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ÚVOD

Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit Města Žatce
(dále také KP) je v pořadí 3. dokumentem, který se zabývá sociálními službami, souvisejícími a
prorodinnými aktivitami a programy v Žatci. První komunitní plán sociálních a souvisejících služeb
vznikl na podnět Města Žatce již v roce 2008. Zpracování plánu doporučila Rada města usnesením
č. 313/07 ze dne 2. 4. 2007 a návazně schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 121/07 ze dne
3. 5. 2007. Komunitní plán byl zpracován na období let 2008 - 2013; v letech 2013 - 2014 byl
aktualizován ve formě překlenovacího dokumentu. Za celé toto období došlo k podstatnému rozvoji
sítě sociálních a souvisejících služeb.
2. komunitní plán byl zpracován na období 2015 – 2018. V názvu dokumentu se namísto termínu
„související služby“ objevil termín „prorodinné aktivity“. Město Žatec tím deklarovalo zájem o
prorodinnou politiku. Na základě usnesení Zastupitelstva města Žatce č. 107/18 ze dne 13. 9. 2018
bylo schváleno prodloužení platnosti komunitního plánu. Jeho platnost byla prodloužena do konce
roku 2019.
Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit Města Žatce je střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb. Svým obsahem přesahuje oblast sociálních služeb do souvisejících oblastí aktivit
volného času, zaměstnanosti a vzdělávání.
Cílem KP je dát prostor takovým službám, které obyvatelé města skutečně potřebují, a to jak
z pohledu spektra nabídky, tak jejich místní dosažitelnosti a v neposlední řadě i prohloubení jejich
kvality. Jde o proces, který není vytvářen tzv. „od stolu“, ale ve spolupráci se širokou komunitou,
díky vzájemné komunikaci a propojování společenských rovin života komunity. Je to živý proces, do
jehož aktivit se může zapojit v jeho průběhu každý. Jakákoliv spolupráce v tomto směru je velmi
vítána a žádoucí. Jedná se tedy o otevřený proces zjišťování potřeb občanů, hledání nejlepších řešení
v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit včetně finančních a lidských zdrojů.
Při tvorbě KP byl respektován princip „triády“, tedy zastoupení zadavatele (Město Žatec),
poskytovatelů služeb (jednotlivé organizace) a uživatelů služeb (občané města). KP umožňuje účast
občanů na rozhodování a řešení konkrétních problémů v oblastech, které dosud nebyly řešeny
vůbec nebo se nabízená řešení neshodují se zájmy a potřebami občanů. Občané zpětně svými
aktivitami upozorňují politickou sféru na problémy, které ve městě existují, které pociťují jako
palčivé, a tím nutí politiky, aby se jimi zabývali. Snahou je, aby síť služeb byla dostupná, kvalitní,
efektivní a hospodárná.
Plánování sociálních služeb vychází ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je povinností obce zjišťovat
potřeby pro poskytování sociálních služeb pro své občany a současně zajišťovat dostupnost
informací o těchto službách. Aby obec zajišťovala potřeby a realizovala takové sociální služby, které
občané opravdu potřebují a také to bylo v možnostech obce, je optimálním způsobem, jak tohoto
stavu dosáhnout, zpracovat plán rozvoje sociálních služeb. Tento plán vychází z neustálého zjišťování
potřeb obyvatel města a hledání způsobů, jak tyto potřeby uspokojit. Z vytvořených plánů rozvoje
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sociálních služeb obcí je sestavován střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje. V návaznosti
na oba plány mohou sociální služby získat finanční prostředky na svou činnost.
Komunitní plán je výsledkem společné činnosti orgánů a dalších subjektů zodpovědných za
poskytování a rozvoj sociálních služeb a prorodinných aktivit na území Žatce. Na obsahové stránce
dokumentu se podíleli poskytovatelé služeb, jejich uživatelé a další relevantní subjekty a osoby.
Základní dokument byl po své finalizaci předložen Sociálně zdravotní komisi, která je poradním
orgánem Rady města Žatce. Po zapracování připomínek a dalších podnětů byl dokument předložen
Radě města a Zastupitelstvu města. Dokument nabývá platnosti na území města po schválení
Zastupitelstvem města.
Na samotném zpracování se po věcné a odborné stránce podílely pracovní skupiny komunitního
plánování a Řídící skupina.

Sociální služby
Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem, umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat
školy, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na
zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány
jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb
patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých
důvodů žijí "na okraji" společnosti. Poskytnutí sociální služby má člověku pomoci, respektive
podporovat jeho vlastní aktivitu vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální služba nemůže
převzít odpovědnost člověka za jeho vlastní osud či životní perspektivu.
Sociální služby zahrnují tři základní oblasti služeb:
sociální poradenství,
služby sociální péče a
služby sociální prevence.
Sociální poradenství se člení na základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.
Smyslem sociálního poradenství je poskytování potřebných informací, které přispívají k řešení
nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství jsou povinni poskytnout všichni
poskytovatelé sociálních služeb, a to bez ohledu na to, kdo je o radu požádá. Odborné sociální
poradenství poskytují specializované poradny, které se profilují buď podle nějakého jevu (např.
problematika domácího násilí) nebo podle cílové skupiny (např. senioři, cizinci apod.) a odbory
sociálních věcí příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností.
Služby sociální péče jsou zaměřeny na to, aby napomáhaly lidem zajistit si fyzickou a psychickou
soběstačnost. Služby sociální péče, jak vyplývá z názvu, nabízejí pomoc při zvládání úkonů péče o
vlastní osobu a v soběstačnosti. K zajištění poskytování těchto služeb lze použít příspěvek na péči
Služby sociální prevence se zaměřují na jevy a situace, které mohou vést k sociálnímu vyloučení
osob a nejsou a priori způsobeny neschopností pečovat o sebe z důvodu věku či zdravotního stavu.
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Služby sociální prevence se zaměřují především na oblast tzv. „sociálně negativních jevů“, jako
například kriminalita, bezdomovectví, zneužívání návykových látek, krize v rodině apod.
Sociální služby mohou být poskytovány formou terénní, ambulantní nebo pobytovou, přičemž tyto
formy jsou i u jednotlivých druhů služeb kombinovány tak, aby byly maximálně efektivní. Pobytovou
službou se rozumí služby spojené s ubytováním uživatele v zařízení sociálních služeb, za ambulantní
službou uživatel dochází do zařízení sociálních služeb a terénní služba je poskytována tam, kde
člověk žije – v jeho přirozeném sociálním prostředí.

Pracovní skupiny komunitního plánování
Aktuálně se scházejí dvě pracovní skupiny:
• Pracovní skupina služby sociální péče
• Pracovní skupina služby sociální prevence a odborné sociální poradenství

Složení jednotlivých pracovních skupin

Pracovní skupina Služby sociální péče
Název organizace

IČO

Sídlo/provozovna

Domov pro seniory a Pečovatelská služba
v Žatci, p.o.

00830411

Šafaříkova 852, Žatec

Kamarád LORM, p.o.

00830437

Zeyerova 859, Žatec

Maltézská pomoc, o.p.s.

26708451

Písečná 2820, Žatec

Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ speciální,
z.s.

47786965

Studentská 1416, Žatec

Město Žatec

00265781

nám. Svobody 1, Žatec

Roztančená kolečka, z.s.

22729747

Písečná 2820, Žatec

Seniorcentrum Žatec, z.s.

03659879

Dvořákova 29, Žatec

SPEKTRA v.d.n.

00144860

Zátišská 1914/1, Praha 12

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní
organizace neslyšících Louny, z.s.

70942412

Rakovnická 2502, Louny

Svaz postižených civilizačními chorobami, z.s.

06165419

Husova 2796, Žatec

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

26548691

Masarykova 745, Žatec

Žatecký spolek Handicap, z.s.

26595575

nám. Svobody 150, Žatec
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Pracovní skupina Služby sociální prevence a odborné sociální poradenství
Název organizace

IČO

Sídlo/provozovna

BUDÍK, z.s.

04553900

Hošťálkovo nám. 136, Žatec

Církev bez hranic

02510928

Masarykova 355, Žatec

Oblastní spolek ČČK Louny

00426113

Adolfa Heyduka 261, Žatec

DD, ZŠ a SŠ Žatec

62247859

Pražská 808, Žatec

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci,
p.o.

00830411

Šafaříkova 852, Žatec

Fond ohrožených dětí Klokánek

00499277

Lva Tolstého 2987, Žatec

FOKUS LABE, z.ú.

44226586

Husova 2796, Žatec

Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ speciální, z.s.

47786965

Studentská 1416, Žatec

Městská policie Žatec

00265781

nám. 5. května 127, Žatec

Most k naději, z.s.

63125137

Dvořákova 11, Žatec

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.p.s.

26993392

Obránců míru 2767, Žatec

Nemocnice Žatec, o.p.s., Dobrovolnická služba
Levandule

25026259

Husova 2796, Žatec

Oblastní charita Most

70828920

Otokara Březiny 2895, Žatec

Potravinová banka Džbánsko, z.s.

05838878

Liběšice 1, Liběšice u Žatce

Sedmikráska Žatec, z.s.

22728783

nám. Svobody 150, Žatec

Sociální centrum pro rodinu, z.ú.

06355480

Husova 2796, Žatec

Speciálně-pedagogické centrum Žatec

46764593

Lidická 1254, Žatec

Spirála Ústecký kraj, z.s.

68954221

Pod nemocnicí 2503, Louny

Vavřinec, z.s.

01539353

nám. Svobody 9, Žatec

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

26548691

Masarykova 745, Žatec

Žatecký spolek Handicap, z.s.

26595575

nám. Svobody 150, Žatec
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1. DEMOGRAFIE, ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Obec s rozšířenou působností Žatec (ORP Žatec) leží v jižní části Ústeckého kraje. ORP Žatec v rámci
Ústeckého kraje sousedí s ORP Podbořany, ORP Kadaň, ORP Chomutov, ORP Most a ORP Louny.
Celková rozloha obce Žatec činí 4267,66 ha. Počet obyvatel je 19 271. Hustota zalidnění je 451,56
ob./km2.
K obci dále náleží 6 místních částí – Bezděkov, Milčeves, Radíčeves, Trnovany, Velichov, Záhoří.
1.1.

STRUKTURA OBYVATELSTVA NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽATCE

Vývoj počtu obyvatel žijících na území města Žatce v posledním sledovaném období spíše stagnuje.
V absolutních hodnotách je ve sledovaném období let 2010 – 2018 zaznamenán úbytek o 182 obyvatel.
Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel a průměrný věk v letech 2010 - 2018 (k 1.1.)
Počet obyvatel

Rok

celkem

muži

Průměrný věk
ženy

celkem

muži

ženy

1.1.2018

19142

9276

9866

41,6

40,1

43,1

1.1.2017

19193

9293

9900

41,4

39,8

42,8

1.1.2016

19271

9365

9906

41,1

39,5

42,6

1.1.2015

19341

9450

9891

40,9

39,4

42,4

1.1.2014

19224

9337

9887

40,7

39,1

42,2

1.1.2013

19203

9334

9869

40,4

38,9

41,9

1.1.2012

19267

9388

9879

40,2

38,6

41,7

1.1.2011

19175

9336

9839

40,1

38,5

41,6

1.1.2010

19324

9448

9876

39,8

38,1

41,3

Zdroj: ČSÚ

Pro potřeby plánování sociálních a souvisejících služeb a prorodinných aktivit je důležitým hlediskem
věková struktura obyvatelstva. Průměrný věk obyvatel Žatce v posledních letech roste, populace
stárne. Průměrný věk obyvatel přibližuje přiložený graf.
Graf 1 Průměrný věk obyvatelstva v letech 2010 - 2018 (k 1.1.)
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Počet osob, kteří vyžadují pravidelnou péči druhé osoby lze odvodit z dat o příjemcích příspěvku na
péči.
Příspěvek na péči je dávka, kterou vyplácí Úřad práce ČR; náleží osobám, které jsou především
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné
denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv
osobě, která péči zajišťuje. Z příspěvku může občan uhradit buď sociální službu poskytovanou
organizací nebo péči blízké osoby.
K odečtu vývoje počtu příjemců na péči porovnáváme srovnatelné měsíce po sobě jdoucích roků, které
nám reprezentují hladinu počtu příjemců.

Tabulka 2 Vývoj počtu přiznaných příspěvků na péči

PŘÍSPĚVEK NA
PÉČI – počet
přiznaných

STUPEŇ
ZÁVISLOSTI 1
Mladší 18 let

STUPEŇ
ZÁVISLOSTI 2

18 let a
starší

STUPEŇ
ZÁVISLOSTI 3

18 let a
starší

Mladší 18 let

Mladší 18 let

18 let a
starší

STUPEŇ
ZÁVISLOSTI 4
Mladší 18 let

18 let a
starší

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

celkem
leden 2016

1138

23

15

101 232

18

14

125 207

14

6

97

134

9

7

49

87

leden 2017

1162

21

21

92

234

23

18

133 207

10

2

99

138

7

7

55

95

leden 2018

1126

28

22

88

209

20

19

135 204

9

4

94

142

6

6

48

92

leden 2019

1206

31

21

96

210

23

19

151 216

9

4

102 160

7

7

57

93

Zdroj: Úřad práce

Zatímco občanů v produktivním věku ubývá, seniorů naopak přibývá. Důvodem je, mimo jiné, zdravotní
politika ČR, tzn. zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky a tím přispění mj. i k
prodloužení délky života a jeho kvality. Trend obecného stárnutí místní populace a zvyšování
ekonomicky neaktivních občanů (zejm. z kategorie seniorů) se bude v dalších letech nadále
prohlubovat. Tyto údaje svědčí o tom, že počet osob, které budou v následujícím období odkázány na
pomoc druhé osoby, se bude v následujícím období výrazně zvyšovat.
Tabulka 3 Věkové složení obyvatelstva 2010 - 2017 (k 31.12.)

