Cíle jednotlivých pracovních skupin
(navržená úprava manažerskou skupinou)
Občané v přechodné krizi…
Cíl:
1.)Vznik a zkvalitnění činnosti zařízení
v oblasti péče o občany v přechodné
krizi
nebo
ohrožené
sociálním
vyloučením

opatření
1.1.)Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež
1.2.) Krizové centrum s možností krátkodobého
pobytu
1.3.) Azylový dům pro matky s dětmi a ženy v
krizi
1.4.) Azylový dům pro muže
2.)
Rozvoj
programů
v oblasti 2.1.) Poradna pro pomoc při hledání zaměstnání
vzdělávání a umisťování na trh práce
(zprostředkovatelna práce)
2.2.) Vytvoření pracovních příležitostí pro obtížně
zaměstnavatelné osoby
2.3.) Programy pro mladistvé kteří se nepřipravují
na budoucí povolání ani nejsou v pracovním
poměru (alternativní vzdělávací programy)
2.4.) Aktivizačně – motivační programy
3.)
Rozvoj
služeb
v oblasti 3.1.) Udržet a zkvalitnit služby K - centra
protidrogové prevence
3.2.) Primární prevence v oblasti protidrogové
prevence
4.) Rozvoj služeb a aktivit v oblasti 4.1.) Zřízení samostatné funkce Manažera
prevence kriminality
prevence kriminality
4.2.) Pořádání letních „příměstských táborů“

Rodina, dítě a mládež
Cíl:
1.) Udržet a rozšířit síť zařízení pro
rodinu a děti, zkvalitnit služby u
stávajících zařízení

opatření
1.1.) Vznik Klubu pro „náctileté“
1.2.) Vznik Mateřského centra
1.3.)
Udržení
a
zkvalitnění
nabídky
volnočasových, zájmových a vzdělávacích aktivit
pro děti a mládež. (partner DDM)
1.4.) Optimalizovat otvírací dobu Jeslí, MŠ a
školních družin dle potřeb rodičů
2.) Vytvoření zázemí pro sport a 2.1.) „Sportovní plácky“ pro starší mládež
volnočasové aktivity rodin, dětí a 2.2.) Dětská hřiště pro malé děti
mládeže
3) Pomoc rodičům k nástupu do 3.1.)
Podpora
vzdělávacích
programů
zaměstnání po rodičovské dovolené
podporujících zaměstnanost rodičů po RD

Zdravotně postižení
Cíl:
opatření
1.) Zajištění terénních a ambulantních 1.1.) Rozvoj pečovatelské služby
sociálních a zdravotních služeb
1.2.) Rozvoj osobní asistence
1.3.) Zajištění odlehčovacích služeb
1.4.) Vznik denního stacionáře
1.5.) Podpora samostatného bydlení
1.6.) Zajištění tlumočnických služeb
2.) Zajištění zaměstnávání osob se zdr. 2.1.) Podpora vzniku a rozvoje chráněných dílen
postižením
2.2.) Podpora při zařazování na otevřený trh práce
3.) Podpora pro podpůrné aktivity 3.1.) Zajištění rekondic, rehabilitace a cvičení
zdravotně postižených
3.2.) Rozvoj klubové činnosti pro rodiče dětí se
zdravotním postižením
4) Rozvoj služeb domova pro osoby se 4.1.) Rozvoj služeb a péče poskytovaných
zdravotním postižením
domovem pro zdr. postižené Kamarád - Lorm
5.) Odstraňování bariér ve městě
6.) Zajištění hospicové péče

5.1.) Vytvoření odborné připomínkovací skupiny
z řad zdravotně postižených a jejich organizací
6.1.) Podpora vzniku hospice
6.2.) Zajištění terénní hospicové péče

Senioři
Cíl:
opatření
1.) Podpora zařízení zaměřených na 1.1.) sociální služby poskytované ve zdravotnictví
seniory upoutané na lůžko
1.2.) rozšíření lůžkových služeb v DpS
2.)
Podpora
služeb
osobám 2.1.) Zajištění domova se zvláštním režimem
s onemocněním stařeckými demencemi v Domově pro seniory
2.2.) Podpora terénní a ambulantní formy práce
s osobami trpícími stařeckými demencemi
3.) Vznik denního stacionáře pro 3.1.) Podpora vzniku a udržení denního stacionáře
seniory
v Libočanech
3.2.) Vznik denního stacionáře v Domově pro
seniory
4.) Rozvoj komplexní domácí péče
4.1.) Rozvoj asistenčních služeb (osobní asistence
a pečovatelské služby)
4.2.) Podpora spolupráce domácí zdravotní a
sociální péče
1.) Rozvoj služeb poskytovaných 1.1.) Prostorové rozšíření areálu DpS
Domovem pro seniory v Žatci
1.2.) Navýšení kapacity „ošetřovatelského odd.“
6.) Podpora aktivního využívání 6.1.) Podpora vzdělávacím, zájmovým a
volného času seniorů
společenským akcím pro seniory
6.2.) Vznik samostatného subjektu nebo pobočky
„university třetího věku“

Společné cíle: manažerská skupina
Název Cíle :

1/ Vznik občanské poradny, zajištění odborného
sociálního poradenství

Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

1.1 Vytvoření podmínek pro vznik – prostory, výběr
poskytovatele, finanční zajištění
1.2 Provoz občanské poradny
1.3 Podpora poskytovatelů zabývajících se poradenskými
službami ve všech cílových skupinách Komunitního
plánu

Název Cíle :

2/ Zajištění prostor pro činnost neziskových subjektů
ve městě Žatci

Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

2.1 Vznik centra pro neziskový sektor
2.2 Vytvoření podmínek pro klubové a společenské
setkávání neziskového sektoru

Název Cíle :

3/ Vytvoření podmínek pro adresné a efektivní
financování sociálních a souvisejících služeb

Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

3.1 Vytvoření samostatného dotačního „titulu“ z rozpočtu
města s akcentem na zefektivnění čerpání dotací
z vnějších zdrojů
3.2 Vytvoření systému pravidelného zjišťování finančních
toků v sociálních a souvisejících službách

Název Cíle :

4/ Zvýšit informovanost příjemců a poskytovatelů
sociálních a souvisejících služeb ve městě Žatci

Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

4.1 Pravidelné vydávání adresáře služeb (PR
poskytovatelů)
4.2 Pravidelná aktualizace adresáře na webových
stránkách města (PR poskytovatelů – jednotná forma
prezentace)
4.3 Pravidelné informování občanů města prostřednictvím
radničního tisku
4.4 Pravidelné pořádání „Dne sociálních služeb“

Název Cíle :

5/ Zajištění vzdělávání zaměstnanců, pečovatelů, rodičů
v pozicích pečující osoby

Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

5.1.) Zajištění vzdělávání v oboru pracovníků v sociálních
službách - pečovatel/ka, osobní asistent/tka
5.2.) Zajištění vzdělávání pro pečující osoby (rodiče zdr.
postižených dětí, osoby blízké pečující o zdr. postiženou
osobu, nebo seniory)

Název Cíle :

6/ Podpora oblasti dobrovolnictví

Popis a zdůvodnění
Cíle :
Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

6.1. Zajistit organizaci pracující s dobrovolníky (tzv.
„vysílající“ dle zk. o dobrovolnictví) ve prospěch
poskytovatelů soc. služeb v Žatci

Název Cíle :

7/ Podpora vzniku bytových jednotek

Popis a zdůvodnění
Cíle :
Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

7.1. Podpora vzniku bytových jednotek pro specifické
skupiny (mladé rodiny, zdravotně postižení, senioři)

