracovat.  

Poskytovatelé vcelku dobře hodnotí spolupráci s ostatními organizacemi poskytujícími 
sociální služby a městem Sušice.  

Objevuje se stesk nad slabší informovaností občanů o sociálních službách a vůbec o sociální 
problematice. Chybí zde jednotný seznam poskytovatelů sociálních služeb, včetně adres, 
kontaktních pracovníků, podmínek pro přijetí apod.  

Problémy vidí poskytovatelé se získáváním kvalitního personálu. Chybějí prostředky na 
vzdělávací aktivity. Obecným problémem je naplňování standardů kvality sociálních služeb 
za stávajících finančních podmínek a finanční nejistoty.  
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Finanční nejistota, vyplývající z dotační politiky, je problémem i při snahách o zkvalitnění a 
rozvoj služeb, nebo při případném zavádění nové služby.  

Terénní služby se potýkají s poměrně velkou časovou, personální a provozní náročností. 
Hlavně v terénu, jakým je sušický region. Jde o velké přejezdové vzdálenosti nebo 
nedostupnost terénu v zimním období.  

 

Obecně se jeví poskytovatelům jako nezbytné profesionalizovat své služby, tak aby více 
vyhovovaly potřebám občanů v regionu.  
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2. 5. Analýza finan čních tok ů  
 
Výdaje na sociální a přidružené služby města Sušice 
 
Poskytovatelé a organizace 
 

Výdaje na sociální služby 

Centrum protidrogové prevence a terapie 67 000 
Denní stacionář Klí ček ČCE Merklín 7 000 
Mateřské centrum Sušice – Medvídek 20 000 
Oblastní charita Sušice 338 000 
Petrklíč 18 000 
Sociální služby města Sušice 1 823 000 
Svaz zdravotně postižených ZO Sušice 10 000 
Celkem 2 283 010 
 
Zdroje příjmu poskytovatelů 
 
Poskytovatelé a organizace MPSV Plzeňský 

kraj 
obec příjmy od 

uživatelů 
jiné 

Centra podpory rodiny Diakonie 
ČCE středisko Rokycany 

x     

Centrum protidrogové prevence a 
terapie 

 x x  x 

Člověk v tísni, o.p.s. - Probační 
programy 

x     

Denní stacionář Klí ček    x x 
Mateřské centrum Sušice - Medvídek    x x x 
Oblastní charita Sušice x x x x x 
Pečovatelská služba Hartmanice   x   
Pečovatelská služba Velhartice   x   
Sociální lůžka Nemocnice Sušice x   x x 
Sociální služby města Sušice x x x x x 
Svaz zdravotně postižených ZO 
Sušice 

     

Základní speciální škola ČCE 
Merklín Sušice 

   x x 
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2. 6. SWOT analýzy prioritních oblastí 
 
Problematika seniorů 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 

− existence pečovatelské služby 
− konání kulturních akcí pro seniory 
− setkávání seniorů 
− existence půjčovny kompenzačních 

pomůcek 
− existence sociálního poradenství 
− existence psychoterapeutické podpory 

pro pečující osoby 
− existence spolupráce 

zainteresovaných subjektů 
− zajíždění peč. služby do obcí do 20 

km od Sušice 
− existence domova pro seniory 
− 5 domů s peč. službou (Velhartice, 

Kašperské Hory, Hartmanice, 2 
Sušice) 

− existence nemocnice Sušice 
− existence odlehčovacích lůžek  
− fungování sociálních lůžek 

v nemocnici 
− fungování terénní odlehčovací služby 
− existence Home Care (domácí 

zdravotnická služba) 

− špatná informovanost o soc. službách 
− malá kapacita domova pro seniory 
− komplikovaný výdej dietních obědů 

(problém rozvozu obědů) 
− problematický přístup některých 

lékařů 
− nedostatek praktických lékařů 
− chybí geriatrie 
− špatná dostupnost peč. služeb za 

okruhem 20 km od Sušice 
− nedostatek kapacity odlehčovací 

služby, pobytové i terénní 

 
PŘÍLEŽITOSTI 
 

 
OHROŽENÍ 
 

− taxislužba pro seniory 
− domácí hospic 
− zřízení denního stacionáře 
− lepší výměna zkušeností  
− tísňové tlačítka pro seniory  

− chudoba seniorů 
− problémová legislativa (podávání 

léků pečovateli) 
− kriminalita často páchaná na 

seniorech a zneužívání seniorů 
− týrání seniorů 
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Lidé se zdravotním postižením 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 

− existence pečovatelské služby Soc. sl. 
města Sušice a Charity 

− existence speciální školy a školy 
praktické 

− existence denního stacionáře (18 let a 
výše) 

− existence Home Care (domácí 
zdravotnická služba) 

− pořádání výletů pro zdr. postižené 
− pořádání ozdravných pobytů, 

příplatky na služby (masáže) a 
pomůcky zdr. postiženým 

− působení Tyfloservisu (služba pro 
zrak. postižené) 

− působení Rané péče (zrak., sluch. a 
kombinovaně postižení) 

− existence Petrklíče (sdružení pro 
tělesně post.) 

− existence terénního poradenství 
Charity 

− existence aktivizační služby (Kaš. 
Hory i Sušice) 

− město se snaží odstraňovat bariéry 
− bezbariérový autobus MHD v Sušici 

− stále mnoho bariér 
− slabá propagace a špatné informace o 

bezbariérovosti ve městě 
− špatná informovanost o soc. službách 
− chybí osobní asistence (do 18 let) 
− chybí chráněná dílna 
− není zaměstnávání lidí s postižením 

(hlavně mentálním) 
− špatná dopravní obslužnost pro lidi se 

zdr. postižením v regionu 

 
PŘÍLEŽITOSTI 
 

 
OHROŽENÍ 
 

− úprava zahrady nemocnice (okolí 
spec. školy a Klíčku) 

− zřízení chodníku k nemocnici ze 
spodní části  

− vznik chráněných dílen 
− vznik chráněného bydlení  
− širší nabídka volnočasových aktivit 

pro děti se zdr. postižením 
− odstraňování stavebních bariér 

− opravy vozíků (dlouhé vyřizování) 
− úklid sněhu v okolí a na cestách 

využívaných spec. školou a Klíčkem 
− sekání trávy v okolí spec. školy a 

Klíčku 
− finance na asistenty pedagoga 
− omezené prostory Speciální základní 

školy a Denního stacionáře Klíček 
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Děti, mládež a sociálně znevýhodnění 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 

− volnočasové aktivity pro mládež 
− existence Mateřského centra (Sušice) 
− existence sociálního poradenství 

(ambulantní i terénní) 
− existence noclehárny 
− existence terénních programů pro 

závislé 
− vstřícnost nemocnice (soc. lůžka) 
− existence krizové materiální pomoci 
− existence sociálně integračního bytu 
− existence 2 startovacích bytů pro 

dětský domov 
− existence bezplatné právní poradny 

(na MěÚ Sušice) 

− nejsou nebo je málo pravidelných 
kulturních a sportovních aktivit pro 
dospělé (nízkopříjmové skupiny) 

− izolace pěstounských rodin 
− chybí sociální ubytování (pro celou 

rodinu, matky s dětmi) 
− existence bezdomovectví  
− chybí informovanost o službách 
− chybí sociální byty (dostupné pro 

nízkopříjmové skupiny) 
− existence drog na území 
− existence výherních automatů 
− výskyt inj. stříkaček 

 
PŘÍLEŽITOSTI 
 

 
OHROŽENÍ 
 

− vznik nízkokprahového zařízení pro 
děti 

− vznik Komunitního centra (Centrum 
volnočasových aktivit) 

− vznik vyhlášky omezující výherní 
automaty ve městě 

− zlepšení finanční gramotnosti u 
obyvatel 

− zvýšení kapacit a dostupnosti 
poradenství (dluhy) 

− spolupráce mezi službami 
− zajištění anonymního testování na 

infekční choroby 
− centrum denních služeb pro lidi bez 

přístřeší 

− neexistence anonymního testování na 
infekční choroby 

− málo míst v MŠ  
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3. STRATEGICKÁ ČÁST 
 
 
 
PŘEHLED OPATŘENÍ A AKTIVIT: 
 
Prioritní oblast 1: Zajišt ění informování, koordinace a systémového rozvoje 
sociálních služeb 
 
OPATŘENÍ 1.1.: Zlepšení informovanosti o sociálních službách 
1.1.1. Vytvoření katalogu o sociálních a doprovodných službách v ORP Sušice 
1.1.2. Vytvoření letáku o sociálních službách v ORP Sušice 
1.1.3. Aktualizace letáku a katalogu o sociálních a doprovodných službách v ORP Sušice na 

internetových stránkách města Sušice 
 
OPATŘENÍ 1.2.: Spolupráce při zajištění sociálních služeb 
1.2.1. Informační schůzky organizací a zařízení poskytujících sociální služby, volnočasové 

aktivity, vzdělání apod. 
1.2.2. Setkávání starostů ORP Sušice s poskytovateli 
1.2.3. Setkávání poskytovatelů a zdravotních pracovníků 
 
OPATŘENÍ 1.3.: Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti 
1.3.1. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti na Sušicku 
 
OPATŘENÍ 1.4.: Zlepšení zdravotních služeb 
1.4.1. Hledání možností zvýšení dostupnosti lékařské péče v ORP Sušice 
1.4.2. Zachování nemocnice 
 
 
Prioritní oblast 2: Problematika seniorů 
 
OPATŘENÍ 2.1.: Zachování a rozvoj pobytových služeb pro seniory 
2.1.1. Udržení domova pro seniory 
2.1.2. Zkvalitnění služeb domova pro seniory 
2.1.3. Zřízení domova se zvláštním režimem 
2.1.4. Udržení pobytových odlehčovacích služeb 
2.1.5. Rozšíření pobytových odlehčovacích služeb 
2.1.6. Udržení sociálních lůžek v Nemocnici Sušice, o.p.s. 
 
OPATŘENÍ 2.2.: Zachování a rozvoj terénních sociálních služeb 
2.2.1. Udržení pečovatelské služby Sociálních služeb města Sušice 
2.2.2. Udržení pečovatelské služby Oblastní charity Sušice 
2.2.3. Udržení osobní asistence Oblastní charity Sušice 
2.2.4. Udržení odlehčovacích služeb Oblastní charity Sušice 
2.2.5. Vznik domácí hospicové péče 
2.2.6. Nákup vozidel pro terénní služby sociální péče Oblastní charity Sušice 
 
OPATŘENÍ 2.3.: Sociálně aktivizační činnosti 
2.3.1. Udržení sociálně aktivizačních služeb Sociálních služeb města Sušice 
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2.3.2. Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Oblastní charity Sušice 

2.3.3. Udržení Dne seniorů 
 
 
Prioritní oblast 3: Lidé se zdravotním postižením 
 
OPATŘENÍ 3.1.: Služby pro děti a mládež se zdravotním postižením 
3.1.1. Udržení Základní školy speciální Diakonie ČCE Merklín, odloučené pracoviště v Sušici 
3.1.2. Udržení Denního stacionáře Klíček 
3.1.3. Úprava prostor Denního stacionáře Klíček  
3.1.4. Dokončení revitalizace zahrady v areálu nemocnice v Sušici 
3.1.5. Hledání služby pro rodiny dětí s kombinovaným postižením  
 
OPATŘENÍ 3.2.: Služby pro dospělé osoby se zdravotním postižením 
3.2.1. Udržení činnosti Svazu zdravotně postižených ZO Sušice 
3.2.2. Vznik chráněné bezbariérové dílny 
3.2.3. Vznik chráněného bydlení 
 
OPATŘENÍ 3.3.: Odstraňování bariér 
3.3.1. Informovanost o bezbariérových trasách a přístupech 
3.3.2. Připomínkování projektů z pohledu bezbariérovosti 
3.3.3. Bezbariérové toalety v Městském kulturním středisku v Sušici 
3.3.4. Invalidní schodišťová plošina v Městském kulturním středisku v Sušici 
3.3.5. Přechod pro chodce před budovou nemocnice v Sušici 
3.3.6. Rekonstrukce přechodu pro pěší v ulici Lerchova 
3.3.7. Bezbariérové úpravy budovy Základní školy Lerchova ul. 
3.3.8. Bezbariérové úpravy budovy školy v ul. Komenského 
3.3.9. Bezbariérový přístup gymnázium 
3.3.10. Odstraňování dalších bariér 
 
 
 
Prioritní oblast 4: Děti, mládež a sociálně znevýhodnění 
 
OPATŘENÍ 4.1.: Zachování sociálního poradenství na Sušicku 
4.1.1. Udržení Sociální poradny Racek 
4.1.2. Udržení Sociální poradny Sociálních služeb města Sušice 
  
OPATŘENÍ 4.2.: Řešení problematiky ubytování 
4.2.1. Udržení noclehárny Volšovy Oblastní Charity Sušice 
4.2.2. Udržení sociálně integračního bytu Oblastní Charity Sušice 
4.2.3. Hledání možností vzniku sociálního ubytování v Sušici 
 
OPATŘENÍ 4.3.: Snižování rizik užívání návykových látek 
4.3.1. Udržení regionálního terénního programu 
4.3.2. Vznik služby anonymní testování na infekční choroby 
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OPATŘENÍ 4.4.: Ochrana dětí a mládeže a podpora rodiny 
 
4.4.1. Udržení Mateřského centra Sušice - Medvídek 
4.4.2. Udržení Centra podpory rodiny Diakonie ČCE, středisko Rokycany 
4.4.3. Vznik rodinné poradny 
4.4.4. Vznik Klubu otevřených dveří 
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PRIORITNÍ OBLAST 1: Zajišt ění informování, koordinace a 
systémového rozvoje sociálních služeb 
 
OPATŘENÍ 1.1.: 
Zlepšení informovanosti o sociálních službách 

Jak vyplynulo z ankety mezi širokou veřejností, 50 % obyvatel Sušice nemá dostatek informací o 
sociálních službách. Efektivní informování v této oblasti je však poměrně složité, neboť klienti 
sociálních služeb (i budoucí), mají často zdravotní i sociální překážky v komunikaci. Opatření se 
proto, vedle přímého informování veřejnosti, zaměřuje i na poskytnutí kvalitních informací 
lidem a institucím, které působí jako přirozené informační zdroje. Nedostatečná informovanost 
se totiž projevila i při rozhovorech se starosty obcí, se zdravotníky apod. 

AKTIVITY: 
1.1.1. Vytvoření katalogu o sociálních a doprovodných službách v ORP Sušice 
1.1.2. Vytvoření letáku o sociálních službách v ORP Sušice 
1.1.3. Aktualizace letáku a katalogu o sociálních a doprovodných službách v ORP Sušice na 

internetových stránkách města Sušice 
 
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.1. – Vytvoření katalogu o sociálních a doprovodných službách 
v ORP Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

V rámci této aktivity bude vytvořen katalog poskytovatelů sociálních a 
doprovodných služeb. V katalogu budou uvedeny základní informace o 
všech sociálních službách působících v ORP Sušice, dále všechny 
doprovodné služby, které se věnují sociální oblasti, a kontakty na 
důležité instituce v regionu (úřady, školy, lékaři). 
Katalog bude určen jak široké veřejnosti, která potřebuje získat přehled o 
nabízených sociálních a doprovodných službách, tak i pracovníkům 
úřadů, lékařům nebo starostům obcí. Ti pak budou předávat tyto 
informace ostatním občanům.  
Elektronická verze katalogu bude hrazena z projektu Komunitní 
plánování sociálních služeb v ORP Sušice. Tisk katalogu zajistí město 
Sušice na své vlastní náklady. 

Časový 
harmonogram: 

2011 

Předpokládaný 
realizátor: 

CpKP západní Čechy 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Obce z území ORP Sušice, poskytovatelé sociálních služeb v regionu 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Obyvatelé ORP 
Sušice 

25 000 25 000 25 000 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 20 000   
Plzeňský kraj    
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obec/obce     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM 20 000   
Výstupy: Katalog o poskytovaných soc. službách v ORP Sušice. 
Poznámka:  

 
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.2. – Vytvoření letáku o sociálních službách v ORP Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Leták o sociálních službách v ORP Sušice na formátu A4 bude sloužit 
jako základní informace pro obyvatele ORP Sušice, pro jejich prvotní 
seznámení s poskytovanými sociálními službami. 
K dispozici bude na volně přístupných místech u poskytovatelů, lékařů, 
úřadech apod. Zveřejněný bude též na internetových stránkách města 
Sušice. 
Leták bude e-mailem rozeslán všem obecním a městským úřadům a dále 
pak poskytovatelům sociálních služeb. Tisk a distribuce letáku pak bude 
na potřebě každé ze zúčastněných stran. 