Věkové složení
obyvatelstva

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0 - 14 let

2997

3066

3078

3107

3135

3156

3191

3158

13597

13311

13120

12978

12969

12722

12479

12379

2728

2890

3005

3139

3237

3393

3523

3605

15 - 64 let
65 a více let
Zdroj: ČSÚ

Výše uvedené skutečnosti jsou příležitostí k aktualizování možných dopadů, které může mít očekávaný
vývoj počtu a struktury obyvatel mj. i na sociální systém Města. Dopady v oblasti důchodového pojištění
jsou dlouhodobě diskutovány napříč spektrem, o dopadech stárnutí obyvatel města na oblast sociálních
služeb se diskutuje pouze okrajově.
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Faktory ovlivňující vývoj obyvatelstva dokumentuje tabulka Pohyb obyvatelstva.
Tabulka 4 Pohyb obyvatelstva v letech 2010 - 2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

19324

19175

19267

19203

19224

19341

19271

19193

Živě narození

240

220

185

200

189

204

217

202

Zemřelí

191

205

226

235

203

184

199

221

Přistěhovalí

393

512

415

508

655

507

488

511

Vystěhovalí

444

435

438

152

524

597

584

543

49

15

-41

-35

-14

20

18

-19

-51

77

-23

56

131

-90

-96

-32

-2

92

-64

21

117

-70

-78

-51

Pohyb obyvatelstva
Stav obyvatel k 1.1.

Přírůstek přirozený
Přírůstek stěhováním
Přírůstek celkový
Zdroj: ČSÚ

Zejména pro otázku sociálního začleňování je důležitým podkladem pohled do národnostní struktury
obyvatelstva na území Žatce. Celkově zde počet cizinců kontinuálně roste. S ohledem na celkově
stagnující celkový počet obyvatel tak podíl cizinců na celkové populaci získává na významu.

Tabulka 5 Cizinci podle státního občanství v letech 2010 – 2017 – okres Louny

z toho státní občanství
Cizinci
celkem

z toho
ženy

země
EU

z toho
Slovensko Německo

Polsko

ostatní
země

z toho
Ukrajina

Vietnam

Rusko

2010

1 983

865

879

475

73

63

1 104

464

332

78

2011

2 035

890

948

512

78

62

1 087

426

362

76

2012

2 034

881

980

537

81

63

1 054

416

377

77

2013

2 068

895

1 053

559

113

66

1 015

396

373

72

2014

2 240

904

1 179

580

251

69

1 061

403

394

84

2015

2 183

917

1 106

610

161

69

1 077

391

408

90

2016

2 254

954

1 167

663

146

71

1 087

419

384

95

2017

2 451

1 010

1 183

673

147

71

1 268

440

449

97

Zdroj: ČSÚ

1.2.

TRH PRÁCE A NEZAMĚSTNANOST
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Ke dni 31. 12. 2018 bylo úřadem práce v Žatci evidováno celkem 760 uchazečů o zaměstnání.
Registrovaná nezaměstnanost činila 5,2 %. V porovnání s národním průměrem 3,1 % se stále jedná o
nadprůměrnou míru nezaměstnanosti. Přes opticky nízkou nezaměstnanost může být tento ukazatel (a
důsledky vyplývající pro obyvatele nezaměstnaností zasaženými) při změně ekonomického vývoje
významně rizikovým.
Tabulka 6 Nezaměstnanost v Žatci k 31. 12. 2018

Žatec

Dosažitelní uchazeči
15-64 let*

Obyvatelstvo 15–64
let

Podíl nezaměstnaných
osob

Volná místa

648

12 379

5,20%

690

Zdroj: ČSÚ
* uchazeči, kteří mohou ihned nastoupit do nabídnutého zaměstnání (nejsou právě v rekvalifikačním kurzu apod.)

Aktuálně relativně dobrý stav hospodářství dokumentuje i počet uchazečů o práci na jedno neobsazené
pracovní místo. Ke konci roku 2018 bylo úřadem práce v Žatci evidováno 1,1 uchazeče na jedno
pracovní místo. V době vrcholící ekonomické krize v roce 2009 se jednalo o hodnotu 35,8 uchazeče
na jedno volné pracovní místo.
Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Žatci dle věkových skupin (2/2019)

Zdroj: ÚP ČR Krajská pobočka v Ústí nad Labem
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Pro potřeby analýzy potřebnosti sociálních služeb jsou významným ukazatelem počty nízkopříjmových
rodin, které lze odvodit od počtu příjemců dávek státní sociální podpory. Ty zahrnují rodiny, jejichž
příjem je do 2,4násobku životního minima rodiny (přídavek na dítě).
Významným je i ukazatel příjemců příspěvku na bydlení, který zjednodušeně přísluší rodinám, jejichž
výdaje na bydlení převyšují 35 % příjmů rodiny.
Tabulka 7 Dávky státní sociální podpory – počet přiznaných dávek

Dávky státní sociální podpory – počet přiznaných dávek
2016

2017

2018

Přídavek na dítě

2236

2121

4327

Příspěvek na bydlení

3475

3217

2805

Zdroj: Úřad práce

Od ledna roku 2018 se uvolnila pravidla v poskytování dávky státní sociální podpory, a to konkrétně u
přídavku na dítě. Na přídavek tak dosáhlo více rodin než v předchozích letech.
Počet dávek hmotné nouze ve sledovaných letech má klesající tendenci.
Hmotná nouze představuje stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a
majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro
společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním
nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním
přičiněním.
Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem
osoby/společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním
a existenčním minimu. Vzhledem k tomu, že v praxi dochází k různým situacím, které jsou zcela
individuálního charakteru, má orgán pomoci v hmotné nouzi možnost z okruhu společně posuzovaných
osob některou osobu vyloučit
Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a
příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na
bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení
(tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka
živobytí.
Tabulka 8 Počet přiznaných dávek hmotné nouze

Dávky hmotné nouze – počet přiznaných dávek
Příspěvek na
živobytí

Doplatek na
bydlení

leden 2016

683

314

leden 2017

642

339

leden 2018

521

277

leden 2019

405

214

Zdroj: Úřad práce
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1.3.

ZADLUŽENOST

Pro účely plánování sociálních služeb je nutné zmínit také zadluženost, která v Žatci odpovídá trendu
vývoje tohoto fenoménu v celé České republice.
Zadlužení obyvatel se v čase zvyšuje a roste také počet osob v exekuci. Počet exekucí stále narůstá i
přes vysokou zaměstnanost, rekordně nízkou nezaměstnanost a růst mezd. Podle údajů z Mapy exekucí
byl v roce 2017 v Žatci podíl obyvatel v exekuci 16,39 %, což je zhruba o 6,69 p. b. více, než činil
celorepublikový průměr, jenž dosahoval hodnoty 9,70 %. V exekuci bylo 2 642 obyvatel Žatce a
celkový počet exekucí dosáhl čísla 13 618.
Na obrázku č. 1 zobrazujícím podíl osob v exekuci v části Ústeckého kraje, je dobře patrné, že právě
tento kraj patří k těm nejvíce postiženým. V Ústeckém kraji se exekuce týká 18 % lidí nad patnáct let
věku, tedy každého pátého člověka v produktivním věku. Dle Mapy exekucí zde meziroční nárůst počtu
osob v exekuci činil 8,80 % (10 151 osob) a počet exekucí vzrostl o 6,30 % (38 840 exekucí). Celkový
počet exekucí v Ústeckém kraji dosáhl v roce 2017 čísla 652 338.
Obrázek 1 Podíl osob v exekuci v Žatci (2017)

Zdroj: Mapa exekucí
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1.4.

DOSTUPNOST ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÉ INFRASTRUKTURY

Kapitola stručně shrnuje stávající dostupnost zdravotní infrastruktury v Žatci. Z pohledu dostupnosti
zdravotní péče byla pro provedenou analýzu vybrána nejčastěji vyhledávaná odborná pracoviště. Jedná
se o praktického lékaře pro děti a dorost, praktického lékaře pro dospělé, stomatologa a pracoviště
psychologů a psychiatrů.
V Žatci je nabízena komplexní lékařská péče ve všech uvedených aspektech. Kromě nemocnice
poskytuje zdravotní služby v Žatci také poliklinika a soukromé ordinace. Národní registr poskytovatelů
zdravotních služeb (dále také „NRPZS“) uvádí, že ve městě je 85 subjektů poskytujících tyto služby1.
V Žatci zajišťuje podle přehledu NRPZS primární zdravotní péči 33 poskytovatelů – konkrétně jde o 9
ordinací všeobecného praktického lékařství, 6 ordinací praktického lékařství pro děti a dorost, 12
ordinací zubních lékařů a 6 ordinací ambulantní gynekologie. Vedle poskytovatelů zajišťujících základní
péči, jsou ve městě zastoupeny i odborné ordinace – například chirurgie, ortopedie, kardiologie,
neurologie, endokrinologie a urologie. Dle přehledu NRPZS je v Žatci 6 lékáren.
Podle řady zdrojů dosahuje celkový počet zdravotnických pracovníků připadajících na 10 000 obyvatel
v Ústeckém kraji ve srovnání s průměrem České republiky ve všech kategoriích podprůměrných
hodnot2. Například počet lékařů primární péče dlouhodobě zůstává pod hranicí celostátního průměru,
počet ošetření připadajících na jednoho lékaře naopak celostátní průměr výrazně převyšuje. Věková
struktura lékařů není příznivá v celé České republice, v Ústeckém kraji je však situace ještě kritičtější.
Vážné problémy mohou nastat již v blízké budoucnosti, především v oboru všeobecného praktického
lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost. V regionálním pohledu je tedy věková struktura
poskytovatelů zdravotních služeb velmi důležitá, jelikož odchod jednoho lékaře do starobního důchodu
může značně ovlivnit celkovou dostupnost poskytovaných služeb.

Sníženou dostupnost primární zdravotní péče ve městě – zejména pak stomatologů, všeobecných
praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, pociťuje většina poskytovatelů sociálních
služeb, jejichž klienti zaznamenali ztížený přístup k takové péči.
Silně nepříznivá je i situace v dostupnosti psychiatrické péče a péče psychologů. Relevantní aktéři se ve
spolupráci s městem snaží zajistit alespoň dojíždění odborníků z těchto oborů nebo zprostředkovávat
klientům kontakty na příslušná zařízení v okolních regionech.

1

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?q=&kraj=CZ042&okres=CZ0424&obec=%C5%BDatec&ulice=&obvod=&obor=&forma=&druh=&
centrum=&pg=vyhledavani-poskytovatele--proverejnost&token=4243a1ddd0dd70979cc56b9d5d507e95e2032623f252f0d2de0ffe2e9ffa845e#, zobrazeno 19. 1. 2019
2

např.: https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1694708 nebo http://www.uzis.cz/crkraje/kraje/ustecky-kraj, zobrazeno 21. 1. 2019
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1.5.

DOSTUPNOST ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY

Vzdělávací služby jsou v Žatci zajištěny v následující struktuře:
V Žatci funguje pět mateřských škol, dvě mateřské školy při základních školách a jedna mateřská škola
speciální; jejich souhrnná kapacita je 747 míst. Na úrovni základního vzdělávání v Žatci fungují čtyři
běžné základní školy, jedna základní škola při dětském domově a jedna základní škola s kombinací
běžného a speciálního vzdělávání; jejich souhrnná kapacita je 3268 míst.
Na úrovni středního vzdělání je v Žatci jedno víceleté gymnázium, čtyři odborné školy a jedna střední
škola při dětském domově, jejichž souhrnná kapacita je 2610 míst.
Všechny základní školy provozují školní družiny se souhrnnou kapacitou 602 míst.
Z průzkumu Agentury pro sociální začleňování vyplynulo, že vítanou pomocí na školách by byla pozice
psychologa, což je dalším důležitým ukazatelem pro plánování služeb. Ve městě funguje celá řada dalších
služeb vzdělávací soustavy a služeb pro rodiny s dětmi, které mohou školy využít při řešení problémů
v procesu vzdělávání.
V Žatci dále v současné době fungují dětské skupiny a další alternativní způsoby péče o předškolní
mládež, které pomáhají uspokojovat poptávku po službách tohoto typu.
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2. POSKYTOVATELÉ A POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
V ŽATCI

Představení poskytovatelů služeb je uvedeno v členění dle zaměření konkrétních služeb na cílové
skupiny.

2.1.

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

2.1.1. POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO
CÍLOVOU SKUPINU „SENIOŘI“

Název poskytovatele

IČO

Domov pro seniory a
pečovatelská služba v Žatci,
p.o.

Název sociální služby

Adresa provozovny nebo sídlo
organizace

Domov pro seniory
00830411

Domov se zvláštním režimem

Šafaříkova 852, Žatec

Pečovatelská služba
Občanská poradna

Žatecký spolek Handicap,
z.s.

26595575

Sociálně aktivizační služby pro
seniory

Nám. Svobody 150, Žatec

Maltézská pomoc, o.p.s.

26708451

Osobní asistence

Písečná 2820, Žatec

Centrum
služeb
pro
zdravotně postižené Žatec,
z.s.

27040143

Odlehčovací služby

Libočany 28, Libočany

Název poskytovatele

IČO

Název související služby

Adresa provozovny nebo sídlo
organizace

Domov pro seniory a
pečovatelská služba v Žatci,
p.o.

00830411

Klub seniorů

U Hřiště 2512, Žatec

Domácí zdravotní péče
Arnika

27289681

Půjčovna
pomůcek

25026259

Dobrovolnická služba

Husova 2796, Žatec

Nemocnice Žatec o.p.s.

25026259

Sociální lůžka

Husova 2796, Žatec

REVENIUM, z.s.

06589383

Poradenské
centrum

Roztančení kolečka, z.s.

22729747

Výuka tance pro vozíčkáře

Písečná 2820, Žatec

Sociální centrum pro rodinu,
z.ú.

06355480

Poradenství

Husova 2796, Žatec

Nemocnice Žatec
Dobrovolnická
Levandule

o.p.s.,
služba

kompenzačních
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konzultační

Rafaela Ungara 2674, Žatec

O. Březiny 2895, Žatec
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Svaz diabetiků ČR

64018717

Podpora osob s nemocí diabetes

Lučanská 2063, Žatec

Svaz
postižených
civilizačními chorobami ČR,
z.s.

69388172
06165419

Rozvoj a podpora seniorských
aktivit

Husova 2796, Žatec

Seniorcentrum, z.s.

03659879

Pořádání volnočasových aktivit

Dvořákova 29, Žatec

Město Žatec

00265781

Sociální práce dle zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi

Obránců míru 295, Žatec

Vzdělávací
centrum
Podkrušnohoří z.s.

