Pracovní skupina
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE + ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Pracovní skupina - seznam členů
organizace
Město Žatec
Mosty o.s. – sociálně psychologické centrum
Most k naději
Rodinné centrum Sedmikráska
Oblastní charita Most ??????
PROMETHEUS Effect,o.p.s. – sociální firma
Pedagogicko psychologická poradna
Oblastní charita Žatec
Potravinová banka v Ústeckém kraji,o.s.
Městský úřad Žatec - městská policie
Český červený kříž (Oblastní spolek ČČK
Louny) ???????

Kamarád Lorm
Fond ohrožených dětí
Maltézská pomoc, o.p.s.,
HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně
postižených??????
Roztančená kolečka o.s.
Funkey Monkey
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří
Levandule – dobrovolnické centrum
Speciální MŠ
Církev bez hranic
SPC Žatec

SWOT analýza - Rodina, děti a mládež
Silné stránky
Přístup města, vedení (8)
Vznik a trvání služeb (7)
Spolupráce mezi službami (6)
Měsíc pro rodinu (5)
Schopnost psát dobré projekty (5)
KP → dostupnost služeb (3)
Kvalita služeb (1)
Zvýšení počtu prorodinných aktivit (1)
Pokryty sl. pro předš. a ml. šk. věk (1)
Zdravá konkurence (0)
Existence dotačního titulu města (0)
Terénní služby pro rodinu (0)
Individuální přístup ke klientovi (0)
Spolupráce v prorodinných aktivitách (0)
Příležitosti
Dobrovolnictví (9)
Maják → Informovat o akcích (7)
Rodina trend (6)
Aktivity pro mladší školní věk (5)
Sociální podnikání (3)
Stoupá aktivita uživatelů (2)
Komunitní plánování (2)
Projekty ÚP (1)
Příhraniční spolupráce – Euroregion
Krušnohoří (1)
Nové dotační období ESF (0)

Slabé stránky
Finance (10)
Medializace aktivit (9)
Mění se hodnoty rodiny (5)
Neinformovanost (4)
Absence aktivit pro ml. 15-18let (3)
Rozpočet rodiny (2)
Absence prostupného bydlení pro urč. skup. lidí (2)
Vyklizení prostoru „ Jitřenky ″ (1)
Snížení počtu dětí (0)
Vnímání rodiny (0)
Nárůst administrativy (0)

Rizika
Dluhové zatížení rodin (12)
Zneužívání cílové skupiny (10)
Vysoká a dlouhodobá nezaměstnanost (4)
Nestabilní legislativa (3)
Roste počet rodin ohrožených soc.
vyloučením (3)
Podpora KP po volbách (2)
Bydlení – nedostupné pro určitou skupinu (1)
Chybí tolerance mezi lidmi (0)

SWOT analýza – Osoby a rodiny v přechodné krizi
Silné stránky

Slabé stránky

Komplexnější síť služeb (5)
Dostupnost služeb (5)
Existence nízkoprahu a K centra (5)
Zájem města řešit problémy cestou soc. práce (2)
Spolupráce s městskou policií (1)
Zájem o cílovou skupinu (0)
Není gheto, vyloučená lokalita (0)

Chybí noclehárna + denní centrum (4)
Vrací se „špatné adresy“ (3)
Finanční gramotnost (3)
Nemožnost poskytnutí komplexní pomoci (2)
Chybí dostupnost probační služby (2)
Nízký status soc. profese (1)
Polarizuje se společnost (1)
Vzdělání a kvalifikace (1)
Nízké příjmy rodin (1)
Pomoc pro osamělé (0)
Veřejnosti vnímání roms. problematiky se soc.
oblastí (0)
Drogová scéna trvající, tradiční (0)
Chybí služby pro hraniční klienty (0)

Příležitosti

Rizika

Terénní práce (4)
Služby pro nové cíl. skup., např. Dům na ½ cesty (4)
Zapojení ÚP do KP (3)
Využívání bonusů, např. pojišťovny ..(2)
Dělat nové projekty (1)
Propojení s prev. kriminality (1)
Dominantní občanská poradna (1)
Projekty ÚP (1)
Potravinová banka (1)
Spolupráce komise PK + soc. zdav. komise a KP (0)
Projekty mimo KP (prev. krim.) domovník (0)