Časový 
harmonogram: 

2011 

Předpokládaný 
realizátor: 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Sušici 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Obce z území ORP Sušice, lékaři, poskytovatelé sociálních služeb 
v regionu 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Obyvatelé ORP 
Sušice 

25 000 25 000 25 000 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Leták se základními informacemi o poskytovaných soc. službách v ORP 

Sušice. 
Poznámka:  
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Číslo a název 
aktivity: 

1.1.3. – Aktualizace letáku a katalogu o sociálních a doprovodných 
službách v ORP Sušice na internetových stránkách města Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Pravidelně budou aktualizovány informace z letáku a katalogu 
o sociálních a doprovodných službách v ORP Sušice zveřejněné 
na internetových stránkách města Sušice. Veškeré změny budou 
jednotlivé subjekty průběžně hlásit na Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví Městského úřadu v Sušici, kde bude aktualizace zajištěna. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Sušici 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice, poskytovatelé sociálních služeb na Sušicku 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Obyvatelé ORP Sušice 25 000 25 000 25 000 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Aktualizace informací o sociálních a doprovodných službách v ORP 

Sušice na internetových stránkách města Sušice 
Poznámka:  
 
 
OPATŘENÍ 1.2.: 
Spolupráce při zajištění sociálních služeb 

Kvalitní a efektivní poskytování sociálních služeb vždy vyžaduje souvislou a úzkou spolupráci 
organizací zabývajících se sociálními službami, ale i volnočasovými nebo vzdělávacími 
aktivitami. Klíčovými partnery pro poskytovatele jsou zástupci samosprávy, pracovníci úřadů a 
institucí. Musí docházet k vzájemné výměně informací a podnětů. Jedině spolupráce všech těchto 
subjektů může zajistit efektivní uspokojení potřeb obyvatel sušického regionu v sociální oblasti. 
AKTIVITY: 
1.2.1. Informační schůzky organizací a zařízení poskytujících sociální služby, volnočasové 

aktivity, vzdělání apod. 
1.2.2. Setkávání starostů ORP Sušice s poskytovateli 
1.2.3. Setkávání poskytovatelů a zdravotních pracovníků 
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Číslo a název 
aktivity: 

1.2.1. - Informační schůzky organizací a zařízení poskytujících 
sociální služby, volnočasové aktivity, vzdělání apod. 

Charakteristika 
aktivity: 

Organizace a zařízení, zabývající se sociální prací nebo příbuznou 
problematikou na Sušicku se budou setkávat dvakrát do roka. Budou se 
vzájemně informovat o nových aktivitách a činnostech. Společně budou 
řešit případné potřeby obyvatel ORP Sušice a společné problémy. 
Setkání může také sloužit k diskuzím s odborníky na dané téma a 
vymýšlení strategií v rozvoji sociálních služeb na Sušicku.  
Svolávat a organizovat tyto schůzky bude Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Město Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Poskytovatelé sociálních služeb na Sušicku, organizace zabývající se 
příbuznou problematikou na Sušicku 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

    
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Vzájemná informovanost zúčastněných stran a řešení potřeb obyvatel 

ORP Sušice. 
Poznámka:  

 
Číslo a název 
aktivity: 

1.2.2. – Setkávání starostů ORP Sušice s poskytovateli 

Charakteristika 
aktivity: 

Jedenkrát ročně bude organizováno společné setkání starostů obcí 
z území ORP Sušice s poskytovateli soc. služeb a příbuznými 
organizacemi. Cílem bude seznámení zástupců obcí s informacemi o 
poskytovaných sociálních službách, o novinkách v sociální oblasti a 
navazujících službách na Sušicku. Při setkávání získají poskytovatelé 
podněty ze strany starostů, a budou tak moci lépe reflektovat jejich 
potřeby i potřeby obyvatel v ORP Sušice.  
Setkání bude organizovat Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 

Časový 
harmonogram: 

1x ročně 

Předpokládaný 
realizátor: 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Sušici 
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Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Obce z území ORP Sušice, poskytovatelé sociálních služeb v regionu 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Zástupci obcí 30 30 30 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Zlepšení informovanosti obcí ORP Sušice o sociální problematice 
Poznámka:  

 
Číslo a název 
aktivity: 

1.2.3. – Setkávání poskytovatelů a zdravotních pracovníků 

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita směřuje ke zlepšení komunikace mezi poskytovateli sociálních 
služeb a zdravotními pracovníky.  
Setkávání se bude uskutečňovat minimálně jednou do roka. Bude 
docházet k výměně informací, vytváření spolupráce a zvýšení 
informovanosti, které povede ke zkvalitnění poskytovaných sociálních 
služeb. 
V rámci setkávání by měl být také vytvořen prostor pro vznik nových 
aktivit (semináře, zavádění „novinek“ v oblasti sociální a zdravotní 
péče). 
Na setkávání bude probíhat i pravidelné vyhodnocení spolupráce za 
uplynulé období. V případě nedostatků budou v diskuzi hledána 
optimální řešení vedoucí ke zlepšování spolupráce. 

Časový 
harmonogram: 

1x za rok, první setkání jaro 2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

MUDr. Kateřina Nová 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Lékaři a Nemocnice Sušice, o.p.s., poskytovatelé sociálních služeb 
v regionu 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Zdravotní pracovníci 10 15 15 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce  3 000 3 000 3 000 
příjmy od klientů    
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ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Zlepšení informovanosti a spolupráce mezi poskytovateli zdravotních a 

sociálních služeb 
Poznámka:  

 
 
OPATŘENÍ 1.3.: 
Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti 

Úroveň sociálních služeb závisí především na lidech, kteří v nich pracují, proto je nutné 
investovat do jejich celoživotního vzdělávání a seznamovat je s novými poznatky, směry a 
trendy v oblasti sociálních služeb. 
Je tedy nutné vzdělávat pracovníky dle stanovených individuálních vzdělávacích plánů a zajistit 
vzdělávání pracovníků ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 108/2006 Sb. 

AKTIVITY: 
1.3.1. Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti na Sušicku 

 
Číslo a název 
aktivity: 

1.3.1. – Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti na Sušicku 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem je zvýšit a udržet kvalitu sociálních služeb na Sušicku dle 
standardů kvality sociálních služeb prostřednictvím kvalifikovaného 
personálu. 
Kromě pracovníků v sociálních službách je potřeba zapojit do 
vzdělávacího programu osoby pečující o osobu blízkou, seznámit je 
s možnostmi a poskytovateli sociálních služeb, kteří jim v péči o blízkého 
člověka mohou pomoci (radou nebo přímo pomocí v domácnosti), 
představit možnosti propojení odborné sociální péče s péčí laickou a 
začlenit je do společenského života. 

Časový 
harmonogram: 

1.8.2010 – 31.7. 2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Sociální služby města Sušice, Oblastní charita Sušice, Nemocnice Sušice, 
o. p. s., Pečovatelská služba Hartmanice, Pečovatelská služba Velhartice, 
Oblastní charita Horažďovice a Denní stacionář Klíček. 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Pracovníci 150   
Pečující osoby 30   
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 989 106   
Plzeňský kraj    
obec/obce     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM 989 106   
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Výstupy: Pracovníci s adekvátními a aktuálními informacemi a vzděláním.  
Dostatečně připravené osoby pečující o osobu blízkou.  

Poznámka: Částka 989 106,- Kč – na celé období trvání projektu 
 
 
OPATŘENÍ 1.4.: 
Zlepšení zdravotních služeb 

Stávající stav dostupnosti lékařské péče je považován za silně nedostačující. Na Sušicku je 
nedostatek ambulantních specialistů, zejména v oboru endokrinologie, geriatrie, stomatologie, 
ale i praktických lékařů pro dospělé. 
Nemocnice Sušice, o.p.s. je pro region významným zdravotnickým subjektem poskytujícím 
zdravotní péči, zahrnující lůžkovou část (lůžka chirurgická s lůžky pro gynekologickou 
operativu, lůžka interní s observačními lůžky dětské LSPP, lůžka mezioborové JIP), léčebnu 
dlouhodobě nemocných, ambulantní část, komplement. 

AKTIVITY: 
1.4.1. Hledání možností zvýšení dostupnosti lékařské péče v ORP Sušice 
1.4.2. Zachování nemocnice 
 
Číslo a název 
aktivity: 

1.4.1 – Hledání možností zvýšení dostupnosti lékařské péče v ORP 
Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Mělo by dojít k zahájení jednání s Krajským úřadem a zdravotními 
pojišťovnami o potřebě navýšení počtu praktických lékařů pro dospělé 
v minimálním pracovním úvazku 0,5-1,0. Bude-li jednání kladné, 
iniciovat vyhlášení výběrového řízení (Krajským úřadem či městem 
Sušice). Totéž se týká i stomatologa. 
Ve spolupráci s vedením nemocnice v Sušici a praktickými lékaři získat 
lékaře v oboru geriatrie s možností poskytování služeb v tomto oboru. 
Zahájit jednání o otevření endokrinologické ambulance v Sušici. 
Nejbližší možnost dispenzarizace v tomto oboru je v Klatovech či 
Strakonicích. 

Časový 
harmonogram: 

2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

MUDr. Kateřina Nová 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice, Krajský úřad, zdravotní pojišťovny, Nemocnice Sušice, 
o.p.s. 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

    
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
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Výstupy: Zlepšení dostupnosti lékařské péče 
Poznámka:  

 
Číslo a název 
aktivity:  

1.4.2. – Zachování nemocnice 

Charakteristika 
aktivity:  

Dlouhodobým cílem je udržení poskytované zdravotní péče za 
předpokladu kontinuálního hledání racionálních a organizačních 
opatření, zkvalitnění služeb poskytované péče a hledání možností pro 
jejich rozšíření, stabilizace personálního obsazení zdravotních 
pracovníků, podílení se na jejich kontinuálním vzdělávání, zavádění 
programů zvyšujících atraktivitu nemocnice nejen pro pacienty, ale 
současně i pro lékaře a ostatní personál.  
Pro další vývoj Nemocnice Sušice, o.p.s. je v neposlední řadě nezbytná 
úzká spolupráce se zdravotními pojišťovnami, Krajským úřadem, 
městem Sušice a okolními obcemi regionu.  

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor:  

Nemocnice Sušice, o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Krajský úřad, zdravotní pojišťovny, obce a města 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

    
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Zachování dostupnosti nemocniční péče 
Poznámka:  
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PRIORITNÍ OBLAST 2: Problematika senior ů 
 
OPATŘENÍ 2.1.: 
Zachování a rozvoj pobytových služeb pro seniory 

Převažujícím poskytovatelem v regionu jsou Sociální služby města Sušice, které provozují Domov 
pro seniory v Sušici. V Domově je dále provozována ambulantní odlehčovací služba. 
Plánovaná rekonstrukce má přinést rozvoj jednak samotného Domova pro seniory, ale umožnit 
také rozšíření pobytové odlehčovací služby a zřízení domova se zvláštním režimem. 
Současná situace také ukazuje, že by bylo vhodné do budoucnosti přemýšlet o možnosti zřízení 
nové služby a to denního stacionáře pro seniory. Je však potřeba zjisti kvalitním způsobem reálnou 
poptávku po této službě. Služba by mohla být přidružená k některé ze stávajících služeb.  
Pobytová služba pro seniory je dále zajišťována sociálními lůžky v Nemocnici Sušice, o.p.s. 
Tyto služby jsou pro důstojný život seniorů naprosto klíčové a musí být nadále podporovány. Musí 
docházek i ke zkvalitňování služeb, aby mohly uspokojit stále rostoucí nároky svých klientů 
s jejich specifiky.  
AKTIVITY: 
2.1.1. Udržení domova pro seniory 
2.1.2. Zkvalitnění služeb domova pro seniory 
2.1.3. Zřízení domova se zvláštním režimem 
2.1.4. Udržení pobytových odlehčovacích služeb 
2.1.5. Rozšíření pobytových odlehčovacích služeb 
2.1.6. Udržení sociálních lůžek v Nemocnici Sušice, o.p.s. 
 
Číslo a název 
aktivity: 

2.1.1 – Udržení domova pro seniory 

Charakteristika 
aktivity: 

V Domově pro seniory je důležitý ohled na individuální potřeby 
obyvatel, např. jde o dobu podávání snídaně, večeře, dobu koupání 
apod. 
Návštěvám je domov přístupný 24 hodin denně.  
Služba je poskytována 24 hodin denně zdravotním a ošetřujícím 
personálem, kvalifikovaným tak, že není potřeba trvalý lékařský dohled.  
Samozřejmostí zachování služby je neustálé zvyšování odborné 
kvalifikace personálu a jeho počet.  
Klientům je v rámci sociální péče nabídnuta pomoc s vyřízením 
osobních záležitostí, pomoc při zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím. Dále mohou klienti využívat i dalších služeb 
SSMS, jako například sociálně aktivizačních služeb. 
Současná kapacita DS je využita na 100 %. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Realizátor: Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace 
Město Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 
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Senioři 96 96 96 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 5 200 000 5 200 000 5 200 000 
Plzeňský kraj     
obec/obce     
příjmy od klientů a 
PnP 

17 000 000 17 000 000 17 000 000 

ostatní 1 800 000 1 800 000 1 800 000 
CELKEM 24 000 000 24 000 000 24 000 000 
Výstupy: Sociální služba Domov pro seniory 
Poznámka:  

 
Číslo a název 
aktivity: 

2.1.2 – Zkvalitn ění služeb domova pro seniory 

Charakteristika 
aktivity: 

Zkvalitnění služeb domova pro seniory bude probíhat ve dvou směrech.  
Jednak jde o rekonstrukci stávajících objektů.  
Rekonstrukce objektů by měla umožnit zejména jedno, maximálně 
dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím. Dále rekonstrukci 
stávajícího sociálního zařízení, aby více vyhovovalo pohybu imobilních 
osob. Dále zřízení relaxačního pokoje, který bude sloužit například i 
jako zázemí pro soukromé konzultace lékaře a klientů domova. 
Relaxační pokoj by dále mohl sloužit pro účely setkávání klientů.  
Pro zvýšení standardů kvality je ale také potřeba zvyšovat počet 
pracovníků a jejich odbornost, zejména pravidelným vzděláváním. Mělo 
by také dojít ke zkvalitnění spisové dokumentace.  
V neposlední řadě bude potřeba vybavit domov pro seniory novým 
vybavením. Hlavně zajistit dostatečný počet polohovacích postelí, 
antidekubitních matrací, manipulačních vozíků, zvedáků, sprchovacích 
křesel apod. 

Časový 
harmonogram: 

2013 zahájení provozu v nových podmínkách 

Předpokládaný 
realizátor: 

Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace 
Město Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Senioři 96 96 96 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj     
obec/obce     
příjmy od klientů a 
PnP 

   

ostatní    
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CELKEM    
Výstupy: Sociální služba Domov pro seniory 
Poznámka: 10 000 000 investiční náklady 

 
Číslo a název 
aktivity: 

2.1.3. – Zřízení domova se zvláštním režimem 

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita přímo souvisí s rekonstrukcí a rozšířením Domova pro seniory 
v Sušici. Služba by měla být poskytována jako návazná služba Domova 
pro seniory, a tedy v blízkosti dojezdu rodiny. 
Domov se zvláštním režimem by se měl věnovat specifické cílové 
skupině lidí s různými typy demencí (stařeckou demencí, 
Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou nemocí a ostatními typy 
demencí) s hlavním cílem zachovat kvalitu jejich života a podpořit 
soběstačnost a důstojnost těchto lidí. Tito lidé se nyní často nacházejí 
v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, psychiatrických léčebnách, nebo 
jsou umístěni za nedostatečných podmínek do Domovů pro seniory. 
V případě, že by se rodina chtěla obrátit na specializované pracoviště, 
jednalo by se o velkou dojezdovou vzdálenost, která potom znemožňuje 
kontakt rodiny. 
Služba by měla být poskytována prostřednictvím metod 
nefarmakologického přístupu ke klientům s demencí. Zejména tedy 
využití moderních metod (bazální stimulace), alternativní medicíny ve 
spolupráci s lékařem a moderních psychologických přístupů 
(psychoterapie).  
Služba je prozatím poskytována v rámci Domova pro seniory. Není zde 
však adekvátní prostředí. Je potřeba vytvořit specifické podmínky a 
odborně zaškolit pracovníky. Domov se zvláštním režimem by měl mít 
adekvátní personální zajištění. 

Časový 
harmonogram: 

2013 

Předpokládaný 
realizátor: 

SSMS 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice - připravuje se projekt pro realizaci 
Sociální služby města Sušice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Osoby s chronickým 
duševním 
onemocněním,  
osoby s chronickým 
onemocněním, 
senioři 

 20 30 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV  1 000 000 1 000 000 
Plzeňský kraj   0 0 
obec/obce   0 0 
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příjmy od klientů  3 000 000 3 000 000 
ostatní  0  
CELKEM  4 000 000 4 000 000 
Výstupy: Vznik domova se zvláštním režimem, kam by bylo možno umístit 

klienty s vyšší mírou závislosti na pomoci druhé osoby. 
Poznámka: Investiční náklady budou 9 000 000 - 16 000 000 dle zvoleného způsobu 

rekonstrukce.  
 
Číslo a název 
aktivity: 

2.1.4. - Udržení pobytových odlehčovacích služeb 

Charakteristika 
aktivity: 

Odlehčovací lůžko slouží jednak k adaptaci klientů před další navazující 
službou domov pro seniory. Možné jsou i tzv. pobyty na zkoušku, kdy si 
klient vyzkouší službu domov pro seniory. 
Hlavním přínosem je pomoc pečující rodině, resp. zabezpečení 
možnosti odpočinku této rodiny. Pečující osoba, poté co klient využije 
odlehčovací služby, může např. nastoupit do nemocnice na operaci, 
odcestovat na dovolenou, případně si zařídit různé záležitosti spojené 
s fungováním domácnosti (výmalba, stavební úpravy atd.). 
Odlehčovací služba má formu 24 hodinové péče. Jedná se o péči jak 
zdravotní, tak sociální. Zdravotní péče je poskytována pod dohledem 
ošetřujícího lékaře. Klient odlehčovací služby má možnost se účastnit 
aktivizačních činností nabízených v rámci Sociálních služeb města 
Sušice, příspěvkové organizace.  
Klientům je v rámci sociální péče nabídnuta pomoc s vyřízením 
osobních záležitostí, pomoc při zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, pomoc s osobní hygienou.  
Vždy je kladen velký důraz na individuální potřeby klienta.  
Kapacita služby je 1 lůžko v rámci domova pro seniory. Stávající jedno 
lůžko je využito na 100 % a je ekonomicky výdělečné. Jedná se o 
samostatný pokoj se společným sociálním zařízením. Platba za lůžko 
činí 300 Kč denně.  
Z dlouhodobého hlediska se jeví tato služba jako velmi potřebná a 
neustále využívaná.  
Klienti služby bývají z celé spádové oblasti Sušicka. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Sociální služby města Sušice 
 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Senioři 15 15 30 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 
63000,- 

Kč/1lůžko 
70 000,- Kč/1lůžko 210 000,- Kč/3 lůžka 
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Plzeňský kraj     
obec/obce     
příjmy od klientů 177 000 177 000 510 000 
ostatní    
CELKEM 240 000. 240 000 720 000 
Výstupy: Podpora transformace pobytových služeb a podpora pečujících rodin. 