26548691

Vzdělávací kurzy pro seniory

Masarykova 745, Žatec

2.1.2. POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO
CÍLOVOU SKUPINU „OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM“

Název poskytovatele

IČO

Adresa provozovny nebo sídlo
organizace

Název sociální služby
Domov
pro
osoby
zdravotním postižením

se

Denní stacionář

Zeyerova 859, Žatec

Odlehčovací služby
Kamarád – LORM, p.o.

00830437

Krizová pomoc
Chráněné bydlení
Sociálně-terapeutická dílna

Bratří Čapků 3177/2, Žatec

Podpora samostatného bydlení
Týdenní stacionář

Zeyerova 927, Žatec

Osobní asistence

Písečná 2820, Žatec

Maltézská pomoc, o.p.s.

26708451

Žatecký spolek Handicap,
z.s.

26595575

Centrum
služeb
pro
zdravotně postižené Žatec,
z.s.

27040143

Svaz
neslyšících
a
nedoslýchavých osob v ČR,
z.s.

70942412

Domov pro seniory a
Pečovatelská služba v Žatci,
p.o.

00830411

FOKUS Labe, z.ú.

44226586

Sociální rehabilitace

Husova 2796, Žatec

Diakonie ČCE

45242704

Raná péče

Vlachova 1502/20, Praha

EDA cz, z.ú.

24743054

Raná péče

Filipova 2013/1, Praha

Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro
osoby se ZP

Nám. Svobody 150, Žatec

Osobní asistence

Masarykova 1335, Žatec

Odlehčovací služby

Libočany 28

Tlumočnické služby

Rakovnická 2502, Louny

Domov se zvláštním režimem
Pečovatelská služba
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Název související služby

Adresa provozovny nebo sídlo
organizace

Název poskytovatele

IČO

ARNIKA

27289681

Půjčovna
pomůcek

Nemocnice Žatec, o.p.s

25026259

Dobrovolnická služba

Husova 2796, Žatec

Sdružení rodičů a přátel
školy při MŠ speciální, z.s.

47786965

Doprovodné aktivity pro děti a
jejich rodiče

Studentská 1416, Žatec

Nemocnice Žatec o.p.s.

25026259

Sociální lůžka

Husova 2796, Žatec

REVENIUM, z.s.

06589383

Poradenské
centrum

Roztančená kolečka, z.s.

22729747

Výuka tance pro vozíčkáře

Písečná 2820, Žatec

Svaz diabetiků ČR

64018717

Podpora osob s nemocí diabetes

Lučanská 2063, Žatec

Svaz
postižených
civilizačními chorobami ČR,
ZO Žatec

69388172

Podpora osob se zdravotním
postižením

Husova 2796, Žatec

Svaz
postižených
civilizačními chorobami ČR,
ZO Louny

06165419

Podpora osob se zdravotním
postižením

Husova 2796, Žatec

Domácí zdravotní péče

Dobrovolnická
Levandule

2.2.

kompenzačních

Rafaela Ungara 2674, Žatec

služba

a

konzultační

O. Březiny 2895, Žatec

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

2.2.1. POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO
CÍLOVOU SKUPINU „OSOBY V KRIZOVÝCH SITUACÍCH“

Název poskytovatele

IČO

Název sociální služby

Adresa provozovny nebo sídlo
organizace

Telefonická krizová pomoc
Spirála, Ústecký kraj, z.s.

68954221

Krizová pomoc

K Chatám 22, Ústí nad Labem

Intervenční centrum
Kamarád – LORM, p.o.

00830437

Krizová pomoc

Žatecký spolek Handicap z.s.

26595575

Most k naději z.s.

63125137

Oblastní spolek ČČK Louny

00426113

Azylový dům pro muže

Adolfa Heyduka 261, Žatec

Spolek pro integraci menšin

04268351

Terénní programy

Otokara Březiny 2895, Žatec

Vavřinec z.s.

01539353

Azylový dům pro rodiny s dětmi

Studentská 1044, Žatec

Odborné sociální poradenství
Terénní programy
Kontaktní centrum
Terénní programy
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Adresa provozovny nebo sídlo
organizace

Název poskytovatele

IČO

Město Žatec

00265781

Městská policie Žatec

00265781

Prevence kriminality

nám. 5. května 127, Žatec

00499277

Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc

Lva Tolstého 2987, Žatec

Náhradní rodiny Ústeckého
kraje o.p.s.

26993392

Poradenství

Obránců míru 2767, Žatec

Nemocnice Žatec o.p.s.

25026259

Sociální lůžka

Husova 2796, Žatec

Potravinová
Džbánsko, z.s.

05838878

Potravinová banka

Liběšice 1, Liběšice u Žatce

06355480

Podpora osob ve složité životní
situaci

Husova 2796, Žatec

Fond
ohrožených
Klokánek

dětí

banka

Sociální centrum pro rodinu
z.ú.

Název související služby
Sociální práce
Sociálně právní ochrana dětí

Obránců míru 295, Žatec

2.2.2. POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO
CÍLOVOU SKUPINU „RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ“
Adresa provozovny nebo sídlo
organizace

Název poskytovatele

IČO

Název sociální služby

Oblastní charita Most

70828920

Diakonie ČCE

45242704

Raná péče

Vlachova 1502/20, Praha

EDA cz, z.ú.

24743054

Raná péče

Filipova 2013/1, Praha

Azylový dům pro rodiny s dětmi

Studentská 1044, Žatec

Vavřinec z.s.

01539353

Sociálně-aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

nám. Svobody 9, Žatec

Most k naději z.s.

63125137

Odborné sociální poradenství

Dvořákova 11, Žatec

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Otokara Březiny 2895, Žatec

Název poskytovatele

IČO

Název související služby

Adresa provozovny nebo
sídlo organizace

BUDÍK z.s.

04553900

Komunitní klub

Hošťálkovo
Žatec

Církev bez hranic

02510928

Kurzy
Výchova
Manželské večery

25026259

Dobrovolnická služba

00499277

Zařízení pro děti
okamžitou pomoc

teenagerů,

nám.

136,

Masarykova 355, Žatec

Nemocnice Žatec, o.p.s.
Dobrovolnická
Levandule
Fond ohrožených
Klokánek

služba
dětí
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Sociálně právní ochrana dětí

Město Žatec

00265781

Náhradní rodiny Ústeckého
kraje o.p.s.

26993392

Poradenství

Obránců míru 2767, Žatec

Pedagogické poradenství –
EEG BFB centrum

63129809

Nápravné metody, programy pro
děti s ADHD

Masarykova 745, Žatec

Pedagogicko psychologická
poradna Ústeckého kraje.
p.o.

61515809

Poradenské služby pro rodiče a
školy

Smetanovo
Žatec

nám.

331,

Prometheus Effect, o.p.s.

28740572

Sociální firma

Hošťálkovo
Žatec

nám.

138,

Sociální
centrum
rodinu, z.ú.

06355480

Poradenství, vzdělávání

Husova 2796, Žatec

pro

Sociální práce

Obránců míru 295, Žatec

Pověření k SPOD

Základní škola a Mateřská
škola, Žatec, Dvořákova 24,
okres Louny

46764593

Speciálně-pedagogické centrum

Lidická 1254, Žatec

Dětský domov, Základní
škola, Střední škola, Žatec

62247859

Dětský domov

Pražská 808, Žatec

Dům dětí a mládeže, p.o.

70226601

Centrum pro děti

Obránců míru 638, Žatec

Městská policie Žatec

00265781

Prevence kriminality na základních a
v mateřských školách

nám. 5. května 127, Žatec

Sedmikráska Žatec, z.s.

22728783

Mateřské centrum

nám. Svobody 150, Žatec

Dětské skupiny

Důležitými poskytovateli volnočasových aktivit pro děti a mládež jsou mateřské a základní školy.
Rovněž tyto aktivity je nutné považovat za související se sociální oblastí, neboť přispívají ke
smysluplnému trávení volného času, prevenci sociálně-patologických jevů či k osobnostnímu rozvoji
každého zapojeného jedince. Z těchto důvodů jsou mezi poskytovateli uvedeny též školské subjekty,
přičemž je proveden přehled jejich volnočasových aktivit pro školní rok 2019/2020. Informace jsou
převzaty z webových stránek škol.
Název školy

IČO

Volnočasové aktivity

Mateřská škola speciální

47786965

Keramika, dramatické a hudební aktivity, šikovné
ručičky, enviromentální kroužek

60275880

Kroužky logopedie, zumba, kouzelná
angličtina, předškolní příprava, flétna

61357090

Kroužek grafomotoriky, štěteček, flétna, šikovné
ručičky, veselé pokusy, angličtina, keramika

60275863

Keramika, grafomotorika

61357103

Výtvarný kroužek, pracovní činnosti, Kuliferda –
příprava na školu, Do školy včas – grafomotorika,
plavání, vyrábění z recyklací

Studentská 1416, Žatec
Mateřská škola
Otakara Březiny 2769, Žatec
Mateřská škola
U Jezu 2903, Žatec
Mateřská škola

tabule,

Fügnerova 2051, Žatec
Mateřská škola
Studentská 1230, Žatec
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Mateřská škola

60275898

Keramický, výtvarný, pěvecký kroužek, logohrátky,
mažoretky, country tance, angličtina

46764593

Interaktivní tabule, notebooky, keramika, čtení,
sportovní hry, angličtina, hra na kytaru, PC, atletika v
přírodě

60275839

Všeználek, dyslektická péče, angličtina hravě, práce
s PC, logopedická péče, pohybové hry, boomwhacker
(hra na rytmické nástroje), hra na flétnu, zpíváme pro
radost, mladý pěstitel, míčové hry

61357421

nezjištěno

61357120

Výtvarný kroužek, angličtina, sportovní kroužek,
kuchařský klub, moderní tance, turistický kroužek,
grafomotorika, deskové hry, komunikace v AJ, užité
umění

61357332

Kroužky plavání, kopaná, volejbal, posilování, hudební
(zpěv a flétna), karate, anglický jazyk, zdravověda,
florbal, turistika

62247859

Pečení, šipky

Obchodní akademie a Střední
odborná škola zemědělská

61357294

Klub mladého diváka, fotografický kroužek, kroužek
první pomoci, doučovací kroužek německého a
ruského jazyka, kroužek sportovních her a plavání.

Soukromá střední průmyslová škola
elektrotechnická
a
Obchodní
akademie

25124811

nezjištěno

47783371

Cukrářský kroužek, kurzy italského jazyka

61357278

Kroužek deskových her, Mladý žurnalista, šachy,
Čeština trochu jinak, latina, robotika, basketbal

47786825

Hudební, taneční, výtvarný, literárně dramatický,
Schola Ludus

Bratří Čapků 2775, Žatec
Základní škola a Mateřská škola
Dvořákova 24, Žatec
Základní škola
Petra Bezruče 2000, Žatec

Základní škola
Komenského alej 749, Žatec
Základní škola Žatec
nám. 28. října 1019, Žatec

Základní škola
Jižní 2777, Žatec
Dětský domov, Základní škola a
Střední škola Žatec
Pražská 808, Žatec

Svatováclavská 1404, Žatec
Střední odborné učiliště a Střední
odborná škola SČMSD
Hošťálkovo nám. 132, Žatec
Gymnázium
Studentská 1075, Žatec
Základní umělecká škola
Studentská 1030, Žatec
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2.3.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ ÚŘADEM PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

Jedním z důležitých poskytovatelů služeb je Úřad práce Žatec. Svým klientům nabízí níže uvedené
služby, které jsou průřezové pro všechny definované cílové skupiny.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Informační služby v oblastí pracovních příležitostí,
poradenské služby pro volbu povolání, rekvalifikace,
služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání,
pracovní rehabilitace se zaměřením na získání a udržení vhodného zaměstnání,
poradenské služby pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením,
vydávání průkazů osobám se zdravotním postižením,
aktivizace zdravotně postižených a seniorů,
provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci,
posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba
návrhů jejího řešení,
zajišťování sociální prevence a poskytování základního sociálně-právního poradenství,
výplata podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci a kontrola jejich využívání,
výplata dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi a
kontrola jejich využívání,
výplata dávek pro osoby se zdravotním postižením a kontrola jejich využívání,
výplata příspěvku na péči.
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3. SWOT ANALÝZY

Struktura SWOT analýzy zaměřené na problematiku sociálních a souvisejících služeb vychází ze
standardní metodiky pro zpracování tohoto typu analytického materiálu. Z vyhodnocení analýz byly
definovány hlavní směry i dílčí opatření rozvoje na území města.
Dílčí klíčové poznatky jsou rozděleny do čtyř obvyklých parametrů zahrnující Silné (S = Strenghts) a
Slabé (W = Weaknesses) stránky systému sociálních služeb (interní aspekty analýzy) a dále pak
Příležitosti (O=Opportunities) a Hrozby (T=Threats), (vnější aspekty analýzy).
SWOT analýzy jsou aktuálním a současným hodnocením odborníků města Žatce, kteří přímo pracují
s cílovými skupinami.

3.1.