Špatně nastaven dávkový systém (5)
Předluženost (4)
„Zhroucení“ FOD (3)
Dlouhotrvající vysoká nezaměstnanost (2)
Financování → přechod na kraj (1)
Zvýšení počtu hraničních rodin (1)
Nesystémovost veřejné správy (1)
Negativní postoj veřejnosti (1)
Zhoršování situace při neposkytování služeb (0)

Služba sociální prevence
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro
krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně
znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem
služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit
společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů

Při tvorbě II. KP, jak je výše avizováno, došlo ke změně systému v rozložení pracovních skupin – došlo se
sloučení pracovní skupiny Rodina, děti a mládež s pracovní skupinou Osoby a rodiny v přechodné krizi.
Z jednání obou skupin, z poznatků poskytovatelů, uživatelů i dotazníkového šetření mezi veřejností (viz
Příloha KP) vyplynuly následující skutečnosti:
Ve městě dlouhodobě chybějí některá zařízení, jedná se zejména o záchytku, DETOX, klinickou psychologii
a dětskou psychiatrii. Dále je nutné konstatovat, že ve městě není řešena otázka sociálního či obdobné
formy bydlení. Jak uvedená zařízení, tak bytová otázka ale nejsou v kompetenci pracovní skupiny, proto
pracovní skupina doporučuje, aby se jimi zabýval zadavatel 2. KP.

Cíl

PR /1

AKTIVITY V RÁMCI PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ JEDNOTLIVCŮ
A RODIN

Popis:

Lidé, žijící v prostředí chudoby na okraji tržní společnosti mohou za určitých
podmínek vytvářet vlastní subkulturu. Velmi často u ní pozorujeme
nezaměstnanost a nízké příjmy, závislost na sociálních dávkách, vysoký
výskyt neúplných rodin a neoficiálních partnerských svazků. Potýkají se
s dluhy, jsou závislí na lichvářích, neumí s penězi hospodařit. Jsou více
ohroženi stát se pachatelem či obětí trestné činnosti. Jejich vzdělání je spíše
nízké, nemají ve vzdělání důvěru, často neposílají své děti do školy či je ve
vzdělání nepodporují. Žijí v nevyhovujících hygienických podmínkách,
zdravotní stav bývá horší. Mají potíže s bydlením, v lepším případě žijí na
ubytovnách. Mají velice nízké právní povědomí, často nejsou schopni
porozumět vlastním právům či povinnostem. Tito lidé jsou deprivovaní,
rezignují. Orientují se na krátkodobý prožitek.
Nebezpečí spatřujeme ve skutečnosti, že hodnoty, postoje a vzorce chování
těchto lidí jsou generačně přenášeny z rodičů na jejich děti. Osoby
pohybující se v takovém prostředí, se sice časem životu v chudobě
přizpůsobí, současně je pro ně skutečně velmi těžké se z chudoby vymanit.
Opatření se týkají tématu ohrožení jednotlivců, rodin, dětí a mládeže a
komplexní podporou této cílové skupiny. Velmi žádoucí se jeví preventivní
práce se sociálně slabými či jinak ohroženými jedinci i rodinami. Při práci
s cílovou skupinou je třeba vzít v úvahu jak rizikové tak i protektivní faktory.
Podpora jednotlivců a rodin je chápána jako soubor prostředků sociálně
právní ochrany, sociálních služeb a dalších opatření, programů a plánů, které
jsou nabízeny z velké části rodičům dítěte a dítěti, jehož sociální, biologický a
psychologický vývoj je ohrožen.

Opatření vedoucí
k naplnění cíle

PR/1.1 - Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
PR/1.2 - Udržení a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
PR/1.3 - Udržení a rozvoj azylového či obdobného bydlení pro děti, rodiny
s dětmi
PR/1.4 - Vytvoření systému podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám,
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci

Opatření PR/1.1.
Popis opatření:

Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Cílem NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním
způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě
terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky
nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet
podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být
poskytována osobám anonymně.
Cílovou skupinou NZDM jsou děti a mládež, které:
a) zažívají nepříznivé sociální situace
Jde o konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující
životní podmínky
b) jsou ve věkových skupinách:

Nedostatky/ příležitosti:

Předpokládaní
realizátoři, partneři

Předpokládané zdroje
financování
Opatření PR/1. 2

• od 6 do 12 let; • od 13 do 18 let; • od 19 do 26 let
c) žijí nebo se pohybují v konkrétní lokalitě, kterou lze vymezit:
• sociálně či • geograficky
d) vztahují se k nim další (doplňkové) charakteristiky:
• nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit
• vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče
• dávají přednost neproduktivního trávení volného času
• dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu
• mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující
pro ně samé
nebo jejich okolí
• nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak,
jak to vyžadují jiné typy služeb.
Aktuálně službu poskytují Mosty o.s.- sociálně psychologické centrum ,
název klubu POHODA – poptávka po této službě je velká, kapacita začíná být
nedostatečná, do budoucna by bylo třeba ji navýšit; zvážit zaměření i na
předškolní děti
Realizátoři: Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb, zejména o.s.
Mosty – sociálně psychologické centrum
Partneři:
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři,
dotační tituly
Udržení a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Popis opatření:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popř. ambulantní
služby. Obsahem služby je bezplatné poskytování pomoci, podpory a
poradenství rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách,
rodinám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým,
zejména je-li v důsledku dlouhodobě nepříznivé životní situace, kterou
nejsou schopni překonat vlastními silami, ohrožen vývoj dítěte a fungování
rodiny.
Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není
schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí
rodiny a vývoj dítěte. Důraz je kladen na individuální sociální pomoc a
poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí,
na prohlubování rodičovských schopností a dovedností a prevenci
předčasného ukončování vzdělávání dětí.
Služba je většinou poskytována v domácnostech klientů.
Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování sociální
situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení životní úrovně rodiny
a zvýšení sociálních dovedností jejích jednotlivých členů. Cílovým stavem je
rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života
a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich
všestranný rozvoj.

Nedostatky/ příležitosti:

Aktuálně službu poskytují:
Mosty o.s.- sociálně psychologické centrum , projekt RADDAR, - jedná se o
ambulantní program podpory pro děti, u kterých se již objevily první známky
problémového chování. Jeho cílem je odvrátit hrozbu umístění
dítěte/mladistvého do ústavní výchovy a zabránit sociálnímu vyloučení
mladistvých, kteří se z ústavních zařízení vrací zpět.
Oblastní charita Most, pracoviště Žatec
Fond ohrožených dětí, Pobočka FOD Žatec,

Předpokládaní
realizátoři, partneři

Předpokládané zdroje
financování
Opatření PR/1.3
rodiny

Příležitost spatřujeme v propojení služby s orgánem sociálně právní ochrany
dětí, školami, s dalšími subjekty neziskového sektoru
Realizátoři : Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb, zejména : o.s.
Mosty – sociálně psychologické centrum, FOD Žatec, Oblastní charita Most
Partneři: Potravinová banka v Ústeckém kraji,o.s., školská zařízení,
související služby
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, dotační
programy, MŠMT
Udržení a rozvoj azylového či obdobného bydlení pro jednotlivce, děti,
s dětmi

Popis opatření:

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v
nepříznivé
sociální
situaci
spojené
se
ztrátou
bydlení.
Služba obsahuje základní činnosti:
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Služba je na dobu určitou ( obvykle 1 rok), přechodnou dobu, klienti jsou
motivováni k opuštění služby a k návratu zpět do běžného života – nutno
s klienty pracovat na osvojení kompetencí.
Siť sociálních služeb může u určitých cílových skupin nahrazovat bytovou
politiku (tzv. sociální bydlení).

Nedostatky/ příležitosti:

Aktuálně službu poskytují:
Mosty o.s. – sociálně psychologické centrum - v r. 2014 vznikla nová služba
- azylové bydlení pro mládež, vyrůstající mimo rodinu( projekt 3-2-1

START), kapacita 6 osob – už nyní je jasné, že kapacita je nedostačující,
poptávka je vyšší, v okolí nejsou žádné podobné služby dostupné
Fond ohrožených dětí, Azylový dům FOD Žatec - AD Střecha – rodiny s
dětmi
Oblastní spolek ČČK Louny, Azylový dům pro muže – kapacita 26 lůžek,
v současné době dostačující
Zásadní nedostatek spatřujeme v absenci azylového bydlení pro ženy bez
dětí – v současnosti špatně řešitelný problém, klientky jsou odkazovány do
okolních měst, určitým řešením jsou komerční ubytovny – zde ale chybí
sociální práce s klientkou

Předpokládaní
realizátoři, partneři

Předpokládané zdroje
financování

Opatření PR/1.4

Za příležitost lze považovat typ bydlení na způsob prostupného bydlení –
návazné bydlení po ukončení bydlení v azylovém domě – mělo by být
motivačním prvkem.
Realizátoři :Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb, zejména : o.s.
Mosty – sociálně psychologické centrum, FOD Žatec, Oblastní spolek ČČK
Louny
Partneři: komerční ubytovny, úřad práce, pronajímatelé bytů
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, úřad práce,
dotační tituly