Zachování přirozeného života v domácím prostředí. 
Poznámka: Náklady na jedno lůžko cca 21 000,- Kč, tendence zvyšování 

provozních nákladů na lůžko – 240 000,- Kč rok/lůžko 
 
Číslo a název 
aktivity: 

2.1.5. – Rozšíření pobytových odlehčovacích služeb 

Charakteristika 
aktivity: 

Ze zkušenosti se stávající kapacitou pobytové odlehčovací služby 
vyplývá, že její kapacita je nedostačující. Proto je nutné kapacitu zvýšit. 
Zejména, jde-li o službu, která může být schopna se sama zaplatit.  
V případě budoucí rekonstrukce budovy přilehlé k budově domova pro 
seniory budou rozšířena místa odlehčovací služby o dvě, tedy na 
celkový počet tří lůžek. Z toho dvě místa by bylo možno používat po 
objednání. Jedno lůžko by sloužilo jako lůžko krizové.  
Lůžka by měla být umístěna samostatně, každé v jednom pokoji, kde 
bude i příslušenství a sociální zařízení. V takto vybavených pokojích 
bude možné i ubytování pro příslušníky rodiny, kteří by zde chtěli 
pobývat s klientem.  
Služba by byla nabízena pro oblast ORP Sušice. 

Časový 
harmonogram: 

2013 

Předpokládaný 
realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Senioři  30 30 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV  70 000,- Kč/1lůžko 210 000,- Kč/3 lůžka 
Plzeňský kraj     
obec/obce     
příjmy od klientů  177 000,- Kč 510 000,- Kč 
ostatní    
CELKEM  240 000,- Kč 720 000,- Kč 
Výstupy: Podpora transformace pobytových služeb a podpora pečujících rodin.  

Zachování přirozeného života v domácím prostředí. 
Poznámka: Náklady na jedno lůžko cca 21 000,- Kč, tendence zvyšování 

provozních nákladů na lůžko – 240 000,- Kč rok/lůžko 
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Číslo a název 
aktivity: 

2.1.6. - Udržení sociálních lůžek v Nemocnici Sušice o.p.s. 

Charakteristika 
aktivity: 

Dle zák. 108/2006, § 52 – ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se 
poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní 
zdr. péči, ale vzhledem ke svému zdr. stavu nejsou schopny se obejít bez 
pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdr. 
zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou 
blízkou nebo jinou fyzickou osobou, nebo zajištěno poskytování 
terénních nebo ambulantních sociálních služeb a nebo pobytových 
sociálních služeb v zařízení soc. služeb. 
Služba obsahuje tyto základní činnosti : 

− poskytnutí ubytování 
− poskytnutí stravy 
− pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu 
− pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
− zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
− sociálně terapeutické činnosti 
− aktivizační činnosti 
− pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 
Počet lůžek 3, jsou určena pro klienty hospitalizované v Nemocnici 
Sušice, o.p.s. Během roku 2010 těchto lůžek využilo 8 klientů. Platba od 
klienta je 300 Kč na den, 160 Kč ubytování, 140 Kč strava. Příspěvek na 
péči náleží zařízení. Služba je poskytována 24 hodin denně. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Realizátor: Nemocnice Sušice, o.p.s. 
Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Sociální odbor Sušice, Charita Sušice, SSMS, Klíček 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Osoby s chronickým 
onemocněním, osoby 
se zdr. postižením 

3 3 3 

senioři 6 8 8 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 310 000 350 000 350 000 
Plzeňský kraj 0 0 0 
obec/obce  0 0 0 
příjmy od klientů 680 000 680 000 680 000 
ostatní 20 000 20 000 20 000 
CELKEM 1 010 000 1 050 000 1 050 000 
Výstupy: Zabezpečení životních potřeb osob vyžadujících soustavnou péči. 
Poznámka:  
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OPATŘENÍ 2.2.: 
Zachování a rozvoj terénních sociálních služeb 

V regionu ORP Sušice jsou terénní služby sociální péče stěžejní službou, která zajišťuje podporu 
osob se sníženou soběstačností a seniorů, kteří žijí ve svých domácnostech. Počet osob, které chtějí 
zůstat ve svém přirozeném prostředí, se zvyšuje. Na péči o tyto osoby se kromě sociálních služeb 
podílejí i rodinní příslušníci nebo jiné pečující osoby.  
V regionu poskytují terénní sociální služby dvě organizace. Sociální služby města Sušice působí 
ve městě Sušici. Oblastní Charita Sušice působí na území Sušicka a Kašperskohorska v obcích do 
20 km od Sušice a v obci Horská Kvilda. Kromě pečovatelské služby je poskytována také služba 
osobní asistence a odlehčovací služby, které současně podporují pečující rodinu a poskytují prostor 
k nezbytnému odpočinku. V rámci opatření by měla vzniknout nová služba domácí hospicová 
péče, která umožní lidem v terminálním stadiu nemoci zemřít doma, v kruhu svých blízkých a ve 
známém prostředí.  
Na podpoře a rozvoji terénních sociálních služeb by se měly podílet i obce, ve kterých jsou tyto 
služby poskytovány. Zajištění provozu těchto služeb je s ohledem na individuální potřeby 
uživatelů a dojezdovou vzdálenost finančně i organizačně velmi náročné. Díky nedostatečné 
dopravní obslužnosti do obcí v regionu je jedinou možností, jak zde službu poskytnout, zajištění 
dopravy osobními automobily.  
AKTIVITY: 

2.2.1. Udržení pečovatelské služby Sociálních služeb města Sušice 
2.2.2. Udržení pečovatelské služby Oblastní charity Sušice 
2.2.3. Udržení osobní asistence Oblastní charity Sušice 
2.2.4. Udržení odlehčovacích služeb Oblastní charity Sušice 
2.2.5. Vznik domácí hospicové péče 
2.2.6. Nákup vozidel pro terénní služby sociální péče Oblastní charity Sušice 
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Číslo a název 
aktivity: 

2.2.1. - Udržení pečovatelské služby Sociálních služeb města Sušice 

 

Charakteristika 
aktivity: 

Pečovatelská služba je poskytována seniorům a zdravotně postiženým 
občanům v Sušici a přilehlých částech města, kteří si nejsou sami schopni 
obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a kterým péči 
nemohou zajistit rodinní příslušníci. Pečovatelská služba je poskytována 
ve vlastních domácnostech klientů, domech s pečovatelskou službou a ve 
střediscích osobní hygieny. Pečovatelská služba představuje pomoc, která 
umožňuje žít navyklým způsobem života v soukromí vlastního bytu.  
Pečovatelská služba je poskytována každý všední den od 7:00 do 19:00 
hod a fakultativně o víkendech a svátcích. 
 
Základní činnosti: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, 
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
 pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 
Pečovatelská služba je dále poskytována i ambulantně ve Středisku 
osobní hygieny. Zde klienti mají možnost se vykoupat, nechat si zde 
vyprat a vyžehlit prádlo a fakultativně i ošetřit nohy. 
 
Služba by měla být minimálně udržena ve stávající kapacitě a rozvíjet 
kvalitu poskytování – zaměstnancům poskytnout vzdělávání. 
V případě zájmu rozšířit nabídku fakultativních činností pro klienty. 
V případě zvýšené poptávky po pečovatelské službě zvažovat navýšení 
zaměstnanců. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Senioři 300 300 300 
Osoby se zdravotním 
postižením 

100 100 100 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 842 000 900 000 900 000 
Plzeňský kraj 137 000 140 000 140 000 
obec/obce  1 728 000 1 750 000 1 750 000 
příjmy od klientů 898 000 900 000 900 000 
ostatní 124 000 100 000 100 000 
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CELKEM 3 729 000 3 790 000 3 790 000 
Výstupy: Pečovatelská služba představuje pomoc, která umožňuje žít navyklým 

způsobem života v soukromí vlastního bytu.  

Pečovatelská služba slouží k zajištění pro život nezbytných potřeb a 
umožňuje seniorům i zdravotně postiženým setrvat ve svém přirozeném 
domácím prostředí. 

Poznámka: Ostatní finanční zdroje – dotace z Úřadu práce 
 
Číslo a název 
aktivity: 

2.2.2. - Udržení pečovatelské služby Oblastní charity Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Terénní pečovatelská služba Oblastní charity Sušice podporuje běžný 
život osob se sníženou schopností sebeobsluhy. Denně dojíždějí 
pracovníci pečovatelské služby za uživateli služby do jejich domácností 
a pomáhají jim s péčí o vlastní osobu a domácnost. Kvalifikovaní 
pracovníci respektují individuální potřeby, denní zvyklosti a soukromí 
uživatelů služby.  
Pečovatelská služba je poskytována v Sušici a obcích do 20 km od města 
Sušice, v Domě s pečovatelskou službou v Kašperských Horách, 
v obcích na Kašperskohorsku a v obci Horská Kvilda. Pracovníci se 
dopravují služebními nebo soukromými vozidly za uživateli služby – 
horský terén.  
Služba je poskytována denně: pondělí – pátek 7:30 – 19:00 hodin, 
víkendy 7:00 – 19:00 hodin. 
Základní činností:  
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - podávání 
jídla a pití, oblékání, pomoc při pohybu v bytě, přesuny na postel, vozík. 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu - pomoc s mytím, použitím WC, základní péče o vlasy a nehty. 
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - dovoz nebo 
donáška jídla, příprava a podání jídla a pití. 
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklid, nákupy, pochůzky, 
topení v kamnech. 
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovody 
k lékaři, na úřady, procházka. 
Fakultativní činnosti:  
- zapůjčení jídlonosiče v termoobalu, aktivizace schopností a dovedností 
uživatele služby, v rámci služby dovezení autem. 
Pečovatelská služba je poskytována na základě podání písemné žádosti, 
následného sociálního šetření a uzavření písemné dohody mezi 
poskytovatelem a uživatelem služby.  
Pečovatelská služba je poskytována za úhradu v souladu s platnou 
vyhláškou č. 505/2006 Sb. MPSV ČR. Osobám, na které se vztahuje §75 
odst. 2 z. č. 108/2006 Sb., je poskytována pečovatelská služba zdarma.  
Součástí pečovatelské služby je poskytování bezplatného základního 
sociálního poradenství. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Oblastní charita Sušice 
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Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice, obecní úřady, nemocnice, obvodní lékaři 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

CELKEM 150  155 160 
Senioři 77 80 85 
Dospělé osoby 
s chronickým 
onemocněním 

55 56 56 

Dospělé osoby 
s tělesným 
postižením 

1 1 1 

Dospělé osoby se 
zdravotním 
postižením 

17 18 18 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 2 400 000 2 500 000 2 500 000 
Plzeňský kraj 180 000 200 000 200 000 
Obec / obce  173 000 173 000 173 000 
Příjmy od klientů 760 000 785 000 785 000 
Ostatní 237 000 212 000 212 000 
CELKEM 3 750 000 3 870 000 3 870 000 
Výstupy: - setrvání osob v domácím prostředí 

- zachování běžného (obvyklého) způsobu života 
- udržení kontaktů s okolním prostředím 
- podpora soběstačnosti 
- zvýšení počtu uživatelů služby 

Poznámka: Od 2012 potřeba zvýšení pracovních úvazků sociálních pracovníků a 
pracovníků v sociálních službách. 
Pečovatelská služba se v dalších letech chce zaměřit na rozvoj služby do 
území, kde tento typ sociální péče chybí. 
Služba je také poskytována lidem podle §75 zákona č. 108/2006 Sb. 
zdarma. 
Oblastní charita Sušice počítá s investicemi do vozového parku na 
zajištění dopravy za uživateli do obcí (viz aktivita Nákup vozidel pro 
terénní služby sociální péče). 
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Číslo a název 
aktivity: 

2.2.3. - Udržení osobní asistence Oblastní charity Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Osobní asistence Oblastní charity Sušice je terénní služba sociální péče 
určená seniorům se sníženou soběstačností a dospělým osobám se 
zdravotním či jiným postižením, žijícím na území Sušicka a 
Kašperskohorska do vzdálenosti 20 km od Sušice a v obci Horská 
Kvilda. Služba pomáhá udržovat a rozvíjet sociální kontakty osob, 
podporuje začleňování do společnosti a preventivně tím působí proti 
pocitům osamělosti. S pomocí osobního asistenta je uživatel schopen 
zvládnout běžné denní činnosti v přirozeném prostředí podle svých 
přání. Součástí osobní asistence je poskytování bezplatného základního 
sociálního poradenství.  
Čas poskytování služby: Celoroční provoz, bez časového omezení, 
podle potřeb uživatelů služby.  
Uživatelům mohou být poskytovány slevy za poskytnutou asistenci 
(příspěvek na péči nedostačuje pokrýt potřebu po službě). 
Základní činnosti poskytované při osobní asistenci:  
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc 
s podáváním jídla, oblékáním, při přesunech na lůžko, vozík. 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu - pomoc s mytím, používáním WC. 
c) Pomoc při zajištění stravy. 
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti - pomoc s úklidem, nákupy a 
pochůzky. 
e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - podpora při začleňování 
do společnosti, aktivizace schopností a dovedností. 
f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovody na 
úřady, k lékaři aj. 
g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí - pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc 
při komunikaci na úřadech. 
Fakultativní činnosti  
Příplatek k základní činnosti sociální služby za použití vozidla - jen 
v nezbytně nutných případech, kdy uživatel nemá nárok na sanitku nebo 
dopravu nemohou zajistit rodinní příslušníci nebo taxislužba. 
Osobní asistence je poskytována na základě podání písemné žádosti, 
následného sociálního šetření v domácnosti žadatele a uzavření písemné 
dohody – Smlouvy o poskytování osobní asistence. Smlouva obsahuje 
kompletní nabídku činností, ze kterých si uživatel služby vybírá podle 
aktuální potřeby a přání.  
V případě zvětšeného zájmu o službu zajistí organizace na základě svých 
možností rozvoj služby. 
Osobní asistence je poskytována za úhradu dle Sazebníku úhrad Oblastní 
charity Sušice, který je v souladu s platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb. 
MPSV ČR. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Oblastní charita Sušice 
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Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice, obecní úřady 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Senioři a dospělé 
osoby se zdravotním 
postižením 

6 (2011) 
7 (2012) 

7 7 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 890 000 890 000 890 000 
KÚPK 140 000 140 000 140 000 
MÚ Sušice  15 000 15 000 15 000 
Obce 5 000 5 000 5 000 
příjmy od klientů 318 000 318 000 318 000 
ostatní 10 000 10 000 10 000 
CELKEM 1 378 000 1 378 000 1 378 000 
Výstupy: Služba pomáhá udržovat a rozvíjet sociální kontakty osob, podporuje 

začleňování do společnosti a preventivně tím působí proti pocitům 
osamělosti. S pomocí osobního asistenta je uživatel schopen zvládnout 
běžné denní činnosti v přirozeném prostředí podle svých přání. 

Poznámka: Od roku 2012 potřeba zvýšení pracovních úvazků sociálních pracovníků 
i pracovníků v přímé péči. 
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Číslo a název 
aktivity: 

2.2.4. - Udržení odlehčovacích služeb Oblastní charity Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Odlehčovací služby Oblastní charity Sušice jsou terénní služby sociální 
péče určené seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením se 
sníženou schopností sebeobsluhy, o které je po většinu dne pravidelně 
pečováno. Jsou poskytovány v domácnostech uživatelů na Sušicku a 
Kašperskohorsku ve vzdálenosti do 20 km od Sušice a v obci Horská 
Kvilda. Péče probíhá v úzké spolupráci s pečující osobou. 
Kvalifikovaní pracovníci sociálních služeb poskytují péči po dobu, kdy 
je pečující osoba v zaměstnání, vyřizuje osobní záležitosti nebo při 
nezbytném odpočinku.  
Uživatelé odlehčovacích služeb jsou většinou starší senioři ve věku nad 
80 let, kteří vyžadují celodenní péči. Cílem odlehčovacích služeb je 
umožnit těmto osobám co nejdéle setrvat v domácím prostředí, odlehčit 
pečujícím v rodině a podpořit jejich vzájemné vztahy.  
Služba je většinou poskytována osobám, které nezbytně vyžadují 
pomoc jiné osoby k zajištění základních životních potřeb. 
Služba je poskytována v čase: pondělí – pátek 7:30 – 19:00 hodin, 
víkendy 7:00 -19:00 hodin.  
Základní činnosti odlehčovacích služeb:  
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - např. 
pomoc s jídlem, pitím, oblékáním, doprovod po domácnosti, přesuny na 
lůžko, vozík, aj. 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu - pomoc při osobní hygieně, při péči o vlasy, nehty, při použití 
WC. 
c) Pomoc při zajištění stravy - pomoc při přípravě stravy přiměřené 
době poskytování služby. 
d) Poskytnutí ubytování v pobytové formě služby - Oblastní charita 
Sušice neposkytuje.  
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - např. 
doprovázení k lékaři, na aktivity, úřady a instituce, pomoc při obnovení 
nebo upevnění kontaktu s rodinou, aj. 
f) Sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti vedoucí 
k rozvoji nebo udržení schopností a dovedností umožňující začleňování 
osob.  
g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování 
práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  
h) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - nácvik a upevňování 
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, pomoc 
s chodem domácnosti. 
Fakultativní činnosti poskytované nad rámec základních činností:  
Nezbytný dohled u uživatele odlehčovacích služeb k zajištění jeho 
bezpečnosti. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Oblastní charita Sušice 
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Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Pečující osoby, obvodní lékaři, nemocnice, psychoterapeut, duchovní, 
Home Care  

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Senioři, osoby 
s chronickým 
onemocněním, osoby 
se zdravotním 
postižením 

12 14 14 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 700 000 800 000 800 000 
KÚPK 130 000 150 000 150 000 
Město Sušice  15 000 15 000 15 000 
Obecní úřady 23 000 25 000 25 000 
příjmy od klientů 190 000 220 000 220 000 
ostatní 24 000 25 000 25 000 
CELKEM 1 082 000 1 235 000 1 235 000 
Výstupy: - zajištění péče o starší seniory v domácnostech (spolupráce s rodinou) 

- podpora pečujících osob (psychická podpora, zprostředkování 
informací, zácvik pečujících osob, fyzická úleva, setrvání pečujících 
osob na trhu práce) 

Poznámka: Od 2012 potřeba zvýšení pracovních úvazků sociálních pracovníků a 
pracovníků v sociálních službách. 
Od ledna 2013 je plánováno rozšíření služby o domácí hospicovou péči 
poskytovanou ve spolupráci s lékaři, zdravotními sestrami, duchovními 
a dalšími odborníky. Služba umožní osobám v terminálním stadiu 
nemoci dožít doma, bez nutnosti hospitalizace ve zdravotnickém 
zařízení. 