SWOT ANALÝZA – PRACOVNÍ SKUPINA SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

VIZE Kde chceme být v roce 2023
•

Každý dostává službu, jakou potřebuje

•

Cílové skupiny jsou zapojeny do rozhodovacích
procesů

•

Síť služeb je udržitelná

•

Kvalita života je lepší

•

Daří se udržet soběstačné osoby doma

•

Na služby je dostatek finančních prostředků

•

Pracovníci v sociálních službách jsou slušně
ohodnoceni

•

Občané (senioři, ZZ a další) se cítí bezpečně

•

•

Sociální není sprosté slovo

Máme kvalitní, dostupnou a návaznou zdravotní péči
včetně psychiatrické

•

Bydlení je dostupné

•

Zdravotní a sociální péče je propojena, spolupracuje

•

V DPS je dostatečný počet bytů

•

Kapacity DZR a DOZP jsou navýšeny

•

Kvalitních zaměstnanců je dostatek

•

Stávající prostory sídel SS jsou moderní

•

Bezbariérové město

•

Město Žatec, kde chtějí lidé rádi bydlet

•

Nabídka volnočasových a vzdělávacích aktivit je velmi
dobrá

•

Poskytovatelé spolu aktivně spolupracují

Členové pracovní skupiny „Sociální péče“ mají svou vizi o tom, jak by mělo Město Žatec vypadat v roce
2023, tedy na konci realizace tohoto strategického dokumentu. Rádi by, aby v roce 2023 mohli
konstatovat např. že síť služeb ve městě je udržitelná, kvalita života obyvatel je lepší, bydlení je
dostupné, cílové skupiny jsou zapojeny do rozhodovacích procesů, zdravotní a sociální péče je
propojena a spolupracuje.
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SILNÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

1. máme dotační titul města (18)

1. využití možností dotačních titulů (23)

2. máme aktivní lidi, kteří mají chuť pracovat v systému
(15)

2. nakloněnost města ke službám (12)
3. zkvalitnění spolupráce mezi subjekty (11)

3. široké spektrum nabídky služeb (13)

4. možnost vstupu dalších služeb (10)

4. podpora vedení města (4)

5. začátek volebního období (3)

5. OSV města je partner (3)

• spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (2)

6. profesionalizace služeb (3)

• komunitní plánování (1)

•

poskytovatelé jsou schopni si sehnat finanční
prostředky (2)

•

možnost vzdělávání (2)

• využití možností, dát o sobě vědět (0)

•

máme nemocnici (2)

• provázanost KP s dalšími strategickými dokumenty
(město, kraj, ČR) (0)

•

spektrum služeb (1)

•

poskytovatelé SS spolupracují (0)

•

historie poskytovatelů sociálních služeb (0)

•

komunitní plánování má tradici (0)

•

zkušenosti s poskytováním služeb (0)

•

uživatelé jsou schopni si službu najít (0)

•

otevřenost procesu KP (0)

•

existence partnerského přístupu (0)

SLABÉ STRÁNKY

• udržení stávající sítě SS (1)

OHROŽENÍ

1. nestabilita financování (15)

1. nedostatek finančních prostředků na poskytování
služeb, nebudou finance (27)

2. nevyhovující prostory pro poskytování služeb (13)

2. nedostatek kvalitních pracovníků (15)

3. odliv, nedostatek kvalitních pracovníků (10)

3. odliv aktivních lidí v rámci KP (8)

4. absence dostupných bytů (8)

4. politická rozhodnutí (3)

5. pomalé odstraňování bariér ve městě (4)

5. nezájem obyvatel o služby (3)

6. nezájem veřejnosti o KP (4)
7. přílišná administrativa (4)

•

nebude podpora pro sociální aktivity (2)

8. malá informovanost mezi veřejností (3)

•

vyhoření zaměstnanců, únava (2)

• absence komunitního – spolkového centra (1)

•

složitá administrativa (2)

• absence dostupného bezbariérového společenského

•

zrušení dotačního titulu města (1)

•

vysoká nezaměstnanost (0)

•

průmyslová zóna Triangl (0)

•

stárnutí populace (0)

•

nesystémovost (0)

•

ohrožení seniorů „šmejdy“ (0)

•

vysoká zadluženost (0)

sálu (1)
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V oblasti silných stránek dominuje existence dotačního titulu města pro oblast komunitního plánování,
aktivní lidé, kteří mají chuť pracovat v systému a široké spektrum nabídky služeb. Tyto silné stránky
jsou velmi dobrým východiskem pro další pozitivní vývoj služeb v oblasti, pro činnosti pracovní skupiny
komunitního plánování a dosažení spokojenosti klientů.
Ohrožením, problémem v oblasti je systémový nedostatek finančních prostředků na poskytování služeb
a s tím související nedostatek kvalitních pracovníků, obava je z možného odlivu aktivních lidí v rámci
struktury komunitního plánování. Odborníci z pracovní skupiny si toto plně uvědomují a obavu
odrážejí ve svých definovaných příležitostech. Využití možností všech dotačních titulů, nakloněnost
města ke službám a zkvalitnění spolupráce mezi subjekty s možností vstupu dalších služeb do města.
Zde je nutné říci, že finanční prostředky jsou základem pro další fungování služeb, a že nikdo jiný, než
oni sami finanční prostředky v potřebné výši nezajistí.
Jako slabá stránka je nejsilněji vnímána nestabilita financování služeb, které není řešeno dlouhodobě,
ale vždy pro každý kalendářní rok. Tento systém neprospívá rozvoji služeb, může zapříčinit odliv či
nedostatek kvalitních pracovníků. Ve slabých stránkách je definován i problém s nevyhovujícími
prostory pro poskytování služeb. Dále pak absence dostupných bytů pro klienty služeb, pomalé
odstraňování bariér ve městě a nezájem veřejnosti o komunitní plánování.

3.2.

SWOT ANALÝZA – PRACOVNÍ SKUPINA SLUŽBY SOCIÁLNÍ
PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

VIZE Kde chceme být v roce 2023
•

Máme NZDM

•

Veřejnost je informována

•

Máme dostatek finančních prostředků

•

Máme politickou podporu

•

Občané jsou finančně gramotní

•

Je dostatek kvalitních pracovníků

•

Existuje místo pro trávení volného času 10+

•

Vysoká úroveň služeb pro seniory

•

Minimální nezaměstnanost a dostatek pr. míst

•

Je kvalitní program prim. prevence na školách

•

Je zvýšená kapacita v Azylovém domě pro rodiny s
dětmi

•

Máme rozsáhlou síť dobrovolníků

•

Klienti mají o služby zájem

•

Služby jsou návazné a propojené

•

Poradenské služby jsou dostupné

•

Máme robotické centrum

•

Parky a sportoviště jsou funkčně využívány

•

Zdravé město s minimem patologických jevů

•

Bezbariérové město včetně kulturního vyžití

•

Město bez drog, heren a kriminality

•

Krytý bazén pro veřejnost, přívětivý k rodinám

•

Lékařská péče je dostupná všem

•

Dostupné bydlení ve městě

Také členové pracovní skupiny „Prevence a prorodinné služby“ mají svou vizi o tom, co by Město
Žatec mělo charakterizovat v roce 2023: existuje v něm místo pro trávení volného času dětí ve
věku 10+ a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, parky a sportoviště jsou funkčně využívány,
jsme zdravé město s minimem patologických jevů, …
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SILNÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

7. aktivní lidé ve službách (20)

6. získání finančních zdrojů ze zóny Triangl (12)

8. podpora vedení města (15)

7. využívání všech dotačních titulů (10)

9. dotační titul města (7)

8. transformace psychiatrické péče (7)

10. poskytovatelé služeb spolupracují (6)

9. rozšíření návaznosti služeb (6)

11. dlouhodobá udržitelnost služeb (3)

10. rozvoj spolupráce subjektů (6)

•

dostupnost služeb (2)

11. aktivizace veřejnosti (5)

•

máme strategický dokument KP (2)

12. město přívětivé rodině (5)

•

profesionalizace služeb (1)

• rozšíření spektra služeb pro rodinu (1)

•

jsme otevřeni novým věcem, partnerům (1)

• podpora dobrovolnictví (1)

•

široký záběr služeb (0)

• udržení dotačního titulu města (1)

•

fungující Rodinné centrum (0)

•

poskytovatelé si umí sehnat finance (0)

• dokončení projektu Spolkového komunitního centra
(1)
• doplnění sítě služeb (0)
• zvýšení PR a zviditelnění poskyt. služeb (0)
• spolupráce s Agenturou pro soc. začleňování (0)
• politické zastoupení (0)
• zajištění prostor pro poskyt. služeb (0)

SLABÉ STRÁNKY

OHROŽENÍ

9. nestabilita financování (15)

6. nedostatek finančních prostředků na poskytování
služeb (19)

10. nedostatek financí (6)

7. odliv kvalitních pracovníků (7)

11. absence NZDM (6)

8. nestabilita financování (6)

12. nedostatek kvalitních pracovníků (6)

9. zánik služeb (6)

13. nedostatek dostupného bydlení (5)

10. přetíženost sociálních pracovníků (6)

14. zvyšování patologických jevů (4)

11. negativní politické změny (5)

15. vysoká zadluženost občanů (3)

12. nárůst patologických jevů (5)

16. není volnočasový prostor pro 13+ (3)
• nedostatek dluhových poraden (2)

•

vysoká administrativa (2)

• slabá návaznost služeb (2)

•

nesystémovost v sociální oblasti (1)

• není bezbariérový kulturní dům (2)

•

legislativní nesoulad (0)

• nedostatek psychiatrických a psychologických služeb

•

vysoká nezaměstnanost (0)

•

nezájem klientů (0)

•

nepodpoření rozvoje služeb ze strany nadřízených
orgánů – kraj (0)

(2)
• neexistence ekocentra (1)
• existence vyloučených lokalit (0)
• vysoká fluktuace zaměstnanců (0)
• není nabídka vzdělávacích aktivit pro pracovníky v SS

(0)
• neatraktivnost oboru SS (0)
• uzavřená síť SS z pozice kraje (0)
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Jako pozitivní jevy, tzv. silné stránky, vydefinovali členové pracovní skupiny přítomnost aktivních lidí
v systému služeb ve městě, podporu ze strany vedení města, existenci samostatného dotačního titulu
pro sociální služby a prorodinné aktivity a neposlední řadě také aktivní spolupráci mezi jednotlivými
poskytovateli. Jsou si vědomi, že toto jsou základy, na kterých je možné stávající služby rozvíjet ke
spokojenosti klientů – občanů města.
I mezi členy této skupiny je jako ohrožení silně vnímán systémový nedostatek finančních prostředků na
provoz služeb a nestabilita systému financování, což může vést i k zániku některých služeb; s tím je
spojená obava z odlivu kvalitních pracovníků. Hrozbou je i politická změna na úrovni města, která by
mohla mít negativní dopady na podporu sociálních služeb a prorodinných aktivit a na změny v dotačním
titulu.
Naopak jako významnou příležitost vnímají získání finančních zdrojů z rozvíjející se průmyslové zóny
Triangl. Zdrojem finančních prostředků mohou být i dotační tituly napříč spektrem, které
poskytovatelé umějí využívat. Potenciál vnímají v pracovnících Odboru rozvoje města zdejšího úřadu,
kteří mají dotační agendu na starosti – v rámci koncepčního přístupu se prostřednictvím nich mohou
o dotačních titulech minimálně dozvídat.
Prioritním problémem ve slabých stránkách jsou opět finanční prostředky a nestabilita financování
systému služeb. Objevují se i zcela jiné, konkrétní skutečnosti – absence prostoru pro smysluplné
využití volného času pro děti ve věku 10+, absence nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,
nedostatek dostupného bydlení, zvyšování výskytu patologických jevů a velká zadluženost občanů.
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4. STRATEGICKÁ ČÁST – DEFINOVÁNÍ OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU

Samotným jádrem komunitního plánu je definování jednotlivých opatření pro naplnění vizí, cílů a priorit
pro město Žatec.
Uváděná opatření vyplývají z potřeb cílových skupin, stávající situace infrastruktury a lidských zdrojů na
úrovni poskytovatelů i finančních možností veřejných a dalších zapojených rozpočtů.
Definovaná opatření jsou členěna do dvou základních skupin odpovídajících zvoleným cílovým
skupinám. Popis opatření má jednotnou strukturu v podobě „Karet opatření“. Každá karta má shodnou
strukturu. Vedle zatřídění Cíle, číselného označení Opatření a Popisu opatření jsou zde definovány též
alespoň očekávané výstupy, identifikace organizace zodpovědné za implementaci. Třetí skupina
obsahuje témata společná pro obě skupiny.
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4.1.

PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

CÍL 1/PE

NAVÝŠENÍ KAPACITY A PODPORA AMBULANTNÍCH FOREM SLUŽEB
SOCIÁLNÍ PÉČE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Opatření I.I
Opatření I.2

Udržení a podpora osobní asistence, pečovatelské služby
Udržení rozsahu a kvality sociálních a souvisejících služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením / znevýhodněním, přizpůsobení kapacity potřebám
Zajištění tlumočnických a průvodcovských služeb
Podpora služeb rodinám s dětmi se speciálními potřebami, raná péče

Opatření 1.3
Opatření 1.4
CÍL 2/PE

PODPORA PROPOJENÍ ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ, GERIATRICKÉ A PALIATIVNÍ
PÉČE

Opatření 2.1

Koordinátor zdravotně – sociální, popř. paliativní péče

CÍL 3/PE

PODPORA POBYTOVÝCH SLUŽEB

Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3

Podpora optimalizace kapacit pobytových služeb
Podpora osob s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí
Zajištění lůžek v pobytovém zařízení pro osoby mladší 63 let, kteří mají zdravotní
postižení a nemají psychické postižení

Hlavním důvodem růstu poptávky po službách dlouhodobé péče je vyšší průměrná délka života a výskyt
invalidity a závislosti.
Město kopíruje v dlouhodobé péči obecný trend, který směřuje od institucionální péče (s výjimkou
těžce postižených) spíše k domácím a komunitním „pečujícím“ službám.

CÍL 1/PE

NAVÝŠENÍ KAPACITY A PODPORA AMBULANTNÍCH FOREM SLUŽEB
SOCIÁLNÍ PÉČE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Opatření 1.1

Udržení a podpora osobní asistence, pečovatelské služby

Popis opatření

Cílem služby Osobní asistence je péče o seniory či o osoby s postižením
v jejich domácím prostředí tak, aby nebyli nuceni odejít do domovů pro
seniory či jiných zařízení / ústavů. Služba je ve městě poskytována od roku
2014, přičemž neustále meziročně roste počet klientů a počet odsloužených
hodin přímé péče o klienty. Současná kapacita a dostupnost služby není
dostatečná, zvyšuje se počet neuspokojených žádostí.

Výstupy

Pečovatelskou službu poskytuje jeden registrovaný poskytovatel. Cílovou
skupinou jsou dominantně senioři, dále pak osoby se zdravotním postižením.
Je zaznamenán nárůst poptávky po službě v souvislosti se stárnutím populace.
Kromě terénní formy služby ve městě fungují dva tzv. domy s pečovatelskou
službou s kapacitou 170 bytů.
Dostupnost služeb pro cílovou skupinu
Navýšení kapacit na optimální výši
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Garanti

Navýšení počet hodin přímé péče
Získání kvalifikovaných a kvalitních pracovníků, prohlubování jejich vzdělávání
v oboru
Zvyšování kvality služeb
Maltézská pomoc, o.p.s., Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci,
další poskytovatelé

Opatření 1.2

Udržení rozsahu a kvality sociálních a souvisejících služeb pro seniory a
osoby se zdravotním postižením / znevýhodněním, přizpůsobení kapacity
potřebám

Popis opatření

Pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením /
znevýhodněním je třeba stimulovat a rozvíjet nejen terénní či ambulantní
registrované sociální služby, ale také služby související. Cílem je jednak
zajištění prodloužení aktivního života, a to v souladu s hodnotami a způsobem
života cílové skupiny, v jejich přirozeném a známém prostředí, jednak
udržení, popř. navázání nových kontaktů jako prevence sociální izolace,
zlepšení kvality života.
Podporovány jsou zejména aktivity klubové, vzdělávací, sportovní, rekondiční
pobyty, kulturní, zdravotní, počítačové, jazykové, poznávací / turistické.
Součástí opatření je i zajištění efektivní komunikace ve vztahu k cílové
skupině, a to prostřednictvím vhodně nastavených komunikačních kanálů.
Předpokládáme, že otázka, jak komunikovat a distribuovat informace mezi
cílovou skupinu, bude patřit mezi jednu z nejrychleji se měnících oblastí v
práci s cílovou skupinou.

Výstupy

Kvalitní služby pro cílovou skupinu, které flexibilně reagují na poptávku po
těchto službách
Zvýšení kvality života cílové skupiny
Podpora integrace cílové skupiny do společnosti
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, Svaz neslyšících a
nedoslýchavých z.s.
Maltézská pomoc, o.p.s., Seniorcentrum z.s.,
Roztančená kolečka z.s., Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, z.s.
další poskytovatelé

Garanti

Opatření 1.3

Zajištění tlumočnických a průvodcovských služeb

Popis opatření

Pro příznivý vývoj člověka je sluch velmi významným faktorem, a proto je
jeho ztráta jedním z nejzávažnějších problémů. Sluch, ve spojení s řečí, tvoří
základní prostředek dorozumívání mezi lidmi; bez sluchu se nemůže
rozvinout řeč přirozenou cestou. Komunikační bariéra má vliv i na psychiku
člověka se sluchovým postižením, nejčastěji jsou narušeny mezilidské vztahy
a z nich pramenící obtíže v socializaci, např. v partnerských vztazích, při
zakládání rodiny, neodpovídající životní perspektiva a potíže při získávání
dostatečného sociálního a ekonomického statusu.
Tlumočnické služby tak patří k nejdůležitějším službám pro osoby se
sluchovým postižením, které pomáhají překonávat komunikační bariéry a
umožní jim tak zapojení do společnosti a posílí jejich kompetence na trhu
práce
Minimalizace barier v komunikaci osob se sluchovým znevýhodněním se
zdravou populací
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., další poskytovatelé

Výstupy
Garanti
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Opatření 1.4

Podpora služeb rodinám s dětmi se speciálními potřebami, raná péče

Popis opatření

Podpora služeb pro děti se speciálními potřebami a jejich rodiny nebo osoby
o ně pečující. Děti se speciálními potřebami jsou děti, k jejichž výchově
a vzdělávání je nezbytné poskytnutí speciální podpory. Jedná se zejména
o děti se zdravotním postižením, ohroženým vývojem.
Multidisciplinární přístup a spolupráce všech subjektů v systému péče o dítě.
Realizace služby rané péče, služeb denních a týdenních stacionářů, služeb
krizové pomoci.
Snížení zátěže pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, případně pro
rodiny s dětmi se závažným onemocněním
EDA cz, z.ú., Diakonie ČCE, další poskytovatelé

Výstupy
Garanti

CÍL 2/PE

PODPORA PROPOJENÍ ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ, GERIATRICKÉ A
PALIATIVNÍ PÉČE

Opatření 2.1

Koordinátor zdravotně – sociální, popř. paliativní péče

Popis opatření

Ve městě, stejně jako jinde v ČR, existují oddělené systémy zdravotní a sociální
péče (tedy i oddělené financování), byť nemoc je jen jedna událost, která má své
zdravotní a sociální dopady. Potřeby obyvatel na zdravotní a sociální služby se
prolínají a nelze vždy jasně říci, který systém je za pokrytí potřeb pacienta/klienta
odpovědný.
Propojení obou systémů je nanejvýš vhodné u dlouhodobé péče, kdy zdravotní a
sociální, popř. paliativní služby by měly být šity na míru potřebám osob. Zahrnuje
pomoc jak profesionálních, tak i laických pečujících. Propojení systémů brání
současná legislativa; tu na lokální úrovni změnit nelze, jedná se o problém
systémový. Na lokální úrovni ale lze budovat iniciativu a inovace při hledání
vhodných forem spolupráce.
Ve městě neexistuje dostatečná koordinace ani komunikace a systémy zdravotní
a sociální tak mohou lehce selhávat, protože není jasné, kdo má primární
odpovědnost. To vše v neprospěch pacienta / klienta.
Ve městě chybí koordinátor, který by uměl zprostředkovat a zkoordinovat
dostupné zdravotní a sociální, popř. paliativní služby. Nejcitelněji je jeho absence
patrná v Nemocnici Žatec, o.p.s. – dle sdělení klientů / pacientů a jejich rodinných
příslušníků není v tomto zdravotnickém zařízení nikdo, kdo by podal při
propuštění kvalifikované a ucelené informace o tom, jaké služby / pomoc může
klient / pacient / rodina vyhledat a kde, což jim významně stěžuje jejich již tak
nepříznivou a stresující situaci.
Koordinátor spolu s multidisciplinárním týmem by byl schopen vypracovat na
základě zdravotně sociálních potřeb klienta tzv. individuální / adaptační plán
navazující na přirozenou, neformální a neplacenou péči rodiny či komunity tak, aby
i lidé, kteří potřebují velký objem péče, mohli zůstat ve vlastním domácím
prostředí.
Opatření má přesah do cílů a opatření služeb sociální prevence a odborného
sociálního poradenství, a to s ohledem na cílovou skupinu – ta totiž nezahrnuje jen
seniory a osoby se zdravotním postižením, ale i např. osoby se závislostní
minulostí, osoby prostituující, apod.

Výstupy

Vznik pracovní pozice koordinátor zdravotně – sociální, popř. paliativní péče /
vznik pracovní pozice sociálně – zdravotní pracovník v Nemocnici Žatec, o.p.s. na
úvazek 1,0
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Garanti

Zvýšení kvality kontaktu s klienty / pacienty a jejich rodinnými příslušníky
Zaplnění chybějící pozice v multidisciplinárním týmu péče o klienta / pacienta a
jeho rodiny
Město Žatec, Nemocnice Žatec, o.p.s.

CÍL 3/PE

PODPORA POBYTOVÝCH SLUŽEB

Opatření 3.1

Podpora optimalizace kapacit pobytových služeb

Popis opatření

Ve městě jsou registrované pobytové sociální služby domov pro osoby se
zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, podpora
samostatného bydlení, týdenní stacionář, domov pro seniory. Kapacita lůžek je
obsazena převážně uživateli z regionu. Všichni poskytovatelé evidují neuspokojené
žádosti o poskytnutí služby. Poptávka existuje i přesto, že o cílové skupiny se
starají také poskytovatelé dalších sociálních služeb. Stávající poskytovatelé služeb
jsou schopni zajistit formou rozšíření služby péči o cílové skupiny, pokud tomu
napomohou vhodné prostorové možnosti a zejména zajištěné financování služeb.

Výstupy
Garanti

Dostatečná kapacita pobytových služeb
Nastavení optimálních kapacit
Domov pro seniory, p.o., Kamarád – LORM, p.o., další poskytovatelé

Opatření 3.2

Podpora osob s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí

Popis opatření

Cílem opatření je prostřednictvím služeb, které zajišťují podporu cílové skupiny
v oblasti bydlení, umožnit osobám z cílové skupiny žít v běžném, přirozeném
prostředí mimo psychiatrické nemocnice a mimo sociálně vyloučené lokality.
Služby budou poskytovat klientům dlouhodobou rehabilitaci, která bude flexibilní
vůči potřebám klientů v oblasti samostatné existence, bydlení, orientace v čase,
místě, struktuře každodenního bytí.
V návaznosti na Transformaci psychiatrické péče je třeba usilovat o přesun péče
do komunity a snižovat počet lůžek následné péče v psychiatrických nemocnicích
a léčebnách.
Opatření dále směřuje k podpoře dostupného bydlení (např. startovací –
tréninkové byty) a k rozvoji sociálních týmů, které by klienty podporovaly a
provázely při přechodu do samostatného bydlení.
Přechody těžkých chronických klientů z psychiatrických nemocnic do přirozeného
prostředí je třeba provádět za součinnosti sociálních týmů, opatření cílí na
podporu těchto týmů.

Výstupy

Zvýšení počtu uživatelů, kteří žijí v přirozeném prostředí domova
Snížení počtu sociálních, dlouhodobých hospitalizací
Zlepšení kvality života uživatelů

Garanti

Snížení počtu uživatelů sociálně vyloučených
FOKUS LABE, z.ú., Psychiatrická léčebna Petrohrad – terénní mobilní tým

31

III. Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce na období 2020 - 2023

Opatření 3.3
Popis opatření

Výstupy

Garanti

Zajištění lůžek v pobytovém zařízení pro osoby mladší 63 let, kteří mají zdravotní
postižení a nemají psychické postižení
V současné době se v Domově pro seniory poskytují služby pouze osobám starším
63 let. V Žatci neexistuje pobytové zařízení, které by poskytovalo pobytové služby
osobám mladším 63 let se sníženou soběstačností, zejména z důvodu zhoršeného
zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
kterou jim nemůže poskytnout vlastní rodina ani terénní služby.
Opatření cílí na hledání vhodného řešení zajištění lůžek pro uvedené osoby.
Pomoc osobám mladším 63 let, kteří se z důvodu snížené soběstačnosti již
nemohou postarat o sebe a svoji domácnost, a to ani za pomoci terénních služeb
již nejsou schopni setrvat ve svém přirozeném prostředí.
Zlepšení kvality života osobám mladším 63 let, aktivizace a vyplnění volného času,
udržení jejich schopností a dovedností, snížení izolovanosti a prevence sociálního
vyloučení
Domov pro seniory, p.o.
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4.2 PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE A
ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

CÍL 1/PR

VYTVOŘENÍ PROSTORU PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Opatření 1.1
Opatření 1.2

Vybudování a následný provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež
Aktivity a programy pro děti a mládež

CÍL 2/PR

VYTVOŘENÍ SÍTĚ SLUŽEB PRO OBLAST DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Opatření 2.1
Opatření 2.2
Opatření 2.3

Podpora služeb sociální rehabilitace
Podpora služeb pro cílovou skupinu osob s alkoholovými typy demencí, popř. osob s
kumulací psychiatrických diagnóz
Podpora služeb pro osoby s poruchou autistického spektra a jejich rodiny

CÍL 3/PR

PODPORA SLUŽEB ZABÝVAJÍCÍCH SE ZÁVISLOSTMI

Opatření 3.1
Opatření 3.2

Podpora a rozvoj služeb zabývajících se látkovými závislostmi
Podpora a koncepční rozvoj služeb zabývajících se nelátkovými závislostmi

CÍL 4/PR

PODPORA DOBROVOLNICTVÍ

Opatření 4.1

Podpora a rozvoj dobrovolnictví

CÍL 5

PODPORA, UDRŽENÍ A ROZVOJ AKTIVIT PRO RODINY

Opatření 5.1
Opatření 5.2
Opatření 5.3

Podpora činnosti (aktivit) mateřských/rodinných center
Podpora a rozvoj programů a aktivit zaměřených na enviromentální výchovu
Prevence rizikového chování v internetovém prostředí/virtuálním světě

CÍL 6/PR

PODPORA RODINNÝCH A PARTNERSKÝCH VZTAHŮ S OHLEDEM NA
NEJLEPŠÍ ZÁJEM DĚTÍ

Opatření 6.1
Opatření 6.2

Rozvoj Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS)
Odborná pomoc pro rodiny v období průběhu rozvodu/rozchodu a bezprostředně
po rozvodu/rozchodu
Krizová pomoc

Opatření 6.3
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CÍL 1/PR

Opatření 1.1
Popis opatření

Výstupy

Garanti
Opatření 1.2.
Popis opatření

Výstupy

Garanti

VYTVOŘENÍ PROSTORU PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A
MLÁDEŽE
Vybudování a následný provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež
Ve městě dlouhodobě chybí ambulantní i terénní forma sociální služby, která nabízí
profesionální pomoc a podporu dětem a mladým lidem, kteří zažívají obtížnou
životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Služba by měla budovat důvěrný vztah s
klientem a poskytnout mu bezpečné prostředí. Současně by mělo vytvářet pestrou
nabídku preventivních a volnočasových aktivit se zaměřením na mapování a
rozvíjení silných stránek klienta.
Vznik nízkoprahového zařízení pro děti ve věku 6 – 26 let.
Smysluplné a aktivní trávení volného času dětí a mládeže
Snížení a předcházení sociálně patologických jevů dětí a mládeže a nežádoucího
chování
Realizace programů sekundární a terciální prevence
Zvýšení motivace dětí a mládeže ke vzdělávání, plnění školní docházky, zlepšení
školních výsledků a budoucímu uplatnění na trhu práce
Rozšíření volnočasových aktivit zdarma
Oblastní charita Most, další poskytovatelé
Aktivity a programy pro děti a mládež
V rámci výchovy a podpory zdravého životního stylu je žádoucí zabezpečit aktivity
a programy pro neorganizovanou mládež, modifikované pro zájemce dle věku,
zaměření a schopností; splňovat by měly funkci relaxační, výchovnou, socializační
a preventivní.
Zejména období raného dospívání je spojeno s velkými změnami, jak tělesnými,
tak především emocionálními. Mění se myšlení, nastává druhé období vzdoru,
mladý člověk se nevyzná sám v sobě. Děti a mládež vyhledávají aktivity, které jsou
nové a moderní nebo adrenalinové.
Cílem opatření je snaha o podporu neorganizovaných pohybových aktivit, ve
kterých najdou děti a mládež smysl a výzvu, dokáží si prostřednictvím nich plnit
cíle, překonávat překážky a v životě se posunovat.
Opatření cílí i na vytvoření, udržení a formování prostor pro setkávání dětí a
mládeže ve městě, a to jak venkovních, tak vnitřních, které jsou ve městě
nedostatečné.
Vznik programů pro neorganizovanou mládež
Vznik vnitřních prostor pro neorganizovanou mládež včetně provozovatele
Vznik / úprava venkovních prostor pro neorganizovanou mládež, včetně
případného provozovatele
Koordinace zpřístupnění stávajících hřišť
Budík, z.s., Sedmikráska Žatec, z.s., Město Žatec, další poskytovatelé
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CÍL 2/PR