 
Číslo a název 
aktivity: 

2.2.5. - Vznik domácí hospicové péče 
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Charakteristika 
aktivity: 

Domácí hospicová péče umožní lidem v terminálním stadiu nemoci 
zemřít doma, ve známém prostředí, v okruhu svých blízkých. 
Umírajícím bude poskytována odborná zdravotní péče, zaměřená na 
tlumení bolesti a léčbu příznaků, které nemoc provázejí, psychickou a 
duchovní podporu nemocným i pečujícím osobám, fyzickou úlevu 
v rámci odlehčujících služeb a zapůjčení kompenzačních pomůcek 
usnadňujících péči. Multifunkční tým ve složení ošetřující lékař, 
zdravotní sestry, sociální pracovník, psychoterapeutka, duchovní 
pomůže umírajícím a jejich rodině zajistit provázanost sociálních a 
zdravotních služeb dle jejich přání.  
Domácí hospicová péče bude poskytována v ORP Sušice, v oblasti do 20 
km od města Sušice terénní formou, v domácnostech osob.  
Služba propojuje sociální a zdravotní péči v domácnosti a kromě 
standardní léčby bolesti osob v terminálním stadiu, podporuje rodiny, 
které se rozhodly o své blízké pečovat v domácím prostředí do konce 
jejich života.   

Časový 
harmonogram: 

Zahájení poskytování služby (předpoklad): 1. 1. 2013 
Zahájení realizace aktivity: 2011/2012 (příprava služby)  

Předpokládaný 
realizátor: 

Oblastní charita Sušice  

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Obvodní lékaři, zdravotní pojišťovny, nemocnice, poskytovatelé 
sociálních služeb, Home Care, rodinní pečující, duchovní, 
psychoterapeutka, hospic Svatého Lazara v Plzni aj. 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Pacienti 
v terminálním stadiu 
(senioři, osoby 
s chronickým 
onemocněním)  

0 8 12 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 0 500 000 600 000 
Plzeňský kraj 0 80 000 140 000 
Zdravotní pojišťovny 0 250 000 400 000 
Spoluúčast uživatelů  0 100 000 160 000 
Město Sušice, Obecní 
úřady 

30 000 40 000 40 000 

dárci 20 000 10 000 10 000 
CELKEM 50 000 980 000 1 350 000 
Výstupy: - ulehčení sociálním a sociálně zdravotním zařízením v péči o 

umírající, kteří chtějí zemřít doma 
- uvolnění lůžkové kapacity (Nemocnice, Domov pro seniory, 

Domovy se zvláštním režimem). 
- komplexní podpora osob, které mají zájem pečovat o své blízké 

v domácím prostředí do jejich smrti. 
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Poznámka: Pro zajištění zdravotní péče je nezbytná podpora zdravotních pojišťoven 
a lékařů v regionu, kteří ji mohou v plné šíři pomoci zajistit. Domácí 
hospicová péče navazuje na stávající sociální službu Odlehčovací služby 
- Oblastní charity Sušice a je s ní propojena. 
Zdroje od ZP v rozpočtu nejsou dopředu vyjasněny.  

 
Číslo a název 
aktivity: 

2.2.6. - Nákup vozidel pro terénní služby sociální péče Oblastní 
charity Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Terénní služby sociální péče (pečovatelská služba, osobní asistence a 
odlehčovací služby včetně plánované domácí hospicové péče) jsou 
poskytovány v obcích ORP Sušice, t. č. do 20 km od města Sušice a 
v obci Horská Kvilda.  
Špatná dopravní obslužnost a frekvence poskytování služeb neumožňuje 
využít jako dopravu za uživateli služby veřejné dopravní prostředky. 
K zajištění přepravy pracovníků v sociálních službách jsou používána 
v současné době služební vozidla a kvůli jejich nedostatku i soukromá 
vozidla pracovníků. To značně navyšuje náklady na dopravu za uživateli 
služeb.  
Cílem aktivity je zajistit dostatečný vozový park pro 14 pracovníků 
v sociálních službách, kteří denně poskytují péči uživatelům výše 
jmenovaných sociálních služeb v regionu a snížit náklady na dopravu. 
Automobily umožní rovněž zajistit i občasnou přepravu seniorů k lékaři 
nebo na místa jiných potřebných aktivit (úřady atp.). 
Cíl aktivity plánované do roku 2014: Nákup 6 vozů v průměrné hodnotě 
250.000,- Kč za jeden osobní automobil.  

Časový 
harmonogram: 

Ročně nákup alespoň 2 vozů 

Předpokládaný 
realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Plzeňský kraj, popř. MPSV ČR, dárci, nadace 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Senioři, osoby se 
zdravotním 
postižením a osoby 
s chronickým 
onemocněním  

168 175 175 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 0 0 0 
Plzeňský kraj 350 000 350 000 350 000 
Obec / obce  80 000 80 000 80 000 
Příjmy od klientů 0 0 0 
Ostatní – dárci 70 000 70 000 70 000 
CELKEM 500 000 500 000 500 000 
Výstupy: Zajištění bezpečné přepravy pracovníků za uživateli v obcích 
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Snížení nákladů na dopravu za uživateli do obcí 
Poznámka: Nejsou známy možnosti Krajského úřadu ani MPSV ČR, v rozpočtu je 

v případě vypsání investičních programů předpoklad 70 % financování 
ze strany KÚPK nebo MPSV ČR, tak jak tomu bylo v minulých letech. 
Z důvodu rovného přístupu k uživatelům ve městě a obcích si uživatelé 
služby dopravu pracovníků do domácnosti nehradí. 

 
OPATŘENÍ 2.3.: 
Sociálně aktivizační činnosti 

Služby pro seniory nezahrnují pouze přímou péči, ale nezbytnou součástí těchto služeb je i 
prevence, která vede k udržení a rozvoji schopností seniorů. Jde o motorický a smyslový rozvoj, 
ale i o schopnosti komunikace se společenským prostředím. Rozvoj či udržení těchto schopností a 
dovedností přispívá k co možná nejdelšímu samostatnému životu seniorů. Sociálně aktivizační 
činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytují na Sušicku Sociální služby města 
Sušice a Oblastní Charita Sušice. Služby těchto organizací se výrazně liší místem poskytování a 
rozsahem nabízených činností. Nelze je tedy vzájemně srovnávat. Společně potom tyto organizace 
pořádají Den seniorů. 
AKTIVITY: 

2.3.1. Udržení sociálně aktivizačních služeb Sociálních služeb města Sušice 
2.3.2. Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Oblastní charity Sušice 
2.3.3. Udržení Dne seniorů 
 
Číslo a název 
aktivity: 

2.3.1. - Udržení sociálně aktivizačních služeb Sociálních služeb města 
Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Sociálně aktivizační služby jsou určeny seniorům a osobám se 
zdravotním postižením ze sušického regionu. Nabízené aktivity 
napomáhají k udržování sociálních kontaktů, udržují psychickou i 
fyzickou kondici a podporují aktivní občanství. Pomáhají překonávat 
nepříznivou sociální situaci způsobenou vyšším věkem, zdravotním 
postižením, odchodem do důchodu, odchodem partnera, ztrátou přátel, 
pracovním zaneprázdněním rodiny, přestěhováním do domu 
s pečovatelskou službou.  
 
Sociálně aktivizační služby nabízejí seniorům tyto aktivity: 
- virtuální univerzita třetího věku, 
- procvičování jemné motoriky, 
- nácvik práce s moderními technologiemi, 
- individuální procvičování práce na PC, internet, 
- doprovod na hřiště pro seniory. 
 
Nabídka aktivit se snaží předcházet samotě způsobené vyšším věkem, 
špatnou pohyblivostí. Sociálně aktivizační služby jsou propojené se 
sociální poradnou a pečovatelskou službou, která sídlí ve stejném 
objektu. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 
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Předpokládaný 
realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Sociální poradna a pečovatelská služba Sociálních služeb města Sušice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Senioři 50 60 70 
Osoby se zdravotním 
postižením 

15 20 25 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 99 000 100 000 100 000 
Plzeňský kraj    
obec/obce   20 000 20 000 
příjmy od klientů    
ostatní  0  
CELKEM 99 000 120 000 120 000 
Výstupy: Snížení rizika sociální izolace z důvodu věku nebo zdravotního stavu. 

Zlepšení psychického i fyzického zdraví seniorů.  
Posílení soběstačnosti a nezávislosti v běžném životě seniorů. 

Poznámka:  
 

Číslo a název 
aktivity: 

2.3.2. - Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením Oblastní charity Sušice 
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Charakteristika 
aktivity: 

Sociálně aktivizační služby Oblastní charity Sušice podporují aktivní 
způsob života seniorů a dospělých osob se zdravotním postižením ve 
společnosti. 
Jednotlivé činnosti sociální služby napomáhají k udržování sociálních 
kontaktů, podporují dostatečnou psychickou i fyzickou kondici a 
rozvíjejí dovednosti uživatelů. Obyvatelům Domu s pečovatelskou 
službou pomáhají při adaptaci na prostředí nového domova. 
Realizace programů se přizpůsobuje aktuálním požadavkům a zájmům 
jejich uživatelů. 
Služba je poskytována ambulantní formou v Domě s pečovatelskou 
službou (Kašperské Hory, Žižkovo náměstí 401), na Zámku ve 
Volšovech (Volšovy 1) a v jiném prostředí po dohodě s uživatelem nebo 
formou terénní. 
Pracovníci Oblastní charity Sušice poskytují v rámci sociálně 
aktivizačních služeb následující činnosti: 
a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové, 
vzdělávací a volnočasové aktivity jako např. plavání, výlety, pohybová 
terapie, besedy) 
b) Sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž 
poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (např. 
tvořivost, adaptace, logic klub) 
c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí 
k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných 
záležitostí, např. návštěva obyvatele DPS, pastorační služba) 

Časový 
harmonogram: 

trvale  

Předpokládaný 
realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice, Kašperské Hory, sdružení a poskytovatelé v regionu 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Senioři 50 60 70 
Osoby s tělesným 
postižením 

5 5 5 

Osoby se zdravotním 
postižením 

25 25 25 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 290 000 350 000 450 000 
Plzeňský kraj 40 000 50 000 50 000 
obec/obce  120 000 120 000 120 000 
příjmy od klientů 0 0 0 
ostatní 3 000 5 000 5 000 
CELKEM 453 000 525 000 625 000 
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Výstupy: - podpora aktivního trávení volného času seniorů a osob se 
zdravotním postižením 

- udržování a rozvoj psychických i fyzických dovedností uživatelů 
sociální služby 

- pomoc s adaptací na nové prostředí 
- získání nových znalostí a dovedností (práce s PC, besedy na různá 

témata) 
- zapojení do společnosti, seznamování se s prostředím Kašperských 

Hor a okolí 
- předcházení potřebě uživatelů po využití služeb sociální péče 

Poznámka:  
 
Číslo a název 
aktivity: 

2.3.3. – Udržení Dne seniorů 

Charakteristika 
aktivity: 

Den seniorů je akce pořádaná od roku 2007 poskytovateli sociálních 
služeb určených seniorům u příležitosti Světového dne seniorů (1.10.). 
Akce se koná v Sušici na náměstí Svobody a v zasedací síni MÚ. 
 Je určená seniorům, pečujícím osobám, veřejnosti v ORP Sušice. 
Cílem akce je: 
- zvýšit informovanost seniorů v oblasti sociálních služeb, sociálních 

dávek, kompenzačních pomůcek, bezpečnosti, 
- umožnit vzájemné setkání seniorů a předávání zkušeností. 

Časový 
harmonogram: 

jedenkrát ročně 

Předpokládaný 
realizátor: 

Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory 
(Oblastní charita Sušice, Sociální služby města Sušice) 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

MÚ Sušice, sociální odbor, technické služby města, Městská policie, 
nemocnice Sušice, Muzeum Sušice, Tyfloservis, prodejci 
kompenzačních pomůcek, hygienických potřeb, moderátor akce, různé 
firmy/dárci (např. občerstvení květiny, odměny pro soutěžící) apod.  

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Senioři 200 250 250 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

Město Sušice 10000 10000 10000 
dárci 4 300 4300 4300 
CELKEM 14 300 14 300 14 300 
Výstupy: - podpora informovanosti seniorů 

- prevence sociálního vyloučení seniorů 
Poznámka:  
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PRIORITNÍ OBLAST 3: Lidé se zdravotním postižením 
 
OPATŘENÍ 3.1.: 
Služby pro děti a mládež se zdravotním postižením 

Péče o děti se zdravotním a kombinovaným postižením v raném věku je zajišťována Střediskem 
pro ranou péči Plzeň, Ranou péčí Diakonie Stodůlky a Střediskem rané péče Tamtam z Prahy. 
Tyto služby pracují hlavně na rozvoji postižených dětí v raném věku.  
Na ně navazuje ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín v Sušici. Po ukončení školní docházky 
poskytuje službu denního stacionáře Klíček Diakonie ČCE Merklín a to až do věku 60-ti let. 
V regionu však chybí služba, která by byla schopna odlehčit rodinám zdravotně postižených dětí 
v raném věku. Tento problém a možná východiska popisuje aktivita Hledání služby pro rodiny dětí 
s kombinovaným postižením v raném věku. 
AKTIVITY: 
3.1.1. Udržení Základní školy speciální Diakonie ČCE Merklín, odloučené pracoviště 
v Sušici 

3.1.2. Udržení Denního stacionáře Klíček 
3.1.3. Úprava prostor Denního stacionáře Klíček  

3.1.4. Dokončení revitalizace zahrady v areálu nemocnice v Sušici 

3.1.5. Hledání služby pro rodiny dětí s kombinovaným postižením v raném věku 
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Číslo a název 
aktivity: 

3.1.1. - Udržení Základní školy speciální Diakonie ČCE Merklín, 
odloučené pracoviště v Sušici 

Charakteristika 
aktivity: 

Základní škola speciální v Sušici je součástí Základní školy speciální 
DČCE Merklín. Je určena pro děti ze Sušice a okolí, pro děti se středně 
těžkým a těžkým mentálním postižením, děti s více vadami nebo 
s diagnózou autismus. Věk žáků je 5 až 26 let.  
Žáci zde plní povinnou školní docházku, provoz školy je denně od 7.00 
do 15.30, v této době je k dispozici i školní družina. 
 
Cíle školy : 
1. Vzdělávat a vychovávat děti s mentálním postižením, 
kombinovanými vadami a autismem, kteří nemohou být pro svůj 
zdravotní handicap vzdělávány v běžné základní nebo praktické škole. 
2. Umožnit těmto dětem plnohodnotný život ve společnosti vrstevníků. 
3. Zajistit žákům odpovídající zájmové aktivity. 
4. Umožnit rodičům zapojit se do běžného pracovního procesu. 
5. Zajistit dětem s postižením komplexní péči. 
Nabídka školy: 
- možnost individuální rehabilitace 
- v každé třídě pracuje souběžně více pedagogických pracovníků 
- každý žák má svůj individuální plán 
- žáci mají možnost v rámci družiny se zapojit do práce v zájmových 
kroužcích 
- každý rok probíhá škola v přírodě 
- využití počítačů a interaktivních pomůcek ve výuce (interaktivní 
tabule, speciální klávesnice, dotyková obrazovka, komunikátor, 
komunikační programy) 
- alternativní metody: čtení (globální čtení, sociální čtení), matematika 
(Netty Engels) 
- škola bere ohled na sociálně znevýhodněné žáky; rodiče mají možnost 
zažádat vedení školy o úlevy z placení školného 
- různé druhy terapie (ergoterapie, canisterapie, muzikoterapie) 
- výuka a relaxace v přírodě 
- využití dostupných speciálních metod 
- spolupráce s odborníky 
- individuální konzultace a poradenství 
- zapůjčení odborné literatury 
- aktivní spolupráce s rodiči, akce pro rodiče a děti 
Samozřejmostí je integrace a aktivní zapojování žáků do běžného, i 
společenského, života v Sušici. 
V současné době je kapacita školy 8 až 12 žáků využita, nepředpokládá 
se, že by se stav do budoucna snížil. Snaha školy je rozšířit své služby, 
v případě navýšení počtu žáků podle možností její rozšíření.  