VYTVOŘENÍ SÍTĚ SLUŽEB PRO OBLAST DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Opatření 2.1

Podpora služeb sociální rehabilitace
Cílem opatření je navrácení cílové skupiny zpět do společnosti, umožnění
plnohodnotného a důstojného života realizací aktivit zaměřených na rozvoj,
podporu a udržení kompetencí potřebných pro zvládání sebeobsluhy, domácnosti
a aktivní využívání volného času a realizací aktivit zaměřených na rozvoj, trénink a
udržení kompetencí v oblasti vztahů s lidmi a komunikace.
Opatřením se má docílit včasná podpora, diagnostika, léčba, realizace
psychoedukačních programů a využívání preventivních programů tak, aby se
zabránilo rozvíjení a prohlubování nemoci, naopak se stabilizoval jeho psychický
stav.
Cílem opatření je i maximální podpora rodin s osobami s duševním onemocněním,
jak v rámci individuální práce, tak v rámci rozvoje rodičovské skupiny, která kromě
edukace nabízí i prostor pro sdílení zkušeností, starostí, naděje.
Opatření má přesah i mimo sociální rehabilitaci, do aktivního zapojení uživatelů a
pečovatelů do systému psychiatrické péče, rozvoje svépomocných aktivit, ochrana
a hájení práv uživatelů, ozvučování potřeb uživatelů, podpora jejich důstojnosti,
práv, zotavení.
Nezbytnou součástí při práci s lidmi s duševním onemocněním je i podpora a
realizace destigmatizační a osvětové kampaně – práce s komunitou, osvěta,
destigmatizace, využívání přirozených zdrojů v komunitě, osvětové akce zaměřené
na veřejnost s cílem šířit povědomí, informace o schopnostech a dovednostech
osob s duševním onemocněním
Koordinovaný, intenzivní rozvoj Týmů duševního zdraví a dalších komunitních
sociálních služeb, který umožní přesunutí péče o lidi s duševním onemocněním
z institucionálních zařízení do přirozeného prostředí klienta, do komunity.
Zachování kontinuity péče, individualizovaná péče, péče založená na
multidisciplinárním přístupu.
Snížení počtu, frekvence či délka hospitalizací u lidí s duševním onemocněním
Zavedení systému domácí hospitalizace
Funkční systém včasné intervence, který umožní podchytit první ataku
onemocnění a předejít tak chronifikaci nemoci
Zvýšení počtu uživatelů, kteří žijí v přirozeném prostředí
Zlepšení kvality života uživatelů
Snížení počtu uživatelů sociálně vyloučených
Aktivizace uživatelů a pečovatelů – přinášení témat jako důstojnost, sociální
vyloučení, ochrana práv uživatelů
Ochrana a hájení práv uživatelů využívajících psychiatrickou péči
Systém psychiatrické péče – péče o duševní zdraví bude reflektovat potřeby
uživatelů
Šíření informací o problematice duševních onemocnění
Snížení výskytu stigmatizace duševních onemocnění
Bourání mýtů spojených s duševním onemocněním
FOKUS LABE z.ú., Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. – terénní mobilní tým,
další poskytovatelé

Popis opatření

Výstupy

Garanti
Opatření 2.2
Popis opatření

Podpora služeb pro cílovou skupinu osob s alkoholovými typy demencí, popř.
osob s kumulací psychiatrických diagnóz
Ve městě existuje dlouhodobě také konkrétní poptávka po službě pro cílovou
skupinu osob s alkoholovými typy demencí a osob s kumulací psychiatrických
diagnóz. Alkohol je v ČR nejčastěji užívanou psychoaktivní látkou, z toho plyne i
četnost a závažnost komplikací, které alkoholismus přináší jak v oblasti zdravotní,
tak společenské. Ve městě je řada pacientů s poruchami vyvolanými alkoholem
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Výstupy
Garanti
Opatření 2.3

léčených v psychiatrických ambulancích. Díky dlouholeté drogové scéně ve městě
stoupá i počet osob, u kterých se vyskytují poruchy vyvolané psychoaktivními
látkami.
Mezi poskytovateli registrovaných sociálních služeb aktuálně není ani jeden
poskytovatel, který by se uvedené cílové skupině systematicky věnoval.
Opatření cílí na vznik služeb, které by systematicky pracovaly s cílovou skupinou,
následně na udržení a rozvoj služeb.
Vznik služby pro cílovou skupinu osob s alkoholovými typy demencí, popř. osob s
kumulací psychiatrických diagnóz
FOKUS LABE z.ú., Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. – terénní mobilní tým,
další poskytovatelé

Garanti

Podpora služeb pro osoby s poruchou autistického spektra a jejich rodiny
V síti místních sociálních služeb disponujeme ve městě organizací, která umí
stanovit diagnózu poruchy autistického spektra (dále „PAS“) u dítěte; dále
disponujeme pobytovým zařízením, jehož cílovou skupinou jsou klienti s PAS.
Opatření míří na rozvoj systémově nastavené podpory místních sociálních služeb,
které by osoby s PAS (či s kombinací PAS a problémového chování) mohly využívat
během osamostatňování se a v dospělosti.
Opatření by mělo napomoci také ujasnění kompetencí mezi odbornostmi a
pracovišti pro diagnostiku PAS. Mělo by být prevencí vylučování klientů s PAS ze
služeb pro enormní psychickou i fyzickou náročnost práce s danou cílovou
skupinou či nedostatek personálu, případně předávání do jiných zařízení či
psychiatrických nemocnic.
Opatření je směrováno i na podporu pečujících osob, které se většinou celodenně
starají o člena rodiny s PAS; na situace, kdy osoba s PAS vlivem nepředvídané
situace ztratí svého pečovatele.
Opatření je cíleno i na zvýšení informovanosti veřejnosti, která nezná projevy
PAS a nerozumí jim.
Podpora pracovníků ve službách – proškolení, jak vhodným způsobem pracovat
s osobami s PAS
Ujasnění kompetencí mezi odbornostmi a pracovišti pro diagnostiku PAS.
Odstranění sociální izolace rodin a problémů s nadměrnou závislostí osoby s PAS
v budoucnosti
Kamarád - LORM, p.o., SPC Žatec, MŠ speciální, další poskytovatelé

CÍL 3/PR

PODPORA SLUŽEB ZABÝVAJÍCÍCH SE ZÁVISLOSTMI

Opatření 3.1

Podpora a rozvoj služeb zabývajících se látkovými závislostmi

Popis opatření

Město má služby obsahující základní spektrum služeb prevence a resocializace pro
osoby ohrožené závislostí, osoby závislé i jejich blízké s aktuálně odpovídající
kapacitou a dostupností – Kontaktní centrum a terénní programy. Tyto vykazují
stabilní, popř. rostoucí počet uživatelů. Zajišťují službu „Harm Reduction“. Jedná
se o výměnný program injekčního materiálu „kus za kus“, v rámci služby probíhá
také sběr injekčního materiálu. Význam této aktivity spočívá v předcházení a
minimalizaci zdravotních i sociálních rizik vyplývajících z intravenózního užívání
drog bezpečným shromažďováním infekčního materiálu. Kontaktních centrum
poskytuje v rámci svých služeb testování na HCV, syfilis a HIV/AIDS z kapilární
krve.
Město nemá službu, která by řešila systematicky závislosti na alkoholu.

Popis opatření

Výstupy
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Stejně tak město nemá poskytovatele, který by celkově poskytoval adiktologické
služby pro děti do 15 let. Potřeba ve městě však existuje.
S ohledem na sociodemografický vývoj ve městě se dají v budoucnu očekávat
změny v počtu a struktuře uživatelů.
Zajištění adiktologických služeb pro děti do 15 let
Výstupy

Koncepční rozvoj služeb, programů a dalších nástrojů naplňující protidrogovou
politiku města v závislosti na potřebnosti ve městě
Zajištění adiktologických služeb pro děti do 15 let
Zefektivnění a zkvalitnění sítě služeb, které využívají nebo mohou využívat osoby
závislé a závislostí ohrožené a jejich rodiny
Snížení dopadů závislých osob na obyvatele města
Certifikace programu Všeobecné školské primární prevence (6.-.9. třída)

Garanti

Most k naději, z.s., Spirála, Ústecký kraj, z.s.

Opatření 3.2

Podpora a koncepční rozvoj služeb zabývajících se nelátkovými závislostmi

Popis opatření

Nelátkové závislosti = kdy se lidé chovají závisle ve vztahu k určitým aktivitám.
Aktuálně uznávané diagnózy jsou např. patologické hráčství (gambling), závislost
na jídle, kleptomanie (chorobné kradení), hypersexualita (závislost na sexu),
závislost lze ale vypěstovat na kterémkoliv chování, které přináší uspokojení –
technická závislost (PC, internet, hry, mobily, televize, hudba atd.), závislost na
nakupování, závislost na práci, sebepoškozování. Závislostní chování s sebou nese
následky zdravotní, finanční, vztahové, emocionální. Potíže se závislostním
chováním nejčastěji začíná v adolescenci a rané dospělosti, lze je ale detekovat i u
dětí.
Přestože se problémy s nelátkovou závislostí obyvatelům města nevyhýbají,
Město Žatec aktuálně nemá odbornou službu, která by primárně řešila tuto oblast;
některé stávající služby problematiku řeší okrajově. Opatření cílí na rozvoj služeb
v této oblasti, na prevenci, na vzdělávání pracovníků, na informování veřejnosti.

Výstupy

Koncepční rozvoj služeb, programů a dalších nástrojů v oblasti
Rozšíření sítě služeb o ty, které využívají nebo mohou využívat osoby závislé
a závislostí ohrožené + jejich rodiny; (např. individuální nebo skupinové

psychoterapie)
Eliminace rizik a negativních důsledků na jedince a jejich rodiny
Snížení dopadů závislých osob na obyvatele města
Realizace programů sekundární a terciální prevence
Garanti

Most k naději, z.s., Spirála, Ústecký kraj z.s., psychoterapeuti, psychologové, další
poskytovatelé
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CÍL 4/PR

PODPORA DOBROVOLNICTVÍ

Opatření 4.1

Podpora a rozvoj dobrovolnictví

Popis opatření

Za dobrovolnickou službu se považují takové aktivity, při nichž dobrovolník
poskytuje ve svém volném čase, ze svobodné vůle a bez nároku na odměnu pomoc
spoluobčanům a společnosti obecně. Dobrovolnictví vyžaduje patřičné proškolení.
Ve městě je organizováno prostřednictvím akreditované služby Levandule, která
je zastřešená koordinátorkou; působí v Nemocnici Žatec, o.p.s. primárně na
Dětském oddělení a na oddělení Následné péče, po dohodě může probíhat i na
jiných odděleních. Dobrovolníky má organizace i příspěvkových
organizacích Domov pro seniory a v Kamarád – LORM.
Náplň dobrovolnických aktivit je různorodá a závisí na potřebách klienta a na
možnostech organizace. Jejím největším přínosem je individuální přístup a aktivity,
které umožní klientům zmírnit pocit vyloučení z jejich běžného života. Služba jim
zprostředkuje kontakt s veřejným děním aktivní i pasivní formou, Všechny tyto
aktivity přispívají k aktivizaci, motivaci a psychické podpoře klientů.

Výstupy

Spolupráce s obyvateli města, se školami – informace, motivace
Získání nových dobrovolníků, proškolení
Podpora pozice koordinátora dobrovolnické služby
Propagace dobrovolnictví mezi širokou veřejností, pořádání besed a přednášek
k prohloubení spolupráce s veřejností
Rozvoj terénních dobrovolnických programů

Garanti

Dobrovolnická služba Levandule

CÍL 5/PR

PODPORA, UDRŽENÍ A ROZVOJ AKTIVIT PRO RODINY

Opatření 5.1

Podpora činnosti (aktivit) mateřských/rodinných center
Místa pro vzájemné setkávání rodin s dětmi (za účelem společných her, výletů,
vzdělávání a dalších činností)
Mateřská centra přispívají ke zkvalitnění života rodičů na rodičovské / mateřské
dovolené. Vytvářejí příležitost vymanit se z izolace, která vzniká po odchodu ze
zaměstnání. Rodiče zde mohou nejen sdílet zkušenosti s jinými rodiči, ale i se
vzdělávat a zdokonalovat své schopnosti. Jejich děti zase získávají možnost,
s rodičem na blízku, zapojit se do kolektivu svých vrstevníků.
Centra posilují občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních
vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní
ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život
ve zdravém prostředí.
Podpora mezigeneračního soužití
Společné setkávání rodičů a dětí
Předávání a získávání zkušeností
Rozvoj schopností a dovedností – kreativní, sportovní, pracovní
Aktivizace rodin
Integrace, zapojení nejmenších dětí do hry a kolektivu
Stabilizace rodiny
Prevence sociálně patologických jevů v rodině = pozitivní vzorce chování

Popis opatření

Výstupy

Garanti

Sedmikráska Žatec, z.s.
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Opatření 5.2

Podpora a rozvoj programů a aktivit zaměřených na enviromentální výchovu

Popis opatření

Vedení cílových skupin k environmentálně odpovědnému jednání, tj. jednání
týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a
aktivního ovlivňování svého okolí.

Výstupy

Enviromentální programy pro děti

Garanti

Spirála, Ústecký kraj, z.s., další poskytovatelé

Opatření 5.3

Prevence rizikového chování v internetovém prostředí/virtuálním světě
Internet a internetové služby jsou součástí každodenní komunikace dětí i
dospělých uživatelů internetu. S internetovou komunikací se pojí celá řada
procesů, které zásadním způsobem ovlivňují jak obsah, tak formu jednotlivých
sdělení. Uživatelé internetu v online komunikaci odkládají zábrany, to může mít za
následek jak pozitivní, tak negativní vliv na komunikaci, v řadě případů vede
k různým formám rizikové komunikace; to se objevuje nejen u dětí a mládeže, ale
i u dospělých osob a seniorů.