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice, obecní úřady, Diakonie ČCE Praha 
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Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Žáci ZŠ speciální 10 12 12 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MÚ Sušice    
příjmy od klientů 70.000 minimálně 80.000 minimálně 80.000 
MŠMT 1.500.000 1.800.000 1.800.000 
ostatní    
CELKEM 1 570 000 1 880 000 1 880 000 
Výstupy: Výukový program školy umožňuje žákům, dětem se středně těžkým a 

těžkým mentálním postižením, dětem s více vadami a dětem 
s diagnózou autismus, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při 
speciální péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky, 
potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální možné míry 
samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do 
běžného života. 

Poznámka:  
 
Číslo a název 
aktivity: 

3.1.2. - Udržení Denního stacionáře Klíček 

Charakteristika 
aktivity: 

Stacionář slouží dospělým lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením a je bezbariérový. Je to ambulantní služba střediska Radost 
v Merklíně, poskytovaná v Sušici. Cílem všech činností ve stacionáři je 
pomoci uživatelům získávat a upevňovat dovednosti potřebné pro 
každodenní život. Nabízí různé aktivity, které podporují snadnější 
zapojení uživatelů do společnosti a zprostředkování kontaktu s lidmi.  
Pro uživatele služeb stacionáře je vždy připraven celodenní program, 
jehož součástí je nácvik sebeobsluhy, pracovní terapie a volnočasové 
aktivity, které jim pomáhají lépe se zapojit do společnosti, plnohodnotně 
trávit volný čas a umět se o sebe samostatně postarat. 
V rámci pracovní terapie uživatelé vytvářejí drobné výrobky 
upomínkového charakteru a ve volném čase vaří, zpívají, ale také 
relaxují při meditační hudbě nebo si promítají dokumentární filmy, chodí 
na procházky, jezdí na výlety a exkurze po České republice, navštěvují 
hrady a zámky nejen v okolí. Účastní se kulturních akcí, navštěvují 
výstavy a další kulturní či sportovní akce, vedoucí k aktivizaci a 
samostatnosti uživatelů a prohlubující také jejich kulturní přehled.  

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Realizátor: Denní stacionář Klíček 
Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín , město Sušice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

Osoby s mentálním 8 10 12 
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postižením 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

Od klientů 270 000 300 000 330 000 
Dotace MPSV 720 000 700 000 700 000 
Přípěvky obce, města 7 000 7 000 10 000 
Finanční dary 10 000 10 000 10 000 
CELKEM 1 007 000 1 017 000 1 050 000 
Výstupy: Denní stacionář Klíček podporuje uživatele v získávání a upevňování 

dovedností potřebných pro každodenní život, jako je sebeobsluha, 
navazování kontaktu s lidmi a zapojení se do společnosti či 
plnohodnotné trávení volného času. 

Poznámka:  
 
Číslo a název 
aktivity: 

3.1.3. - Úprava prostor Denního stacionáře Klíček 

Charakteristika 
aktivity: 

Denní stacionář Klíček nabízí denní služby lidem s mentálním a 
kombinovaným postižením a jeho cílem je pomoci uživatelům získávat a 
upevňovat dovednosti potřebné pro každodenní život, nabízet aktivity 
pro zapojení do společnosti, zprostředkování kontaktu s lidmi a 
plnohodnotné vyplnění volného času.  
V současné době je kapacita Denního stacionáře Klíček 15 uživatelů.  
Prostor stacionáře je však nevyhovující. Chybí velká společenská 
místnost, kde by měl být prostor jednak pro setkávání klientů a jednak 
pro hromadné aktivity. 
V budoucnu by tak mělo dojít ke stavebním úpravám a zvětšení prostor 
tak, aby vyhovovaly více potřebám stacionáře. 
 Ve vzdálené budoucnosti se dá předpokládat, že bude počet klientů 
narůstat a prostory budou nedostatečné i z kapacitních důvodů. Mnoho 
handicapovaných dětí zatím plní povinnou školní docházku a navštěvují 
Základní školu speciální nebo Základní školu praktickou v Sušici. Po 
splnění školní docházky budou mít tito klienti zřejmě zájem o 
navštěvování Denního stacionáře Klíček. 

Časový 
harmonogram: 

2013 

Realizátor: Město Sušice 
Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Diakonie ČCE, Středisko Radost Merklín – Denní stacionář Klíček 
Sušice ( bez finanční spoluúčasti ) 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

Osoby s mentálním 
postižením 

   

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce     
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příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Dostatečné prostory Denního stacionáře Klíček.  
Poznámka: Předpokládaný nárůst počtu klientů nad rámec kapacity je do 5-10 let 

 
Číslo a název 
aktivity: 

3.1.4. - Dokončení revitalizace zahrady v areálu nemocnice v Sušici 

Charakteristika 
aktivity: 

Zahrada v areálu nemocnice je v nepřívětivém stavu nejen k využití 
pacientů a návštěvníků nemocnice, veřejnosti, ale i Základní školy 
speciální a Denního stacionáře Klíček, které se nacházejí přímo v areálu. 
Zahradu je potřeba revitalizovat, aby vznikl relaxační prostor v okolí 
nemocnice. Jde také o využití tohoto prostoru pro Základní školu 
speciální a Denní stacionář Klíček k herním, rehabilitačním i relaxačním 
účelům. To stávající stav nedovoluje. 
Upravený areál bude celoročně otevřen široké veřejnosti, bude tak 
všestranně využitelný. 
Měly by být provedeny terénní úpravy, revitalizována zeleň i mobiliář, 
včetně vzniku nového specifického mobiliáře pro děti a dospělé 
s postižením – klienty Denního stacionáře Klíček a žáky speciální školy. 
Samozřejmostí by měl být bezbariérový přístup a bezpečný pohyb pro 
všechny po celé ploše areálu. 
Projekt a jeho realizaci zajišťuje město Sušice.  

Časový 
harmonogram: 

2010 – 2014 – projekt zahájen, dokončování realizace v závislosti na 
získání finančních prostředků z jiných zdrojů 

Realizátor: Město Sušice 
Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Nemocnice Sušice, Diakonie ČCE , Středisko Radost Merklín, ZŠ 
speciální DČCE Merklín, ZŠ speciální DČCE Merklín, odlouč. prac. 
Sušice, Denní stacionář Klíček, (bez finanční spoluúčasti) 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Handicapovaní - min. 
počet – ZŠ spec., 
Klíček 

20 22 24 

Pacienti nemocnice, 
občané města 

 
90 000 

90 000 90 000 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce     
příjmy od klientů    
CELKEM    
Výstupy: Vytvoření prostoru k relaxaci a rehabilitaci pacientů nemocnice, dětí a 

dospělých se zdravotním handicapem a prostoru pro jejich setkávání 
s ostatními občany 

Poznámka: Investiční náklady dosáhnou v letech 2011/12 450 000,- Kč a v roce 
2013 6 mil. Kč. Předpokládaná spoluúčast města Sušice je 1,25 mil. Kč 
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Číslo a název 
aktivity: 

3.1.5 – Hledání služby pro rodiny dětí s kombinovaným postižením  

Charakteristika 
aktivity: 

Na Sušicku chybějí služby, které by zajistily úlevu rodinám dětí se 
zdravotním postižením ve věku 0 – 5 a 5 – 16 let.  
Absence těchto služeb vede často k tomu, že rodiny jsou nuceny za 
službami daleko cestovat, příp. se dokonce stěhovat, což je samozřejmě 
vzhledem k situaci rodin většinou nemožné.  
Z potřeb rodin dětí se zdravotním postižením je zřejmé, že by bylo 
vhodné vybudovat na Sušicku sociální službu, kterou by mohly využívat 
rodiny dle svých potřeb, v jakémkoli prostředí a čase. Hlavním cílem 
služby by měla být možnost ulevit rodině, příp. jiné osobě, která pečuje 
o takovéto dítě.  
Vzhledem k poměrně málo početné, nikoli však málo významné, cílové 
skupině (odhadem je v regionu zhruba 5 rodin s potřebou využívat tuto 
službu), bylo by vhodné přidružit toto zařízení k jinému poskytovateli 
(např. Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín). Přínosné by 
bylo, kdyby tento poskytovatel měl s těmito službami zkušenost. 
Vhodné by také bylo do této služby zapojit regiony Klatovska, 
Horažďovicka, Prachaticka.  

Časový 
harmonogram: 

2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

Iva Fišerová 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Základní škola speciální DČCE Merklín, vč. detaš. prac. Sušice 
Město Sušice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

Rodiny dětí se zdr. 
postižením  

5 5 5 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce     
příjmy od klientů .   
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: V regionu bude fungovat organizace zaměřená na poskytování 

odlehčovacích sociálních služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením ve věku od narození do pěti let. 

Poznámka:  
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OPATŘENÍ 3.2.: 
Služby pro dospělé osoby se zdravotním postižením 

Na Sušicku jsou pro dospělé poskytovány tyto služby: Pečovatelská služba Sociálních služeb 
města Sušice a Oblastní Charity Sušice, Terénní odlehčovací služba Oblastní Charity Sušice a 
Denní stacionář Klíček. Na území regionu působí základní organizace Svazu zdravotně 
postižených, která této cílové skupině poskytuje různorodou podporu a snaží se zajišťovat kontakt 
se společenským prostředím pořádáním různých akcí. 
Z diskuzí pracovní skupiny zabývající se tímto tématem vyplynulo, že nejpřínosnějším a 
nejdůležitějším pro zdravotně a mentálně postižené by bylo zajistit jim práci a bydlení. Toto by 
měly řešit aktivity Vznik chráněného bydlení a Vznik chráněné bezbariérové dílny. Jde o nezbytný 
předpoklad pro to, aby se mohly zdravotně a mentálně postižení začlenit do běžné společnosti. 
AKTIVITY: 
3.2.1. Udržení činnosti Svazu zdravotně postižených ZO Sušice 
3.2.2. Vznik chráněné bezbariérové dílny 
3.2.3. Vznik chráněného bydlení 

 
Číslo a název 
aktivity: 

3.2.1. - Udržení činnosti Svazu zdravotně postižených ZO Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Hlavním cílem organizace je prosazování a obhajoba práv, potřeb a 
zájmů všech postižených osob a pomoc ZP při řešení jejich 
problematiky a zapojení do plnohodnotného života společnosti. 
Svaz zdravotně postižených ZO Sušice je součástí celku Svazu 
zdravotně postižených Šumava, což je samostatný subjekt, který v rámci 
okresu Klatovy spolupracuje s orgány státní správy, zastupitelstev, 
jinými organizacemi zdravotně postižených a dalšími institucemi a 
zařízeními v zájmu zdravotně postižených. Svaz zdravotně postižených 
Šumava je řádným členem Národní rady zdravotně postižených ČR a 
České rady humanitárních organizací. Svaz zdravotně postižených 
Šumava má 11 základních organizací: ZO těles. 
Svaz poskytuje pomoc a zajišťuje pro ZP sociální služby, odborně a 
sociálně právní poradenství, specifickou právní a preventivní zdravotní 
poradnu. Toto poradenství je poskytováno po doporučení základní 
organizace Svazem postižených v Klatovech. Významnou součástí 
činnosti je organizace akcí se zdravotním programem a výchovné, 
vzdělávací a zájmové akce na prohloubení znalostí, dovedností, 
rozšíření zájmů a na účelné využití schopností a volného času zdravotně 
postižených. 
ZO Sušice má 150 členů. Mezi hlavní činnosti této organizace patří 
zejména: 
• organizace výletů a obdobných akcí pro členy, 
• příplatky na rekondiční a rekonvalescenční masáže, 
• organizování pobytů členů v lázních Podhájská a dalších 

ozdravných pobytů, 
• zajišťování ortopedických a kompenzačních pomůcek (sluchadla). 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Svaz zdravotně postižených ZO Sušice 
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Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace 
Město Sušice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Senioři a zdravotně 
postižení 

150 150 150 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj     
obec  10 000 10 000 10 000 
příjmy od členů 19 500 19 500 19 500 
ostatní 10 000 10 000 10 000 
CELKEM 39 500 39 500 39 500 
Výstupy: Odborné a sociální poradenství zdravotně postiženým osobám.  

Zajišťování ozdravných pobytů, kompenzačních pomůcek.  
Organizace výletů a obdobných akcí pro zdravotně postižené.  

Poznámka:  
 
Číslo a název 
aktivity: 

3.2.2. - Vznik chráněné bezbariérové dílny 

Charakteristika 
aktivity: 

Chráněná dílna by měla sloužit zdravotně postiženým ze Sušice a jejího 
okolí. Jde o to, aby zdravotně postižení mohli pravidelně dojíždět na 
pracoviště. Nejbližší chráněná dílna se nachází v Klatovech. Z pohledu 
dojíždění zdravotně postižených osob je však tato vzdálenost téměř 
nepřekonatelná. Chráněná dílna by také měla být schopna nabídnout 
zaměstnání i lidem s lehčím duševním onemocněním. 
V první fázi dojde k vybudování bezbariérového pracoviště, které bude 
určeno pro osoby, pro které je nemožné začlenění na běžná pracovní 
místa, a u kterých se předpokládá pracovní asistence. 
Plánovaný počet postupně vytvořených pracovních míst je 8 s jedním až 
dvěma asistenčními zaměstnanci. 
Takto vybudované pracoviště by bylo v okresu Klatovy a v celém 
plzeňském regionu ojedinělé. Předpokládá se proto i podpora krajského 
zastupitelstva. 
Druhá fáze je následný provoz bezbariérového pracoviště, kde se budou 
navrhovat a vyrábět např. upomínkové předměty a informační materiály 
pro obce v ORP Sušice. Případně při spolupráci dalších obcí a měst pro 
celý plzeňský region. Zde záleží na přístupu a podpoře projektu 
Plzeňského kraje. 
Třetí a nejtěžší fáze je dosažení samofinancování chráněné bezbariérové 
dílny. V praxi to znamená nezávislost na dotacích MPSV, které se patrně 
budou do budoucna snižovat. Proto je podpora v získávání zakázek ze 
strany měst a obcí velmi důležitá. 

Časový 
harmonogram: 

zahájení projektu 2012 
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Předpokládaný 
realizátor: 

2P SERVIS, s.r.o. 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Osoby s těžším 
zdravotním 
postižením a osoby 
s lehčím duševním 
onemocněním 

6 8 8 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV/ÚP 576000 768000 768000 
Plzeňský kraj 0 0 0 
obec/obce  0 0 0 
příjmy od klientů 0 0 0 
2P SERVIS s.r.o. 144000 192000 192000 
CELKEM 720000 960000 960000 
Výstupy: Vytvoření možnosti pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním 

postižením, pro které je pracovní zařazení v regionu nedostupné a 
začlenění těchto osob do společnosti. 

Poznámka: Postupně by mělo docházet k samofinancování dílny, jež by měla být 
schopna fungovat z vlastního zisku.  
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Číslo a název 
aktivity: 

3.2.3. - Vznik chráněného bydlení 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem této aktivity je prevence sociálního vyloučení osob s mentálním 
nebo kombinovaným postižením.  
Chráněné bydlení by mělo zajistit těmto lidem možnost adaptovat se do 
nejvyšší možné míry do života běžné společnosti. Tedy žít svobodným, 
samostatným a zodpovědným životem za individuální podpory 
asistentů. Jednalo by se o tréninkovou formu bydlení, bylo by tedy 
určeno jako nabídka pro osoby s mentální postižením, které mají 
předpoklady k dlouhodobému udržení si bydlení, ale potřebují tyto 
kompetence a návyky za odborné asistence upevnit.  
Tato aktivita by musela nejdříve zpracovat metodiku programu přípravy 
klientů na přechod do samostatného bydlení. Následně by šlo o zapojení 
cílové skupiny do programu přípravy na přechod do samostatného 
bydlení, tedy do samostatných bytů (spolupráce s pečovatelskou 
službou, osobní asistencí). K tomuto by sloužil nástroj systémového 
individuálního plánování služby.  
Možnosti realizace aktivity chráněné bydlení vycházejí z přestavby DPS 
(Dům s pečovatelskou službou), Pod Svatoborem 56. Mělo by zde 
vzniknout 6 bytů. Chráněné bydlení by bylo určeno pro cílovou skupinu 
ze sušického regionu.  
Výhodou by byla bezprostřední blízkost DPS, resp. pečovatelské služby.  

� zprostředkování odborného sociálního poradenství 
� poskytování základních informací o možnostech získání 

sociálních dávek a o právní pomoci 
� zprostředkování pečovatelské služby 
� zprostředkování zdravotní služby 

Časový 
harmonogram: 

2013 začátek rekonstrukce DPS 
2015 začátek fungování služby 

Předpokládaný 
realizátor: 

Město Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

 SSMS, Klíček, soukromý investor 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Osoby s mentálním 
nebo kombinovaným 
postižením 

6 6 6 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy:  
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Poznámka: Předpokládané náklady na realizaci 6 chráněných bytů jsou 2 500 000.  
 
 
OPATŘENÍ 3.3.: 
Odstraňování bariér 

Město Sušice a okolní města a obce se snaží o odstraňování a překonávání bariér, které brání 
zdravotně postiženým začleňovat se do společnosti. Bariéry je potřeba zmapovat a následně 
odstranit jak v objektech, tak na veřejných prostranstvích.  
Při odstraňování bariér není možné zapomínat na menší města nebo obce, zejména u přístupu do 
veřejných budov, památek apod.  
Odstraňování bariér může být efektivní jen když do něho budou moci mluvit lidé, kterých se 
bariéry bezprostředně týkají. Proto vedou další aktivity tohoto opatření k tomu, aby zdravotně 
postižení spoluobčané byli zváni k připomínkování bezbariérovosti nových objektů a celkově byli 
více zapojeni do této problematiky.  
AKTIVITY: 
3.3.1. Informovanost o bezbariérových trasách a přístupech 
3.3.2. Připomínkování projektů z pohledu bezbariérovosti 
3.3.3. Bezbariérové toalety v Městském kulturním středisku v Sušici 
3.3.4. Invalidní schodišťová plošina v Městském kulturním středisku v Sušici 
3.3.5. Přechod pro chodce před budovou Nemocnice Sušice, o.p.s.  
3.3.6. Rekonstrukce přechodu pro pěší v ulici Lerchova 
3.3.7. Bezbariérové úpravy budovy Základní školy Lerchova ul. 
3.3.8. Bezbariérové úpravy budovy školy v ul. Komenského 
3.3.9. Bezbariérový přístup gymnázium 
3.3.10. Odstraňování dalších bariér 

 
Číslo a název 
aktivity: 

3.3.1. - Informovanost o bezbariérových trasách a objektech 

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita má zlepšit informovanost osob se zdravotním postižením, ale i 
ostatních občanů, o objektech s bezbariérovým přístupem v Sušici a 
následně i budovách dalších obcí v ORP Sušice. Uvedené informace 
budou uveřejněny na internetových stránkách Městského úřadu a na 
vytištěných letáčcích. 
Dále bude vytvořena mapa bezbariérových míst, která bude k dostání 
v infocentru. Mapa bezbariérových míst by měla být zanesena do 
velkoformátové mapy města v případě její rekonstrukce.  
Je možné také nabídnout určitou plochu k reklamě, jejíž výnos by 
potom částečně kryl náklady.  
Aktivita bude postupně rozšířena i na ostatní obce v ORP Sušice.  

Časový 
harmonogram: 

2011-2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

p. Švec 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice, obce v ORP Sušice 
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Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Osoby se sníženou 
pohyblivostí 
z důvodu věku, 
nemoci či 
zdravotního postižení 

1000 1 1000 1000 

Rodiče s kočárky 
apod. 

500 500 500 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce  5 000   
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Informovanost občanů a především osob se zdravotním postižením o 

objektech s bezbariérovým přístupem a trasách v Sušici a dalších obcích 
v ORP Sušice. 

Poznámka:  
 
Číslo a název 
aktivity: 

3.3.2. - Připomínkování projektů z pohledu bezbariérovosti 

Charakteristika 
aktivity: 

Z hlediska bezbariérovosti vydává stanovisko k projektové dokumentaci 
u veřejných budov a komunikací Místní pracoviště NIPI ČR, o.s. 
v Klatovech. Bylo by však vhodné, kdyby tato stanoviska byla 
konzultována i s lidmi se znalostí místního prostředí. Pracovní skupina 
pro osoby se zdravotním postižením proto pověřila pana Švece 
připomínkováním stanoviska NIPI. 
Tato aktivita by se měla pokusit zajistit to, aby všechna realizovaná 
bezbariérová opatření plnila co nejlépe svoji funkci, a nevznikaly 
následné problémy s jejich využitím pro specifický druh zdravotně 
postižených.  
Panu Švecovi se pokusí při prosazování této aktivity pomoci Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví na MěÚ Sušice.  

Časový 
harmonogram: 

2011-2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

p. Švec 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Místní pracoviště NIPI ČR, o.s., město Sušice, obce v ORP Sušice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

                                                 
1 Předpokládaný počet lidí, kteří se budou  aktivně zajímat o bezbariérové přístupy a trasy za 1 rok. 
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Osoby se sníženou 
pohyblivostí 
z důvodu věku, 
nemoci či 
zdravotního postižení 

1000 1000 1000 

    
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Západočeský kraj    
obec/obce     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Efektivní bezbariérová opatření ve stavebních projektech města Sušice 
Poznámka:  

 
Číslo a název 
aktivity: 

3.3.3. - Bezbariérové toalety v Městském kulturním středisku 
v Sušici 

Charakteristika 
aktivity: 

Bezbariérové toalety v MKS jsou vybudovány v prostorách podzemního 
podlaží, které jsou součástí pronajatých prostor baru Kloub. 
Provozovatel má zde otevírací dobu ve večerních a nočních hodinách, 
takže při denní návštěvnosti ostatních prostor budovy MKS (především 
hlavní sál – koncerty, divadla, přednášky) je zajištění přístupu k těmto 
toaletám velice komplikované. 
Protože v budově MSK je nedostatečná kapacita dámských a pánských 
toalet, byl připraven projekt na vybudování bezbariérových toalet 
v patře budovy, kde je přístup zajištěn výtahem. 

Časový 
harmonogram: 

2012 – 2013 

Předpokládaný 
realizátor: 

Město Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Osoby se sníženou 
pohyblivostí 
z důvodu věku, 
nemoci či 
zdravotního postižení 

1 5002  1 500 1 500 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    

                                                 
2 Jde o předpokládaný počet návštěv zařízení.  
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obec/obce     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Bezbariérové toalety v budově MKS v Sušici 
Poznámka: Předpokládané investiční náklady – Plzeňský kraj 1 000 000 , obec 

500 000. 
 
Číslo a název 
aktivity: 

3.3.4. - Invalidní schodišťová plošina v Městském kulturním 
středisku v Sušici 

Charakteristika 
aktivity: 

Instalace invalidní plošiny za vchodovými dveřmi MKS v Sušici. Již je 
vytvořen projekt.  
Projekt řeší bezbariérový přístup do zvýšeného přízemí budovy, kde se 
nachází hlavní sál, restaurace a výtah, kterým je možné se dopravit do 
horního patra, kde je balkon, Husův sál a především zde budou 
vybudovány bezbariérové toalety. 
Dále budou bezbariérově zpřístupněny venkovní schody do objektu. 

Časový 
harmonogram: 

2012 – 2013 

Předpokládaný 
realizátor: 

Město Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Osoby se sníženou 
pohyblivostí 
z důvodu věku, 
nemoci či 
zdravotního postižení 

1 5003 1 500 1 500 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce     
příjmy od klientů    
Ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Vyřešení bezbariérového vstupu do budovy MKS Sušice 
Poznámka: Předpokládané investiční náklady – Plzeňský kraj 250 000, obec 70 000.  

 
Číslo a název 
aktivity: 

3.3.5. - Přechod pro chodce před budovou Nemocnice Sušice, o.p.s. 

                                                 
3 Jde o předpokládaný počet návštěv zařízení. 
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Charakteristika 
aktivity: 

Před budovou Nemocnice v Sušici je zhotoveno místo pro přecházení, 
ale není zde zřízen přechod pro chodce. To znamená, že v současnosti 
zde mají přednost projíždějící auta před chodci.  
Při změně by se měla instalovat dopravní značka, zhotovit vyznačení 
přechodu nástřikem na vozovku, zhotovit jeho osvětlení a provést 
technické změny v prostorech přechodu dle zákonem stanovených 
norem. 
Zřízením přechodu pro chodce bude zajištěn pacientům bezproblémový 
vstup do nemocnice z protilehlého parkoviště.  
Spádovost klientů nemocnice je z celého regionu ORP Sušice. 
V roce 2010 bylo v této nemocnici 80.000 osob ošetřených a 4.000 osob 
hospitalizovaných. 

Časový 
harmonogram: 

2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

Město Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Osoby se sníženou 
pohyblivostí 
z důvodu věku, 
nemoci či 
zdravotního 
postižení, nemocní a 
návštěvníci 
nemocnice 

90 000 90 000 90 000  

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj 250 000   
obec/obce  100 000     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM 350 000   
Výstupy: Změna místa pro přecházení na přechod pro chodce před budovou 

Nemocnice Sušice, o.p.s. 
Poznámka:  
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Číslo a název 
aktivity: 

3.3.6. - Rekonstrukce přechodu pro pěší v ulici Lerchova 

Charakteristika 
aktivity: 

Stávající přechod pro pěší přes ulici Lerchova v současné době 
neodpovídá plně předpisům. Jedná se o spojení centra města s největší 
základní školou v Sušici, dále se základní uměleckou školou. Do konce 
roku 2013 bude v tomto území vybudován objekt Komunitního centra, 
který bude navštěvovat široká sušická veřejnost od dětí po seniory.  
Základní školu navštěvuje 560 žáků. Základní uměleckou školu 540 
žáků. 
Komunitní centrum předpokládá návštěvnost průměrně 150 osob denně. 
Rekonstrukce přechodu spočívá buď v provedení stavebních úprav 
vedoucích ke zúžení silnice v místě přechodu, nebo ve vybudování 
světelné signalizace.  

Časový 
harmonogram: 

2012-2013 

Předpokládaný 
realizátor: 

Město Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Veřejnost 150 000 200 000 200 000 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
Město Sušice     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Rekonstrukce přechodu pro pěší – vyřešení bezpečnosti přecházejících 

Poznámka: V prvním roce realizace se předpokládají investiční náklady ve výši 
50 000,- Kč a ve druhém 250 000,- Kč. Na základě vypracovaného 
projektu bude podána žádost o spolufinancování ze SFDI ve výši 50 % 
z celkové ceny.  
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Číslo a název 
aktivity: 

3.3.7. - Bezbariérové úpravy budovy Základní školy Lerchova ul. 

Charakteristika 
aktivity: 

V současné době ve městě Sušice není žádná základní škola, která by 
byla kompletně bezbariérová. Nejlepší technické předpoklady pro 
vybudování opatření na odstranění bariér má budova školy v ul. 
Lerchova. Nyní tuto školu navštěvuje 560 žáků.  
Na realizaci bezbariérových úprav je již zpracována a schválena 
projektová dokumentace. Jedná se především o vybudování dvou nových 
výtahů, dále úpravu sociálních zařízení pro používání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace a také výměnu vstupních a 
některých vnitřních dveří tak, aby splňovaly požadavky na bezbariérové 
užívání. 

Časový 
harmonogram: 

2013 - 2014 

Předpokládaný 
realizátor: 

Město Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Žáci školy  560 560 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
Město Sušice     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Dva nové výtahy, bezbariérové sociální zařízení, bezbariérové vstupy 

Poznámka: Celkové investiční náklady 6 mil. Kč. Očekávané spolufinancování ze 
strukturálních fondů EU v dalším plánovacím období, minimálně do 
výše 50 % celkových nákladů, tj. 3 mil. 
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Číslo a název 
aktivity: 

3.3.8. - Bezbariérové úpravy budovy školy v ul. Komenského 

Charakteristika 
aktivity: 

V rámci řešení optimalizace školství v Sušici se počítá s budovou 
základní školy v ulici Komenského pro umístění speciální školy pro žáky 
se zdravotním postižením, kteří se v současné době učí v naprosto 
nevhodném objektu. Budova není v současné době bezbariérově 
přístupná, ale má dobré předpoklady pro možnost bezbariérovost 
technicky zajistit. Jedná se zejména o vybudování nového výtahu, který 
zpřístupní všechna podlaží a všechny prostory budovy, dále o úpravu 
sociálního zařízení pro používání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  
Po vybudování bezbariérových úprav bude školu navštěvovat asi 120 
žáků. 

Časový 
harmonogram: 

2012 - 2013 

Předpokládaný 
realizátor: 

Město Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Žáci speciální školy  120 120 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
Město Sušice     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Nový výtah, bezbariérové sociální zařízení 

Poznámka: Předpokládané investiční náklady v prvním roce jsou 200 000,- Kč a 2,8 
mil. v roce následujícím. 

 
Číslo a název 
aktivity: 

3.3.9. - Bezbariérový přístup gymnázium  

Charakteristika 
aktivity: 

Řešení bezbariérového přístupu Smetanova sálu a potažmo celého 
gymnázia, jímž by bylo vyřešeno vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením a bezbariérový přístup Smetanova sálu na kulturní akce 
osobám se zdravotním postižením. 
Tato situace by se řešila instalací buď šikmé schodišťové plošiny, anebo 
invalidního venkovního výtahu, a to dle získaných finančních 
prostředků. 

Časový 
harmonogram: 

2012-2013 
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Předpokládaný 
realizátor: 

Gymnázium Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

Osoby se sníženou 
pohyblivostí 
z důvodu věku, 
nemoci, či 
zdravotního postižení 

 1 000 1 000 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Vyřešení bezbariérového přístupu do budovy gymnázia a Smetanova 

sálu. 
Poznámka: Podrobnosti a cenová kalkulace (1 600 000) v přiloženém projektu, 

který bude k dispozici na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Sušice. 

 
Číslo a název 
aktivity: 

3.3.10. - Odstraňování dalších bariér 

Charakteristika 
aktivity: 

Města a obce budou pokračovat v odstraňování bariér jak ve veřejných 
budovách, tak na prostranstvích. Jde často o stavební úpravy, dopravní 
značení, ale i například údržbu komunikací v zimě. Město Sušice i 
ostatní obce by při odstraňování bariér měly komunikovat se 
spolupracujícími subjekty, aby tak bylo dosaženo efektivního výsledku. 
V průběhu monitorování komunitního plánování budou též 
monitorovány bariéry. Každý rok tak vznikne seznam 
nejproblematičtějších bariér, které by se měly odstranit. Tento seznam 
bude předán příslušnému odboru. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Město Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

p. Švec, Denní stacionář Klíček, Speciální škola Diakonie, Svaz 
zdravotně postižených 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 
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Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce       
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM    
Výstupy: Efektivní odstranění bariér 
Poznámka:  
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PRIORITNÍ OBLAST 4 : D ěti, mládež a sociálně znevýhodnění 
 
OPATŘENÍ 4.1.: 
Zachování sociálního poradenství na Sušicku 

Odborné poradenství nabízí podporu lidem při prosazování jejich práv, zprostředkování 
komunikace s úřady a institucemi a pomoci při zorientování v poskytovaných sociálních službách 
na Sušicku atd. 
Základní sociální poradenství jsou dle zákona povinni poskytnout všichni poskytovatelé sociálních 
služeb. Odborné poradenství na území ORP Sušice provozují Sociální poradna Sociálních služeb 
města Sušice a Sociální poradna Racek Oblastní Charity Sušice. Zatímco sociální poradna 
Sociálních služeb města Sušice poskytuje poradenství zejména na území města Sušice, Sociální 
poradna Racek nabízí své služby do dojezdové vzdálenosti 20 km od Sušice, dále v Kašperských 
Horách a pro obyvatele obce Horská Kvilda. 
AKTIVITY: 
4.1.1. Udržení Sociální poradny Racek 

4.1.2. Udržení Sociální poradny Sociálních služeb města Sušice 
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Číslo a název 
aktivity: 

4.1.1. - Udržení Sociální poradny Racek 

Charakteristika 
aktivity: 

Pracovníci Sociální poradny Racek bezplatně poskytují následující 
činnosti: 
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. 

poskytnutí informací a pomoc s vyhledáním vhodné služby a její 
zprostředkování). 

• Sociálně terapeutické činnosti (psychoterapie, poradenství 
v oblastech orientace v sociálních systémech, práva (hl. dluhová 
problematika), psychologie a v oblasti vzdělávání). 

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí (poradenství v oblasti využití 
kompenzačních pomůcek, asistence při jednáních na úřadech a 
institucích, zajištění nebo zprostředkování materiální pomoci – 
úvěrové jízdné, potraviny, věci osobní potřeby). 

Pracovníci OCH Sušice dále poskytují pomoc při živelných pohromách 
(např. povodně) a při krizových situacích (např. krize způsobená 
zejména: ztrátou blízké osoby, zdraví, zaměstnání, bydlení, identity 
nebo životní změnou jako je odchod do důchodu, rozvod, stěhování; 
zátěž spojená s péčí o jinou osobu nebo např. vnějšími stresovými 
situacemi, živelnými událostmi; traumatickou životní událostí; 
chudobou; konflikty v rodině či v mezilidských vztazích). 
Součástí služby je i půjčování kompenzačních pomůcek a vysoušečů 
vzduchu. 
Služby jsou poskytovány diskrétně, nestranně a bez nadřazenosti, zcela 
respektují individualitu a svobodu rozhodování uživatele. Pracovníci 
podporují uživatelovu schopnost aktivně se podílet na řešení své 
nepříznivé situace.  
Formy, místo a čas poskytování služby: 
a) ambulantní forma poskytování služby ve 3 poradenských střediscích: 
Sociální poradna Racek, Lerchova 926, Sušice 
odborné konzultace, psychoterapie, informace a poradenství, půjčování 
kompenzačních pomůcek 
Sociální poradna Racek, Volšovy 1, Sušice 
odborné konzultace, informace a poradenství, půjčování kompenzačních 
pomůcek 
Sociální poradna Racek, Žižkovo náměstí 401, Kašperské Hory 
odborné konzultace, informace a poradenství, půjčování kompenzačních 
pomůcek 
b) terénní forma poskytování služby v domácnostech osob na Sušicku a 
Kašperskohorsku do 20 km od Sušice a v obci Horská Kvilda: 
pondělí-pátek: 10:00 – 16:00 (odborné konzultace v předem smluvený 
čas, v nezbytných a naléhavých situacích je služba poskytnuta i mimo 
uvedený časový rozsah). 
Sociální poradnu Racek mohou využít osoby od 16 let. 
Služba je poskytována i v rámci Sociálně integrační bytu (viz aktivita 
4.2.2. Zachování sociálně integračního bytu Oblastní Charity Sušice). 