Výstupy

Edukace ve smyslu orientace a porozumění virtuálnímu světu s přihlédnutím
k predátorům u
-

dětí ve věku 5 – 18 (násilí, sexuální, apod.)
seniorů (šmejdi, příbuzní)

Garanti

Město Žatec, Seniorcentrum, PČR, Spirála, Ústecký kraj, z.s., další poskytovatelé

CÍL 6/PR

PODPORA RODINNÝCH A PARTNERSKÝCH VZTAHŮ S OHLEDEM NA
NEJLEPŠÍ ZÁJEM DĚTÍ

Opatření 6.1

Rozvoj Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS)

Popis opatření

Opatření směřuje k udržení činnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi. Tyto služby jsou poskytovány rodině s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v
důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou
sami bez pomoci překonat, a u nějž existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Komplexní podpora funkčnosti rodin v jejich přirozením prostředí, zdravý vývoj
dětí, podpora školní úspěšnosti dětí
Spolupráce zainteresovaných subjektů
Propagace služeb SAS, zvýšení provázanosti psychosociálních služeb, vzdělávacích
zařízení a zařízení péče o děti s institucemi a organizacemi poskytujícími SAS –
společné projekty

Výstupy

Komplexní podpora funkčnosti rodin v jejich přirozením prostředí, zdravý vývoj
dětí, podpora školní úspěšnosti dětí.
Aktivizace rodin k činnostem, které směrují k řešení jejich nepříznivé sociální
situace.
Začlenění rodin ze sociálně vyloučeného prostředí do společnosti
Zlepšení ekonomické a bytové situace rodin
Zachování možnosti dětem vyrůstat v rodině
Zvyšování kvality SAS pro rodiny s dětmi

Garanti

Oblastní charita Most, Vavřinec z.s., Město Žatec, další poskytovatelé

Opatření 6.2

Odborná pomoc pro rodiny v období průběhu rozvodu/rozchodu a
bezprostředně po rozvodu/rozchodu
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Popis opatření

Opatření směřuje k zajištění dostupného odborného rodinného a vztahového
poradenství, k podpoře kompetencí pro udržení funkčního a stabilního rodinného
systému a kompetencí pro optimální zvládnutí narušení této stability
Zajištění podpory službám, které poskytují pomoc se zajištěním péče o rodiny,
děti a mládež

Výstupy

Vznik a podpora programu pro děti ohrožené rodičovským konfliktem
Vznik nové podpůrné služby, která se bude dítěti věnovat na začátku, v průběhu
procesu rozpadu rodiny a následně také po něm
Vznik svépomocné dětské skupiny
Vytvoření podpůrné sítě
Vytvoření jednotného postupu aktérů
Sanace rodiny, zlepšení vztahů a fungování rodiny
Získání dostatečných informací pro řešení obtížné životní situace
Pomoc při uplatňování práv a zájmů, řešení partnerských, rodinných i osobních
krizí
Zvýšení počtu rodin, kde nevznikají rodičovské konflikty

Garanti

Sociální centrum pro rodinu, z.ú., Lotus psychology, SVP Pšov, Církev bez hranic,
Spirála, Ústecký kraj, z.s.

Opatření 6.3

Krizová pomoc

Popis opatření

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 sociální situaci vlastními silami. Cílem
opatření je podpora zajištění základních životních potřeb uživatelů (bydlení, strava,
hygiena, základní poradenství, krizová pomoc), zajištění krizové a psychosociální
pomoci při mimořádných událostech (nouzové ubytování, hromadná neštěstí …),
zajištění služby intervenčního centra, zajištění služby krizové pomoci
prostřednictvím pobytu na krizovém lůžku po dobu max. 7 nocí v Centru Krizové
intervence v Ústí nad Labem, zajištění ambulantní krizové pomoci v Centru
krizové intervence v detašovaném pracovišti v Lounech.
Cílem tohoto opatření není pouze pomoc ve smyslu zákona 108/2006 Sb. o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ale také pomoc dalších
souvisejících služeb řešících životní situace osob v náhlé krizi nebo v ohrožení
zdraví.

Výstupy

Zajištění základních potřeb uživatelů
Neprohlubování krize
Možnost začlenění do běžného společenského, pracovního nebo vzdělávacího
procesu
Minimalizace následků mimořádných událostí

Garanti

Spirála, Ústecký kraj, z.s., Kamarád – LORM p.o., Potravinová banka Džbánsko,
z.s., Žatecký spolek Handicap, z.s., Město Žatec, odbor sociálních věcí
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4.3 PŘEHLED SPOLEČNÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE,
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE A ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

CÍL 1/SP

UDRŽENÍ A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB A PRORODINNÝCH AKTIVIT

Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3
Opatření 1.4

Podporované zázemí pro služby
Podpora povědomí o termínu komunitní plánování a sociálních službách
Udržení dotačního titulu KP
Podpora souvisejících služeb
Podpora rozvíjení kompetencí a dovedností pracovníků služeb

CÍL 2/SP

PODPORA PORADENSTVÍ

Opatření 2.1
Opatření 2.2

Snižování zadluženosti rodin
Podpora služeb v oblasti poradenství

CÍL 3/SP

BEZBARIÉROVOST

Opatření 3.1

Odstraňování bariér ve městě

CÍL 4/SP

PODPORA PREVENTIVNÍCH, VOLNOČASOVÝCH, POHYBOVÝCH A
VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

Opatření 4.1

Udržení, rozvoj a podpora preventivních, volnočasových, pohybových a vzdělávacích
programů napříč cílovými skupinami

CÍL 5/SP

PODPORA BYDLENÍ PRO OHROŽENÉ SKUPINY A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH
SLUŽEB

Opatření 5.1

Opatření 5.2

Podpora aktivit zvyšujících možnosti uživatelů sociálních služeb v zajištění vhodného
bydlení
Rozvoj sociálního bydlení
Podpora azylového či obdobného bydlení pro jednotlivce, děti, rodiny s dětmi

CÍL 6/SP

KOMUNITNÍ CENTRUM

Opatření 6.1
Opatření 6.2

Vznik komunitního centra
Posilování občanského života komunity

CÍL 7/SP

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI

Opatření 7.1
Opatření 7.2
Opatření 7.3
Opatření 7.4

Podpora a rozvoj sociálního podnikání
Podpora a rozvoj chráněných, sociálně terapeutických a aktivizačních dílen
Prostupné zaměstnávání a využití zaměstnaneckých programů Úřadu práce
Podpora pečujících osob
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CÍL 1/SP

UDRŽENÍ A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB A PRORODINNÝCH AKTIVIT

Opatření 1.1

Podporované zázemí pro služby

Popis opatření

Město Žatec má zájem na udržení a systémové rozšíření své místní sítě sociálních,
souvisejících služeb a prorodinných aktivit. Za tímto účelem se snaží jednotlivé
poskytovatele podporovat.
Město Žatec může poskytnout rozdílnou výši podpory poskytovateli služby, který
sídlí v objektu v majetku města a tomu poskytovateli služby, který sídlí v objektu
komerčním / privátním.
Podporou se v tomto případě rozumí – finanční pomoc při úhradě nákladů na
energie, nájemné a další služby, které jsou k provozování služby / aktivity
nezbytné. Podmínky poskytnutí podpory a její výše je blíže uvedena v Dotačních
pravidlech pro realizaci cílů a opatření III. Komunitního plánu sociálních služeb a
prorodinných aktivit.

Výstupy

Udržení a systémové rozšíření své místní sítě sociálních, souvisejících služeb a
prorodinných aktivit

Garanti

Město Žatec

Opatření 1.2

Podpora povědomí o termínu komunitní plánování a sociálních službách
Udržení dotačního titulu KP

Popis opatření

Výstupy

Veřejnost musí být průběžně seznamována se záměry, výsledky a cíli komunitního
plánu. Je třeba jí zajistit přístup k informacím. Ačkoliv je žádoucí, aby se veřejnost
procesu komunitního plánování účastnila od samého počátku, v Žatci se to moc
nedaří. Velká většina obyvatel stále neví, co je komunitní plánování, jak se ho
mohou zúčastnit, mají zkreslené informace o tom, co jsou sociální služby a komu
jsou určené. Opatření míří na zvýšení povědomí veřejnosti o daném tématu,
zejména prostřednictvím facebookového profilu Komunitní plánování Žatec, www
stránek města, adresáře poskytovatelů sociálních služeb a prorodinných aktivit v
„papírové“ i elektronické verzi a jeho aktualizaci, prostřednictvím setkávání aktérů
s obyvateli města, pravidelných článků v Žateckém zpravodaji apod.
facebookový profil Komunitní plánování Žatec,
www stránky města,
adresář poskytovatelů sociálních služeb a prorodinných aktivit v „papírové“ i
elektronické verzi a jeho aktualizace,
setkávání aktérů s obyvateli města,
články v Žateckém zpravodaji a dalších medií
besedy, přednášky, workshopy

Garanti

Město Žatec, OSV, poskytovatelé služeb

Opatření 1.3

Podpora souvisejících služeb

Popis opatření

Registrované sociální služby ve městě vhodně doplňuje síť souvisejících služeb.
Tato síť není uzavřená, je třeba ji neustále rozvíjet podle potřeb obyvatel města,
které se v čase mění. Své místo v síti si v minulých letech našla potravinová banka,
jejichž služeb pro své klienty využívají mnohé registrované sociální služby i odbor
sociálních věcí městského úřadu. Velmi významné postavení má i terénní zdravotní
péče / domácí zdravotní péče. V posledním roce je mezi obyvateli města stále větší
poptávka po odborné psychologické a terapeutické pomoci, a to napříč všemi
věkovými kategoriemi bez ohledu na společenský status. Dlouhodobě je
neuspokojená poptávka po psychiatrické pomoci jak pro dětské, tak zejména pro
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dospělé klienty. Opatření cílí i na aktivaci geriatrické péče, která ve městě chybí
a jejíž absence v budoucnu, s ohledem na stárnutí populace, bude stále citelnější.
Výstupy

Rozvoj potravinové banky
Rozvoj terénní zdravotní péče / domácí zdravotní péče
Vznik geriatrické péče
Zpřístupnění psychologické, psychoterapeutické, terapeutické sociální péče
umožní včasné podchycení problému, nepříznivé sociální a životní situace a zabrání
tak jejich rozvíjení a prohlubování
Rozvoj sítě psychiatrické, psychologické, psychoterapeutické péče a snížení
nároků na jejich využívání zajistí její dostupnost a včasnost, což povede ke
snižování jejich nepříznivých dopadů

Garanti

Potravinová banka Džbánsko, z.s., Fokus Labe, z. ú., Psychiatrická léčebna
Petrohrad mobilní terénní tým, ARNIKA, další poskytovatelé

Opatření 1.4

Podpora rozvíjení kompetencí a dovedností pracovníků služeb

Popis opatření

Podpora rozvíjení kompetencí a dovedností pracovníků služeb (sociálních
pracovníků, poradců, pedagogů, …) prostřednictvím vzdělávacího programu
zaměřeného na terapeutické přístupy, práci se vztahy, vztahovými problémy,
s prostředím.
Nedílnou součástí celého procesu rozvoje sociálních služeb v následujícím období
jako důsledku demografických trendů je potřeba zajištění potřebného odborně
vzdělaného personálu jednotlivých poskytovatelů vč. nezbytného posílení
pracovníků v přímé obslužné péči.

Výstupy

Zvýšení kompetencí a dovedností odborných pracovníků i pracovníků v přímé péči
prostřednictvím školení, kurzů, stáží apod.
Včasné podchycení a řešení problémů kompetentními a vzdělanými pracovníky
služeb sníží nároky na vysoce specializovanou síť psychiatrické, psychologické a
psychoterapeutické péče

Garanti

Poskytovatelé služeb

CÍL 2/SP

PODPORA PORADENSTVÍ

Opatření 2.1

Snižování zadluženosti rodin

Popis opatření

Zadluženost obyvatel města je velice významná. Dluhy zasahují do finančních a
majetkových poměrů dlužníka, často však také i do základních životních potřeb
jeho rodiny. Lidé mohou vlivem zadlužení přijít o své bydlení, ztratit své blízké v
podobě rozvodu nebo žít delší dobu v nepřetržitém stresu, což může vést k
výskytu psychických nebo somatických onemocnění. Zabránění zadlužování a
prevence předlužování představuje důležitý úkol na cestě k integraci sociálně
vyloučených jedinců a rodin. Dluhové poradenství, zvyšování finanční gramotnosti
obyvatel, osvěta veřejnosti, spolupráce napříč různými obory a nestátními
neziskovými organizacemi, vzdělávání sociálních pracovníků i celé veřejnosti, jsou
opatření, která mají řešit dluhové problémy. Zadlužení obyvatel města se netýká
jen znevýhodněných a ohrožených osob, ale má souvislost s celou populací a
úrovní života ve městě.
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Ve městě funguje poskytovatel, který se dluhové problematice věnuje systematicky
již několik let. Chybí jí však udělení akreditace od Ministerstva spravedlnosti ČR
pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Což znamená, že tento poskytovatel
nemůže poskytovat veškeré služby týkající se oddlužení dle insolvenčního zákona,
tzn. posoudit situaci dlužníka, pomoci mu s přípravou podkladů nutných pro
sepsání insolvenčního návrhu a také nemůže být dlužníkem zmocněna, aby v jeho
zastoupení sepsala a podala insolvenční návrh.
Výstupy

Zvýšení finanční gramotnosti uživatelů – zvýšení počtu uživatelů, kteří udrží
vyrovnaný finanční rozpočet
Zvýšení informovanosti a obecného povědomí o problematice uzavírání smluv a s
tím spojených rizik, znalostí a postupů při řešení dluhových problémů, jednání
s institucemi a exekutory
Vznik ambulantní dluhové poradny s akreditací
Zajištění služeb odborného sociálního poradenství s cílem snižovat zadluženost
rodin
Prevence závislostního jednání
Vytvoření nabídky preventivních programů
dovedností) pro všechny cílové skupiny

(rozvoj

kompetencí,

nácvik

Online poradna
Garanti

Sociální centrum pro rodinu, z.ú, Oblastní charita Most, Žatecký spolek Handicap,
z.s., další poskytovatelé

Opatření 2.2

Podpora služeb v oblasti poradenství

Popis opatření

Opatření cílí na situace, kdy lidé nemají dostatek informací o službách, popř. mají
zkreslené informace o určitých službách a možnostech, což jim podstatně
stěžuje řešení nepříznivých sociálních situací, řešení specifických problémů.
Oblasti poradenství jsou různé, např. nemoc a invalidita, stáří, pozůstalí, rodina a
děti, nezaměstnanost, bydlení, peněžité nebo věcné dávky a další.