Časový 
harmonogram: 

trvale  
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Předpokládaný 
realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Obecní úřady - Hrádek, Horská Kvilda, Kašperské Hory, Kolinec, 
Sušice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Osoby v krizi  285 290 290 
Senioři 197 200 200 
Osoby se zdravotním 
postižením 

48 50 50 

Osoby s tělesným 
postižením 

48 50 50 

Osoby s chronickým 
onemocněním 

68 70 70 

Osoby, které vedou 
rizikový způsob 
života nebo jsou 
tímto způsobem 
života ohroženy 

7 10 10 

Osoby bez přístřeší 27 30 30 
Celkem 680 700 700 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 800 000 850 000 850 000 
Plzeňský kraj 40 000 60 000 60 000 
obec/obce  63 000 65 000 65 000 
příjmy od klientů 38 000 40 000 40 000 
ostatní 22 000 25 000 25 000 
CELKEM 963 000 1 040 000 1 040 000 
Výstupy: - Pomoc v řešení složitých situací (včasným řešením problému 

klienta předcházet nežádoucím následkům - např. odvrácení 
exekuce, urovnání mezilidských vztahů apod.) 

- Větší informovanost a orientace občanů o dostupných sociálních 
službách 

- Poskytnutí materiálové pomoci lidem v nouzi (potraviny, oblečení, 
úvěrové jízdné) 

- Pomoc s odklízením škod po povodních (zapůjčení vysoušečů) 
- Půjčování kompenzačních pomůcek 

Poznámka: Sociální poradna Racek je služba, která často zachycuje široké spektrum 
osob v prvotní fázi obtížné situace, nabízí kromě standardních metod 
sociální práce i nezbytnou rychlou materiální pomoc a je rovněž 
schopna zasahovat i na územích, ve kterých nejsou žádné obdobné 
služby zastoupeny. Od roku 2013 je plánováno zvýšení pracovních 
úvazků sociálních pracovníků. 
Úhrady od klientů = za půjčení kompenzačních pomůcek a vysoušečů 
vzduchu. 
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Číslo a název 
aktivity: 

4.1.2. - Udržení Sociální poradny Sociálních služeb města Sušice 

Charakteristika 
aktivity: 

Služba je určena občanům v nepříznivé sociální situaci, lidem v krizi, 
seniorům, zdravotně postiženým osobám.  
Cílem je podpora a pomoc těmto osobám při hledání řešení a jejich 
motivace k prosazování svých práv a oprávněných zájmů. Pomoc při 
zorientování se v systému sociálních dávek a služeb v regionu. Dále jde 
o pomoc při jednáních na úřadech či jiných institucích, podpora a pomoc 
při řešení mezigeneračních, sousedských vztahů a navázání kontaktů 
s přirozeným sociálním prostředím. 
Poradna nabízí 

• sociálně právní poradenství se sociální pracovnicí 
• poradenství v krizi 
• podporu při hledání cesty k získání a udržení pracovního 

uplatnění odpovídající individuálním zájmům, schopnostem a 
možnostem 

• diskrétnost, ochotu, empatii 
Sociální poradenství je poskytováno ambulantně (úterý 14:00-18:00, 
čtvrtek 9:00-12:00) a po domluvě v domácnostech klientů, popřípadě 
v terénu. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Sociální služby města Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Senioři a osoby se 
zdravotním 
postižením 

150 150 150 

Osoby v krizi 25 25 25 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 161 000 170 000 170 000 
Plzeňský kraj 0 0 0 
obec/obce  95 000 100 000 100 000 
příjmy od klientů 0 0 0 
ostatní 0 0 0 
CELKEM 256 000 270 000 270 000 
Výstupy: - Zvýšení informovanosti a samostatnosti občanů v nepříznivé sociální 

situaci. 
- Poskytování odborné pomoci a podpory při aktivním řešení nepříznivé 
životní situace. 

Poznámka:  
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OPATŘENÍ 4.2.: 
Řešení problematiky ubytování 

V současnosti se razantně zvyšuje počet lidí, kteří se chytili do dluhové pasti a nemají na splácení 
nejen svých závazků, ale ani na zaplacení základních výdajů, jako např. nájmu. Tito lidé potom 
často dluží za nájemné. Proto nemohou dostat nájemní smlouvu na obecní byt. Neexistence 
nájemního vztahu potom komplikuje i žádosti o dávky v hmotné nouzi nebo státní příspěvek na 
bydlení. Ocitají se tak v kruhu, ze kterého není bez pomoci cesty ven. Těmto lidem je určena 
aktivita Hledání možnosti vzniku sociálního ubytování v Sušici. Ta vytvoří takové bydlení, které 
vrátí tyto lidi do systému obecního, a tedy i finančně přijatelného, nájmu.  
Pro lidi, kteří jsou dlouhodobě bez přístřeší, je určena Charitní noclehárna Volšovy, na kterou 
navazuje aktivita Zachování sociálně integračního bytu. Díky ní se mají tito lidé šanci vrátit do 
systému obecního nájemního vztahu. U mnohých osob je to zároveň i šance, jak odstartovat 
začátek řádného života. 
AKTIVITY: 
4.2.1. Udržení noclehárny Volšovy Oblastní Charity Sušice 

4.2.2. Udržení sociálně integračního bytu Oblastní Charity Sušice 

4.2.3. Hledání možností vzniku sociálního ubytování v Sušici 
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Číslo a název 
aktivity: 

4.2.1. - Udržení charitní noclehárny Volšovy 

Charakteristika 
aktivity: 

Charitní noclehárna Volšovy je ambulantní služba sociální prevence, 
která uživateli umožňuje zajistit základní k životu nezbytné potřeby. 
Služba je časově omezená příchodem a odchodem ze zařízení a 
podmínkami dodržování pravidel v zařízení. Pobyt v noclehárně je 
poskytován za úhradu stanovenou poskytovatelem v daném roce (v roce 
2011 = 50,- Kč/osobu a noc). Uživateli, který je zcela bez prostředků, je 
poskytnuta první noc zdarma. Noclehárna úzce spolupracuje se Sociální 
poradnou Racek Oblastní charity Sušice, která se podílí na dalším řešení 
sociální situace uživatelů. 
Místo poskytování sociální služby: Volšovy 1, 342 01 Sušice. 
Čas poskytování sociální služby: 19:00 – 08:00 druhého dne. 
Cílová skupina: Dospělé osoby (muži i ženy), které vedou rizikový 
způsob života, anebo jsou tímto způsobem života ohroženy, a dospělé 
osoby bez přístřeší z ČR a zemí EU. 
Kapacita: 10 osob denně (6 muži, 4 ženy) 
Činnosti sociální služby: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu: 
- zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny, 
- zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla. 
b) poskytnutí přenocování: 
- přenocování, 
- úklid, výměna ložního prádla. 
Při naléhavé situaci v individuálních případech poskytnutí materiální 
pomoci (trvanlivé potraviny, ošacení aj.). Uživatelé mají možnost 
přípravy vlastní stravy. 
Služba je využívána osobami v průběhu roku opakovaně. 
 
Charitní noclehárna Volšovy by měla být zachována ve stávajícím 
rozsahu. Kapacita noclehárny odpovídá poptávce po službě. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice  

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 
(denní kapacita) 

2011/2012 2013 2014 

Osoby bez přístřeší - 
muži  

6 6 6 

Osoby bez přístřeší - 
ženy 

4 4 4 

Předpokládané 
finanční zdroje: 2011/2012 2013 2014 
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MPSV 780 000 800 000 800 000 
Plzeňský kraj  92 000 100 000 100 000 
obec/obce  70 000 70 000 70 000 
příjmy od klientů 55 000 55 000 55 000 
ostatní 13 000 15 000 15 000 
CELKEM 1 010 000 1 040 000 1 040 000 
Výstupy: - Zajištění základních potřeb uživatelům (přenocování, hygiena, strava). 

- Zachycení osob v akutním stavu tísně. 
- Podpora osob při řešení jejich obtížné životní situace. 

Poznámka: Od 2012 potřeba zvýšení pracovních úvazků sociálních pracovníků a 
pracovníků v sociálních službách. 
Sociální služba pro osoby bez přístřeší nebo osoby vedoucí rizikový 
způsob života obecně není příliš podporována ze strany veřejnosti, což 
vede k problémům se zajištěním dostatku finančních prostředků na 
zajištění sociální služby. Uživatelé služeb se díky nízkým úhradám za 
poskytnutou službu, které podporují zajištění nízkoprahovosti služby, na 
celkovém rozpočtu podílejí minimálně (mají rovněž možnost využít 
první noc zdarma z důvodu nedostatku finančních prostředků na 
úhradu). 

 
Číslo a název 
aktivity: 

4.2.2. - Udržení sociálně integračního bytu 

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita je realizována v rámci projektu města Sušice a poskytovatele 
sociální služby Oblastní charity Sušice. Výlučným vlastníkem sociálně 
integračního bytu je město Sušice, zastoupené Bytservisem Sušice, s.r.o. 
Vlastník byt pronajímá Oblastní charitě Sušice za účelem dalšího 
krátkodobého podnájmu třetí osobě, která se ocitla bez přístřeší a 
aktivně řeší svou obtížnou životní situaci s cílem nalezení vlastního 
bydlení. 
Jedná se o návaznou službu na sociální službu Charitní noclehárna 
Volšovy. Podmínkou bydlení v sociálně integračním bytě je spolupráce 
se sociálním pracovníkem Sociální poradny Racek na řešení obtížné 
životní situace spojené nejen s absencí bydlení, ale také v oblasti 
dluhové problematiky aj. 
Nájemce pronajímá podnájemci sociálně integrační byt na dobu 1 
měsíce, při dodržení stanovených pravidel a podmínek může být 
smlouva s podnájemcem opakovaně prodlužována, nejdéle však na 
celkovou dobu 1 roku. 
Ve výjimečných a oprávněných případech může být sociálně integrační 
byt pronajat na celkovou dobu delší než jeden rok. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Oblastní charita Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice 
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Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

2011/2012 2013 2014 

Lidé bez přístřeší 3 4 4 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 0 0 0 
Plzeňský kraj 0 0 0 
obec/obce  5 000 5 000 5 000 
příjmy od klientů 15 000 20 000 20 000 
ostatní 15 000 15 000 15 000 
CELKEM 35 000 40 000 40 000 
Výstupy: - Účinná pomoc osobám bez přístřeší v sušickém regionu. 

- Podpora osob, které se aktivně snaží řešit svou obtížnou situaci, nalézt 
vlastní bydlení. 
- Nízké nájemné umožňuje řešení obtížné sociální situace uživatele 
(např. splácení dluhů, spoření finančních prostředků na vlastní 
bydlení…). 
- Uživatel sociální služby má své zázemí (má možnost se umýt, vyprat 
si, uvařit). 
- Bydlení umožňuje běžný život ve společnosti (může si snáze shánět 
práci atp.). 

Poznámka: V případě vypsání specifických dotačních programů mohou být zdroje 
na správu sociálně integračního bytu čerpány i z jiných zdrojů. 
Náklady na projekt jsou spojeny s údržbou bytu nebo platbou za 
nájemné v době, kdy není byt pronajatý žádné osobě. 
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Číslo a název 
aktivity: 

4.2.3. - Hledání možností vzniku sociálního ubytování v Sušici 

Charakteristika 
aktivity: 

Sociální ubytovna je chybějící službou na území ORP Sušice. Vzhledem 
ke zvyšujícímu se počtu neplatičů nájemného se dá předpokládat 
zvýšená poptávka po sociálním ubytování.  
Aktivita zahrnuje hledání možností, jak poskytovat dočasné ubytování 
pro osoby ze Sušicka, které se ocitly v tíživé životní situaci, pro osoby 
bez přístřeší, pro občany vystěhované pro neplacení nájemného, kteří 
jsou tak tedy ohroženi sociálním vyloučením. Dále pro osoby, které 
nedosáhnou na komerční nájem a není pro ně ani dostupný městský byt. 
A nakonec i pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, 
které mají zájem se co nejrychleji zapojit do společnosti.  
Prvním krokem je nalezení vhodného objektu. Mělo by jít spíše o objekt 
ve správě města Sušice. Pro tento krok je potřeba najít oporu v politické 
sféře.  
Dalším krokem je nalezení vhodného poskytovatele sociální služby, 
která bude nezbytnou součástí sociální ubytovny. Pracovníci 
poskytovatele by měli dohlížet na dodržování podmínek ubytování.  
Tyto podmínky jsou zejména dodržování režimu ubytovny dané 
ubytovacím řádem a spolupráce s terénní sociální službou, včetně 
poradenství. Předpokládá se, že klienti budou motivování k řešení své 
tíživé životní a finanční situace. Hlavní motivací by měla být možnost 
získání regulérní nájemní smlouvy s městem. 
Speciální skupinou, která by mohla tuto službu využívat, jsou osoby 
žijící dlouhodobě bez přístřeší (bezdomovci). Tyto osoby ve stáří často 
nemají nárok na důchod (starobní, invalidní) a jejich zdravotní stav 
vyžaduje další péči, která však nezahrnuje hospitalizaci v nemocničním 
zařízení. Pro tyto osoby by měly být vyhrazeny v sociální ubytovně dvě 
jednotky.  
V ideálním případě bude město provozovat budovu s kapacitou 30 
bytových jednotek a poskytovatel sociální službu. Město Sušice i 
poskytovatel budou úzce spolupracovat. 

Časový 
harmonogram: 

2013 

Předpokládaný 
realizátor: 

Sociální odbor MÚ Sušice 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Poskytovatelé sociálních služeb na Sušicku (charita, domy 
s pečovatelskou službou atd.), Krajský úřad 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Jednotlivci a rodiny4 
 

30 30 30 

                                                 
4 Jde o bytové jednotky, které mohou pojmout i více členů domácnosti.  
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Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV   100 000 
Plzeňský kraj   50 000 
obec/obce    150 000 (soc. služba) 
příjmy od klientů   1 800 000 
ostatní   0 
CELKEM   2 100 000 
Výstupy: Ubytování pro osoby bez přístřeší, pro občany vystěhované pro 

neplacení nájemného a následné získání nájemní smlouvy po dodržení 
určitých podmínek. 

Poznámka: Investiční náklady na zřízení ubytovny závisejí na zvoleném objektu 
 
 
OPATŘENÍ 4.3.: 
Snižování rizik užívání návykových látek 

Klíčovou aktivitou tohoto opatření je Udržení regionálního terénního programu. Jde o terénní 
program CPPT, o.p.s., který pracuje s lidmi užívajícími návykové látky v jejich přirozeném 
prostředí. Dále nabízí i služby osobám blízkým a rodině.  
Z hlediska možného šíření infekčních chorob jsou uživatelé návykových látek ohroženou 
skupinou, rizikovým faktorem je injekční užívání drog, ale i životní styl s tím spojený. Včasné 
vyhledávání infikovaných osob a práce s nimi má význam nejen pro jejich zdravotní stav, ale je i 
mimořádně významná pro ochranu ostatních obyvatel v regionu. Na tuto potřebu reaguje aktivita 
Vznik služby anonymní testování na infekční choroby. 
AKTIVITY: 
4.3.1. Udržení regionálního terénního programu 

4.3.2. Vznik služby anonymní testování na infekční choroby 
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Číslo a název 
aktivity: 

4.3.1. - Udržení Regionálního terénního programu 

Charakteristika 
aktivity: 

Regionální terénní program CPPT, o.p.s. poskytuje poradenské služby 
dle individuálních potřeb klientů užívajících návykové látky. Tím 
zvyšuje jejich schopnost informovaně a zodpovědněji se rozhodovat pro 
méně rizikové chování či pro abstinenci. Terénní program také nabízí 
možnosti, jak udržet či zlepšit sociální a zdravotní stav lidí a otevřít 
cestu ke změnám pro život.  
Poskytované služby: 
− služby harm reduction: výměna injekčních stříkaček a jejich 

bezpečná likvidace, distribuce zdravotnického materiálu a 
kondomů, zprostředkování testů na hepatitidy B,C a HIV, 
informace o způsobech bezpečnějšího užívání drog, 

− podpora v krizi: podpora zaměřená na osoby, které jsou v náročné 
životní situaci v souvislosti s užíváním návykových látek, 

− základní zdravotní ošetření, 
− sociální poradenství: asistence při hledání práce, vyřizování 

dokladů, vyjednávání s úřady,  
− služby osobního doprovodu: doprovod na úřad, k lékaři, apod., 
− pohotovostní služba na terénním telefonu: poradenství, podpora 

v krizi, informace o službách programu, sjednání osobní schůzky 
v daném regionu apod., 

− zprostředkování kontaktu nebo odkazu na další zdravotní a sociální 
služby, 

− sběr pohozeného injekčního náčiní, 
− poradenství pro osoby blízké uživatelů návykových látek. 

Služba terénní program je určena lidem starším 15 let, kteří v důsledku 
užívání návykových látek hledají odborné informace, poradenství a jiné 
sociální služby. Nebo hledají podporu k provedení změn směrem 
k návratu do společnosti a k životu bez zneužívání návykových látek. 
Je určena také osobám blízkým. 
Služba je poskytována na Sušicku každou středu 13-17 hod, v centru 
města, ale i v parku, na ulici, případně na jiném dohodnutém místě. 
V budoucnu by měla vzniknout i pravidelná konzultační místnost. 

Časový 
harmonogram: 

trvale  

Předpokládaný 
realizátor: 

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Regionální terénní 
program. 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Městský úřad, OSVZ 
Oblastní charita Sušice, ostatní sociální služby v regionu 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Uživatelé drog 26 30 35 
Rodiče, blízcí 10 14 16 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 
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MPSV    
Plzeňský kraj 
nejen pro Sušici, ale 
celý program RTP 

 
230 000 

 
230 000 

 
230 000 

Město Sušice 67 000 67 000 67 000 
příjmy od klientů    
Rada vlády pro 
koordinaci 
protidrogové politiky 
(RVKPP) nejen pro 
město Sušici, ale celý 
program RTP 

201 000 201 000 201 000 

CELKEM 498 000 498 000 498 000 
Výstupy: − Vytvoření základního rámce pro práci s klienty dle jejich aktuální 

situace a potřeb, navázání vzájemné důvěry a podmínek pro 
poskytování dalších služeb, podpora k využívání aktuální nabídky 
služeb TP i jiných zařízení dle potřeb. 

− Minimalizace zdravotních rizik spojených s užíváním omamných a 
psychotropních látek včetně prevence šíření inf. onemocnění, zejm. 
hepatitidy B a C a viru HIV. 

− Zvědomění rizikového chování a motivace k méně rizikovému 
jednání v souvislosti s užíváním návykových látek. 

− Podpora v oblasti zdravotní, sociální a jiné problematiky spojené 
s užíváním návykových látek a závislostmi, se zaměřením na řešení 
aktuální obtížné životní situace klientů. 

− Podpora a učení sociálním dovednostem při naplňování vlastních 
potřeb klientů, zlepšení sociální situace klienta a jeho schopnosti 
řešit běžné sociální problémy. 

− Zvládnutí akutní psychické krize klientů, její stabilizace, 
předcházení destruktivnímu řešení situace ze strany klientů. 

− Mapování místní drogové scény (podmínka ke správnému zacílení 
terénní práce), vyhodnocování potřebnosti dané služby v lokalitě. 

Poznámka:  
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Číslo a název 
aktivity: 

4.3.2. - Vznik služby anonymní testování na infekční choroby 

Charakteristika 
aktivity: 

Služba anonymní testování bude určena pro uživatele drog a jejich 
sexuální partnery z oblasti Sušicka. Budou prováděny orientační testy 
na žloutenku typu B a C a HIV. Člověk nakažený chorobou své 
onemocnění nejen zjistí, ale je také motivován k tomu, aby tuto nemoc 
začal léčit a nešířil ji dál. Díky tomu je chráněno i zdraví společnosti. 
Uživatelé návykových látek totiž nejsou uzavřenou komunitou, která by 
nepřišla do kontaktu s běžnou populací. Především rizikový pohlavní 
styk bývá nejčastější formou, kterou je překračována hranice mezi 
drogovou komunitou a většinovou populací. 
Klienti mohou být testováni anonymně tak, aby byla tato služba co 
nejvíce dostupná. Samotný test je otázkou půl hodiny. Využívá se k 
němu kapilární krev z konečku prstu. Jde o screeningový test a v rámci 
předtestového poradenství se klient dozví, že pokud bude výsledek 
reaktivní, znamená to nutnost vyšetření ze žilní krve, při kterém dojde 
k potvrzení či vyvrácení podezření na onemocnění danou chorobou. 

Časový 
harmonogram: 

2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

Regionální terénní program CPPT, o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Oblastní charita Sušice, Městský úřad Sušice, OSVZ 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Uživatelé 
návykových látek 

10 – 20 osob, 
opakované testy (až 

3x do roka) 

10 – 20 osob, 
opakované testy (až 3x 

do roka) 

10 – 20 osob, 
opakované testy (až 

3x do roka) 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV    
Plzeňský kraj    
obec/obce  2 300 3 300 3 500 
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM 2 300 3 300 3 500 
Výstupy: - Zajištění možnosti anonymního testování infekčních chorob 

(hepatitid B a C a HIV) v Sušici a okolí. 
- Prevence šíření infekčních chorob (hepatitid B a C a HIV) v Sušici a 

okolí. 
- Zjištění počtu uživatelů návykových látek a jejich blízkých 

infikovaných výše uvedenými chorobami. 
Poznámka:  

 
OPATŘENÍ 4.4.: 
Ochrana dětí a mládeže a podpora rodiny 
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Toto opatření má za úkol pomocí různých aktivit předcházet rizikovému chování dětí a mládeže a 
případné důsledky překonávat. Dále podporovat rodiny, aby zvládaly situace spojené 
s rodičovskou rolí.  
Situaci dětí narozených mimo manželství, zastupování dětí, které nemohou zastoupit rodiče, 
problematiku dětí z neúplných rodin, nedostatečnou péči a problematiku zneužívaných, 
zanedbávaných a týraných dětí, náhradní rodinnou péči řeší Orgán sociálně právní ochrany dětí 
(OSPOD). V rámci přenesené působnosti státní správy zajišťuje tuto činnost Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Sušice. Přitom spolupracuje s Probačním programem společnosti Člověk 
v tísni, o.p.s. a Centrem podpory rodiny Diakonie ČCE. 
Výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům zajišťuje Dětský domov Kašperské Hory -
pracoviště Sušice, zřizovaný Plzeňským krajem. 
Jako prevence rizikového chování dětí působí i různé volnočasové aktivity pro děti a mládež, mezi 
nimiž významné místo zaujímá Dům dětí a mládeže Sušice. Město Sušice zahájilo výstavbu 
nového Komunitního centra v hodnotě 35 milionů korun (spolufinacováno z ROP NUTS II 
Jihozápad), které bude dokončeno a zahájí provoz od ledna 2013. 
AKTIVITY: 
4.4.1. Udržení Mateřského centra Sušice - Medvídek 

4.4.2. Udržení Centra podpory rodiny Diakonie ČCE středisko Rokycany 

4.4.3. Vznik rodinné poradny 

4.4.4. Vznik Klubu otevřených dveří 
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Číslo a název 
aktivity: 

4.4.1. - Udržení Mateřského centra Sušice – Medvídek 

Charakteristika 
aktivity: 

Mateřské centrum Sušice – Medvídek, o.s. je nezisková organizace, 
která byla založena v roce 2004. Cílem je působit jako informativní, 
výchovné, vzdělávací a oddechové centrum zejména pro rodiče na 
mateřské/rodičovské dovolené a jejich děti. Dále pomoci odstraňovat 
izolaci rodičů na mateřské/rodičovské dovolené způsobenou přerušením 
pracovního poměru a ztrátou společenských kontaktů. Mateřské 
centrum se snaží o rozvoj sociálních vazeb a posílení komunikace 
nejmenších dětí. 
Mateřské centrum působí ve 3 oblastech: 
1. Aktivní trávení volného času – každé dopoledne je otevřena herna pro 
rodiče a jejich děti. Nabízeny jsou kroužky pro děti a jejich rodiče – 
např. taneční/ kreativní (střídají se po 14 dnech), angličtina pro nejmenší 
již od 1 roku, flétničku, angličtina pro rodiče apod. Každý měsíc 
probíhají v mateřském centru i mimořádné akce. 
2. Vzdělávání rodičů - probíhá formou tématických odborných besed, 
přednášek, výuky cizích jazyků nebo výuky práce na PC. Kurzy 
usnadňují rodičům návrat do zaměstnání. V době, kdy se rodiče 
vzdělávají, je zajištěn program pro děti. 
3. Spolupráce s ostatními organizacemi v rámci sítě mateřských center. 
MC Medvídek také spolupracuje s organizací Sociální služby města 
Sušice při pořádání společných akcí např. k příležitosti Mezinárodního 
dne rodiny 15.5. nebo 1.10. k příležitosti dne seniorů. 
ZŠ Sušice Lerchova pravidelně zapůjčuje tělocvičnu pro cvičení rodičů 
s dětmi 
Nejmenším dětem z Dětského domova Sušice nabízí mateřské centrum 
od roku 2009 program za zvýhodněnou cenu a vánoční besídku. Mezi 
klienty mateřského centra je pořádána sbírka oblečení a hraček pro děti 
z Dětského domova. 

Časový 
harmonogram: 

trvale 

Předpokládaný 
realizátor: 

Mateřské centrum Sušice – Medvídek, občanské sdružení 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

ZŠ Lerchova, Síť mateřských center, Sociální služby města Sušice, 
Dětský domov Sušice 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Rodiče s dětmi do 6 
let 

900 900 900 

Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV 114.503 200 000  200 000  
Plzeňský kraj 22.000 50 000 100 000 
obec/obce  20.000 50 000 50 000 
příjmy od klientů 50.000 50 000 50 000 
ostatní 60.497 60 000 60 000 
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CELKEM 267.000 410.000 460.000 
Výstupy: - Aktivity k podpoře aktivního trávení volného času rodin s dětmi. 

- Služby prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti 
předškolního věku. 

- Služby krátkodobého hlídání dětí umožňující rodičům účastnit se 
vzdělávacích aktivit nebo vyřídit si osobní záležitosti. 

- Přednášky a přednáškové kurzy pro partnery, manžele a rodiče na 
podporu zkvalitňování vzájemných vztahů a rodinného života. 

Poznámka: Od roku 2013 chce MPSV do financování mateřských center více 
zapojit kraje a obce, MPSV také připravuje novelu zákona 108 o 
sociálních službách, kde již snad budou zařazeny služby pro rodinu. 
Momentálně činnost MC není nikde definována, tudíž se špatně 
získávají prostředky z různých dotačních titulů na činnost organizace. 
MC fungují zejména na dobrovolnické bázi, ale dobrovolníků stále 
ubývá. 

 
Číslo a název 
aktivity: 

4.4.2. - Udržení Centra podpory rodiny Diakonie ČCE - středisko 
v Rokycanech 

Charakteristika 
aktivity: 

Centrum zajišťuje sociální službu sociálně aktivizační činnosti pro 
rodiny s dětmi. Jde o podpůrnou službu, která úzce spolupracuje 
s Orgánem sociálně právní ochrany dětí na MěÚ Sušice, dále se 
školskými či výchovnými zařízeními.  
Na základě individuální dohody s rodiči je služba poskytována přímo 
v domácnostech a tedy naprosto diskrétně v době pondělí – pátek od 
8:30 do 17:00. Ambulantní služba je poskytována 1x týdně v prostorách 
Centra podpory rodiny – pondělí od 8 hodin do 17 hodin . 
Služby jsou určeny rodinám s dětmi do 18 let ze Sušice a okolí v takové 
životní situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami a potřebují vnější 
podporu. 
Cílem služby je:  
− Podpořit rodiče v jejich poslání. 
− Pomoc dětem a mládeži prostřednictvím pomoci celé jejich rodině. 
− Předejít delikventní činnosti dětí a mládeže nebo minimalizovat 

škody. 
− Předcházet tomu, aby byly děti umisťovány do ústavní výchovy, 

pakliže to není nezbytné. 
Časový 
harmonogram: 

trvale 
 

Předpokládaný 
realizátor: 

Centrum podpory rodiny Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

MÚ Sušice, obecní úřady, Diakonie ČCE, Sociálně právní ochrana dětí  

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby  

červenec-prosinec 
2011 2012 2013 
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Děti, mládež a mladí 
dospělí; etnické 
menšiny a osoby 
z jiného socio-
kulturního prostředí 

3 7 10 

    
Předpokládané 
finanční zdroje: 

červenec-prosinec 
2011 

2012 2013 

MPSV    
Plzeňský kraj 309 600 619 200 619 200 
obec/obce     
příjmy od klientů    
ostatní    
CELKEM 309 600 619 200 619 200 
Výstupy:  

Poznámka: Do počtu uživatelů služby jsou započítáni pouze klienti starší 15 let. 
 
Číslo a název 
aktivity: 

4.4.3. - Vznik rodinné poradny 

Charakteristika 
aktivity: 

V rámci aktivity proběhnou schůzky různých subjektů, které budou řešit 
vznik rodinné poradny v Sušici. 
Poradna by měla být určena rodinám, příp. rodičům s dětmi v tíživé 
životní situaci. Měla by být zřízena a podporována městem Sušice, a to 
buď jako obecně prospěšná společnost nebo formou nákupu služeb. 
Personální obsazení: 1 psycholog, 1 sociální pracovník. Poradna by 
měla poskytovat pomoc v psychologickém směru i ve směru sociálního 
poradenství.  
Pomoc by měla poradna nabízet při řešení těchto problémů: 

- pomoc lidem ve složité životní situaci, 
- odborná psychologická, sociální a právní pomoc, 
- vztahové a osobní problémy, jako je například nezaměstnanost, 

individuální reakce na ztrátu blízké osoby, rozpad vztahu, 
psychosomatická problematika, obtíže při seznamování a volbě 
životního partnera, 

- pomoc při řešení těžkostí v partnerském a rodinném soužití a 
širších mezilidských vztazích, 

- rodinná problematika - vztahy mezi členy rodiny, rodičů a dětí, 
hospodaření, závažné dysfunkce, nesoudržnost rodiny a 
problematika vícegeneračního soužití, 

- rozvodová mediace – pomoc v procesu rozvodu a porozvodovém 
uspořádání rodinných záležitostí. 

Časový 
harmonogram: 

2012 – získání vhodných prostor, zajištění finančních prostředků, 
personální zajištění  
2013 – zahájení činnosti poradny 

Předpokládaný 
realizátor: 

pí. Kučerová 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice – sociální odbor, Orgán sociálně právní ochrany dětí, obce 
sušického regionu, Středisko výchovné péče, Okresní soud Klatovy 
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Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Rodiny v krizi  500 – 1000 uživatelů  500 – 1000 uživatelů 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MPSV  500 000 500 000 
Plzeňský kraj  50 000 50 000 
obec/obce   50 000 50 000 
příjmy od klientů    
ostatní  10 000 10 000 
CELKEM  610 000 610 000 
Výstupy: Poradna pro řešení párové, vztahové, rodinné problematiky, která bude 

nabízet psychologickou a sociální pomoc a poskytovat případnou pomoc 
s mediací při rozvodové problematice.  

Poznámka:  
 
Číslo a název 
aktivity: 

4.4.5. - Vznik Klubu otevřených dveří 

Charakteristika 
aktivity: 

Vytvořením Klubu otevřených dveří pro děti a mládež od 6 do 18 let 
vznikne prostor pro neformální setkávání a využití volného času. 
Klub umožní pokrýt potřebu tzv. neorganizované mládeže, která čeká na 
dopravní spojení do místa bydliště, případně není rodinným prostředím 
motivována k pravidelné činnosti, tzn. ke smysluplnému využívání 
volného času. Při zajištění programu se počítá se spoluprací s ostatními 
školami, především gymnáziem a SOŠ, jejichž studenti práci s dětmi 
studují, nebo se na studium připravují. Postupem času by mohla 
vyplynout potřeba zřízení nízkoprahového zařízení jako sociální služby. 

Časový 
harmonogram: 

Počátek činnosti – září 2012 

Předpokládaný 
realizátor: 

Středisko volného času pod ZŠ Lerchova 

Předpokládané 
spolupracující 
subjekty: 

Město Sušice, ostatní školy, gymnázium, SOŠ 

Cílová skupina a 
počet uživatelů 
služby 

2011/2012 2013 2014 

Děti 6-12 5 - 10 5 - 20 5 - 20 
Děti 13-17 10 - 30 10 - 30 20 - 50 
Předpokládané 
finanční zdroje: 

2011/2012 2013 2014 

MŠMT 100 000 100 000 100 000 
Plzeňský kraj 50 000 50 000 50 000 
obec/obce  350 000 300 000 250 000 
příjmy od klientů    
Ostatní - dotace 200 000 300 000 400 000 
CELKEM 700 000 750 000 800 000 
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Výstupy: Vznik klubu přispěje k podchycení dětí a mládeže, která není vedena 
k systematické činnosti. Dojde k výraznému přínosu v rámci prevence 
sociálně patologických jevů. 

Poznámka:  
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4. MONITOROVÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A AKTUALIZACE  
 
Monitorování 
Cílem monitorování je zjištění shody nebo neshody mezi probíhající realizací (stávajícím 
stavem) a plánem. Jde o proces sběru informací o finanční a technické realizaci komunitního 
plánu. Cílem sběru dat je umožnit efektivní a profesionální hodnocení účinnosti plánu a jeho 
složek z hlediska dosažení cílů v nich stanovených.  
 
Monitorování realizace komunitního plánu sociálních služeb v ORP Sušice bude zajišťovat 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Sušice ve spolupráci s Komisí pro komunitní 
plánování (členové řídící skupiny). Průběžně bude zaznamenáván postup realizace 
jednotlivých projektů. Současně budou zjišťovány důvody pro případné neplnění plánu. 
Jednou ročně bude připravena monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu. 
 
Hodnocení realizace komunitního plánu 
Hodnocení umožňuje vyvodit závěry o schopnosti plánu dosáhnout svých stanovených cílů. 
Na základě výsledků hodnotícího procesu je možné provádět změny sledující zlepšení 
celkové účinnosti plánu. 
 
Hodnocení komunitního plánu bude probíhat v rámci Komise pro komunitní plánování vždy 
nejméně jednou ročně. Svolavatelem bude Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Sušice. 
Zde bude projednána monitorovací zpráva a posouzeny jednotlivé realizované projekty 
z hlediska jejich kvality, efektivity a naplnění cílů komunitního plánu, případně bude 
navržena aktualizace dílčích aktivit. Aktualizace aktivit bude zpracována formou dodatku ke 
stávajícímu dokumentu. Hlavním cílem těchto jednání bude průběžná příprava kvalitních 
podkladů pro aktualizaci komunitního plánu. 
 
Aktualizace komunitního plánu 
Pravidelná aktualizace plánu umožní přizpůsobení plánu novým podmínkám a trendům. 
Aktualizace bude probíhat pravidelně (minimálně 1x za 3 roky) v těchto krocích: 
· aktualizace sociálně demografické analýzy, 
· stanovení prioritních oblastí pro nové období, 
· dopracování podrobných analýz pro prioritní oblasti, 
· návrh priorit a projektů. 
 