Výstupy

Zvýšení dovedností a kompetencí uživatelů při řešení životních situací
Zvýšení informovanosti a rozpoznání rizik
Finanční zajištění uživatelů z cílové skupiny – invalidní důchod, příspěvek na péči,
dávky sociální pomoci či hmotné nouze
Minimalizace dopadů těžké či krizové sociální situace
Pomoc orientace v nabízených službách, zprostředkování právního poradenství

Garanti

Sociální centrum pro rodinu, z.ú, Oblastní charita Most, Žatecký spolek Handicap,
z.s.
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CÍL 3/SP

BEZBARIÉROVOST

Opatření 3.1

Odstraňování bariér ve městě

Popis opatření

Ve městě a jeho místních částech jsou lidé se sníženou schopností pohyblivosti a
orientace, a to jak z řad obyvatel, tak z řad návštěvníků. Město je v blízkosti
státních hranic, jeho jméno figuruje na indikativním seznamu UNESCO.
Bezbariérovost se netýká jen zdravotně handicapovaných osob, ale i dalších skupin
obyvatel, např. seniorů, rodičů s malými dětmi, návštěvníků neznalých prostředí.
Ti všichni mohou mít problém s přístupem do budov veřejných institucí, služeb,
prodejen, restaurací, sportovišť, stejně jako třeba s bezpečným pohybem a
orientací ve městě včetně komunikací, označení ulic a budov i přístup k informacím
o činnosti samosprávy.
Za poslední období se zlepšila dostupnost veřejných objektů a dalších prvků
infrastruktury; přesto se na území města nachází další místa, která jsou pro osoby
se sníženou schopností pohyblivosti a orientace přístupné pouze s dopomocí cizí
osoby a při podstoupení určité míry rizika nebo jsou zcela nepřístupné. Ve městě
chybí bezbariérový prostor pro pořádní plesů, či větších společenských akcí.
Město aktuálně nemá navrženou koncepci zaměřenou na systematické
odstraňování fyzických barier ve městě a jeho místních částech.

Výstupy

Koncepce systematického odstraňování bariér ve městě
Zpracování studie bezbariérovosti
Vytvoření harmonogramu realizace

Garanti

Město Žatec, další poskytovatelé

CÍL 4/SP

PODPORA PREVENTIVNÍCH, VOLNOČASOVÝCH, POHYBOVÝCH A
VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

Opatření 4.1

Udržení, rozvoj a podpora preventivních, volnočasových, pohybových a
vzdělávacích programů napříč cílovými skupinami

Popis opatření

Význam volného času a jeho využití v moderní společnosti výrazně vzrůstá. To
vyžaduje podporovat všechny tendence, které směřují k jeho kvalitnímu využívání
a zabezpečovat pro ně vhodné podmínky.
Opatření je zaměřeno na vytváření otevřeného prostoru nabízejícího rodinám
spektrum kulturních, komunitních vzdělávacích a dalších aktivit a služeb. Zlepšení
podmínek pro aktivní a edukativní trávení volného času rodin, seniorů, dětí,
mládeže a mladých dospělých.
Jednou z možností naplnění opatření je realizace tematických přednášek, besed,
seminářů, workshopů, seminářů a kurzů pro cílovou skupinu.

Výstupy

Udržení a zachování fyzické a psychické pohody cílové skupiny
Smysluplné trávení volného času rodiny
Udržení rodinných a sociálních vazeb, vazeb na komunitu
Aktivizace cílové skupiny
Zlepšení nabídky služeb

Garanti

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, SPCCH, Seniorcentrum z.s.,
Sedmikráska z.s., Sociální centrum pro rodinu z.ú., další poskytovatelé
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CÍL 5/SP

PODPORA BYDLENÍ PRO OHROŽENÉ SKUPINY A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH
SLUŽEB

Opatření 5.1

Podpora aktivit zvyšujících možnosti uživatelů sociálních služeb v zajištění
vhodného bydlení, rozvoj sociálního bydlení

Popis opatření

Jednou z nejdůležitějších životních potřeb všech lidí je bydlení. Je jedním ze
základních předpokladů pro stabilitu fungování rodiny i jednotlivce. Ve městě je
poptávka po dostupnosti standardního bydlení pro domácnosti v nejistých či
nevyhovujících podmínkách nebo pro ty, kteří si potřebují zvýšit schopnost udržet
si bydlení (bydlení mají, ale jsou ohroženi jeho ztrátou). Přibývá počet obyvatel,
kteří nemohou najít přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními
prostředky. Ve městě chybí bydlení adekvátního a pravidelně ověřovaného
standardu, které by bylo zajišťováno s využitím veřejných dotací, poskytováno na
bázi neziskovosti a bylo monitorováno Městem.
Cílová skupina tohoto opatření má rozmanitý charakter, např. rodiny s dětmi,
mladí lidé opouštějící ústavní výchovu, senioři, a další.
Pro nastavení funkčního systému v oblasti bydlení je třeba vytvořit koncepci
bydlení, a to na základě znalostí specifik cílové skupiny, zmapování bytového fondu
(včetně monitoringu volných objektů a pozemků ve městě i aktuálních dotačních
výzev) a zmapování kapacit podpůrných služeb.

Výstupy

Vznik koncepce bydlení
Zvýšení počtu osob, kteří dosáhnou na bydlení adekvátního a pravidelně
ověřovaného standardu
Prevence (tzn. včasná detekce rizika ztráty bydlení a včasná pomoc lidem v bytové
nouzi, ideálně s cílem udržení bydlení stávajícího, dále prevence sociální izolace u
seniorů, prevence odloučení dětí od rodičů apod.)
Rozvoj bytového fondu
Vznik Housing first (tzn. co nejrychlejší řešení bezdomovectví v bytě s maximální
individuální podporou služeb pro udržení bydlení)
Rozvoj podpůrných služeb
Vznik koordinátora místních partnerů (Město Žatec)

Garanti

Město Žatec, Vavřinec z.s., Oblastní spolek ČČK Louny

Opatření 5.2

Podpora azylového či obdobného bydlení pro jednotlivce, děti, rodiny s dětmi

Popis opatření

Opatření je zaměřeno na udržení provozu, poskytnutí střednědobého bydlení
jednotlivcům, dětem a rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení, kteří neumí nastalou situaci sami řešit. Příčiny, které
pravděpodobně predikovaly potřebu či nutnost využít azylové bydlení, jsou u
každého jednotlivce specifické. Služby v azylových domech jsou nastavené
komplexně k dané problematice cílové skupiny konkrétního zařízení. Hlavní osou
sociální práce pracovníků azylových domů je formulace osobního plánu uživatele.
On sám je autorem vytyčení si svého cíle, kam se chce v rámci služby posunout.
Práce a snaha pracovníků azylových domů je zvýšit pravděpodobnost integrace
člověka sociálně vyloučeného do většinové společnosti.
Poskytování sociální služby azylové domy
Udržení provozu služeb ve stávajícím rozsahu a kvalitě

Výstupy
Garanti

Vavřinec z.s., Oblastní spolek ČČK Louny
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CÍL 6/SP

KOMUNITNÍ CENTRUM

Opatření 6.1

Vznik komunitního centra
Opatření cílí na potřebu vytvoření funkčního a v pravém slova smyslu
komunitního, vzdělávacího, kulturního, společenského a uměleckého centra, které
by reflektovalo aktuální společenské potřeby. Cílová skupina by měla zasahovat do
všech věkových skupin a do celého sociodemografického rozložení města. Aktivity
centra budou propojovat a podporovat místní komunitu. Centrum bude zároveň
plnit funkci zázemí pro spolky.

Popis opatření

Výstupy

Vytvoření prostoru pro setkávání všech generací
Zvýšení úrovně kvality života obyvatel města
Udržení kvality poskytovaných služeb

Garanti

Město Žatec

Opatření 6.2

Posilování občanského života komunity
Opatření je zaměřeno na vytvoření komunikační platformy, kde se mohu setkávat
obyvatelé města různých generací a vést spolu rozhovory o sociálních
záležitostech celé komunity, společně o nich rozhodovat. Cílem je kultivace
komunity, participace veřejnosti, propojování lidí, jejich neformální vzdělávání a
vytváření takových vztahů, které vedou k rozvoji místního společenství. Opatření
je chápáno jako prevence konzumního způsobu života; má také ambici posílit
občanské kompetence (nejen) mladých lidí a zapojit je do místních aktivit.

Popis opatření

Výstupy

Zvýšení úrovně kvality života obyvatel města

Garanti

Sedmikráska Žatec, z.s., Sociální centrum pro rodinu z.ú., Seniorcentrum, z.s.,
Roztančená kolečka, z.s.. Město Žatec, Budík z.s., další poskytovatelé

CÍL 7/SP

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI

Opatření 7.1

Podpora a rozvoj sociálního podnikání
Město Žatec podporuje podnikatelské aktivity, které prospívají místní společnosti
a životnímu prostředí a které vytváří pracovní příležitosti pro osoby se
zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk těchto aktivit je z větší
části použit pro další rozvoj sociálního podniku.
Opatření je zaměřeno jednak na podporu stávajících sociálních podniků, jednak na
rozvoj dalších.

Popis opatření

Výstupy

Získání zaměstnání pro těžce zaměstnavatelné osoby
Uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

Garanti

Město Žatec, úřad práce, Fokus Labe z.ú., další poskytovatelé

Opatření 7.2

Podpora a rozvoj chráněných, sociálně terapeutických a aktivizačních dílen
Opatření cílí na podporu a rozvoj všech typů dílen, které zaměstnávají osoby
s různým typem znevýhodnění (mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým nebo
kombinovaným), které nejsou vzhledem ke svému postižení umístitelné na
otevřeném trhu práce. Posláním dílen je poskytovat těmto osobám aktivizační a
pracovní programy s cílem podpory při vytváření pracovních a sociálních
dovedností směřujících k posílení jejich šance pro samostatnější život.

Popis opatření
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Součástí je i poskytování odborného poradenství v oblasti zaměstnávání a
vyhledávání a zprostředkování vhodného pracovního místa
Výstupy

Zvýšení pracovních kompetencí, smysluplné trávení volného času klientů
Zapojení uživatelů do pracovního procesu – snižování závislosti uživatelů na
sociálních dávkách

Garanti

Kamarád – LORM p.o., Fokus Labe, z.ú., Město Žatec, úřad práce, další
poskytovatelé

Opatření 7.3

Prostupné zaměstnávání a využití zaměstnaneckých programů Úřadu práce
Smyslem prostupného zaměstnávání je umožnit nezaměstnaným lidem pozvolný
přechod na trh práce. Umožňuje jim ověřit si svoje schopnosti a dovednosti,
postupně získat nebo obnovit pracovní návyky, získat příslušnou kvalifikaci a
zapojit se na volný trh práce. Současně to pro ně znamená také komplexní řešení
jejich sociální situace, neboť nástup do zaměstnání může být spojen s exekucí na
mzdu, změnou životního stylu, nutností zajistit péči o děti apod. Úřad práce ČR
disponuje pro tuto cílovou skupinu několika programy pomocí nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti. Opatření je zaměřeno na propojení obou segmentů, stejně
jako na větší míru zapojení úřadu práce do procesu komunitního plánování.

Popis opatření

Výstupy

Rozvoj spolupráce mezi subjekty vedoucí k zaměstnávání cílových skupin
Zvýšení informovanosti o možnostech zaměstnávání ohrožených skupin na trhu
práce
Vytváření pracovních míst pro ohrožené skupiny na trhu práce za pomoci subvencí
projektů neziskových organizací a úřadu práce u zaměstnavatelů
Informování o projektech, které jsou v přípravě nebo realizaci

Garanti

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., úřad práce, další poskytovatelé

Opatření 7.4

Podpora pečujících osob
Opatření se zaměřuje na zajištění podpory pečujících osob, (tzn. lidem, kteří se
snaží skloubit práci a svůj život s péčí o své nejbližší), formou aktivit, které
pomohou regeneraci sil potřebných při péči o osobu se zdravotním postižením.
Zároveň se opatření dílčími aktivitami zaměřuje na „zviditelnění osob“ dlouhodobě
pečujících a upozorňuje na nedostatečné ocenění „domácí péče“ ze strany
veřejnosti

Popis opatření

Výstupy

Prevence vyhoření a sociální izolace pečujících osob
Obnovení sil (hlavně duševních) pečujících osob
Zkvalitnění života a zviditelnění skupiny dlouhodobě pečujících osob

Garanti

Sociální centrum pro rodinu, z.ú., Město Žatec, úřad práce, psychologové,
terapeuti, další poskytovatelé

48

III. Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce na období 2020 - 2023

Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel a průměrný věk v letech 2010 - 2018 (k 1.1.) ............................................................... 7
Tabulka 2 Vývoj počtu přiznaných příspěvků na péči .............................................................................................................. 8
Tabulka 3 Věkové složení obyvatelstva 2010 - 2017 (k 31.12.) ............................................................................................ 8
Tabulka 4 Pohyb obyvatelstva v letech 2010 - 2017................................................................................................................ 9
Tabulka 5 Cizinci podle státního občanství v letech 2010 – 2017 – okres Louny ........................................................... 9
Tabulka 6 Nezaměstnanost v Žatci k 31. 12. 2018 ............................................................................................................... 10
Tabulka 7 Dávky státní sociální podpory – počet přiznaných dávek ................................................................................ 11
Tabulka 8 Počet přiznaných dávek hmotné nouze................................................................................................................ 11

Graf 1 Průměrný věk obyvatelstva v letech 2010 - 2018 (k 1.1.) ......................................................................................... 7
Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Žatci dle věkových skupin (2/2019) .............................................................................. 10

49