Vytvoření systému podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám, které se

ocitly
Popis opatření:

Nedostatky/ příležitosti:

v nepříznivé sociální situaci
Každý z nás se dostává během svého života do obtížných situací. Některé
z nich nedokáže řešit bez pomoci někoho druhého. To je prostor pro sociální
služby. Díky komunitnímu plánu se postupně daří vytvořit podmínky pro
uspokojování přirozených potřeb lidi, a to formou podpory a pomoci při
zvládáni péče o vlastni osobu, v soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný
život a v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života
společnosti. Stále se však tvoří systém podpory a pomoci, jedná se o proces,
který byl započat, zdaleka ale není u konce.
Stále rostoucím problémem se jeví dluhová problematika rodin.
I přes veškerou snahu jednotlivých subjektů není systém stále vytvořen.
Jednotlivé případy jsou řešeny většinou nahodile, je velmi málo
poskytovatelů, kteří se snaží spolupracovat s jinými poskytovateli, či
kompetentními organizacemi. Stále převažuje pocit konkurence mezi
jednotlivými subjekty, zájem
klienta může být upozaděn. Větší
pravděpodobnost je, že se tak děje z nevědomosti, nikoliv ze zlého úmyslu.
Je třeba vytvořit systém pomoci a podpory. Předpokladem je chuť
jednotlivých
poskytovatelů a
institucí veřejné správy vzájemně
komunikovat, vymezit kompetence, spolupracovat, provazovat, předávat
informace, …to vše v zájmu klienta.
Příležitost je spatřována v realizaci metod sociální práce, např. případové
konference, zavedení multidisciplinárních týmů, apod. Svou úlohu by zde
mohla sehrát i sociálně zdravotní komise jako metodický a koordinační
prvek.
Systém mohou doplnit i aktivity typu sociální šatní - v současné době tuto
službu provozují Oblastní charita Žatec, Fond ohrožených dětí a o.s. Mosty –
sociálně psychologické centrum – každý ze subjektů má „svou“ cílovou
skupinu.

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Cíl

PR / 2

Realizátoři :Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb, služby související
Partneři: instituce veřejné správy, rodiny klientů, Střediska výchovné péče
Pšov a Buškovice, Potravinová banka v Ústeckém kraji,o.s., úřad práce
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, úřad práce,
dotační tituly, MŠMT

VYTVOŘENÍ SYSTÉMU AMBULANTNÍCH, TERÉNNÍCH A POBYTOVÝCH
SLUŽEB, KTERÝ REAGUJE NA ZJIŠTĚNÉ POTŘEBY VYBRANÝCH
CÍLOVÝCH SKUPIN

Popis:
Doplnění sítě preventivních služeb v Žatci na základě identifikovaných potřeb
tak, aby síť efektivně a plně zajišťovala pomoc pro všechny cílové skupiny
obyvatel. Tyto služby jsou současně navrženy tak, že mohou
být zajištěny navázáním na již existující služby (rozšíření služeb, změna ve
využívání objektů). Tím není dotčena možnost vzniku nového subjektu, nebo
zřízení pobočky poskytovatele z jiného regionu.
Město Žatec si prostřednictvím procesu plánování rozvoje sociálních služeb
(komunitní plánování) ponechává právo poskytnout vyjádření/souhlas k
těmto "novým" službám, které jsou rozvedeny v opatřeních.

Opatření vedoucí

PR/2.1 – Vznik a následně podpora noclehárny

k naplnění cíle

PR/2.2 - Vznik a následně podpora nízkoprahového denního centra
PR/2.3 – Rozvoj sociální rehabilitace
PR/2.4 - Zajištění podmínek pro práci s rizikovou mládeží
PR/2.5. Krizová pomoc
PR/2.6 – Vznik „prostoru“ pro cílovou skupinu 8 a více let ( primární
prevence)

Opatření PR/2.1

Vznik a následně podpora noclehárny

Popis opatření:

Služba poskytuje pomoc osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití
hygienického zařízení a přenocování.
Cílem je minimalizovat počet osob přespávajících „venku na ulici“. Je určená
pro osoby, pro které není momentálně jiná forma ubytování možná. Počet
klientů narůstá, potřeba se zvyšuje zejména v období s nepřízní počasí.
Pomocí této sociální služby lze získat informace o sledované skupině osob,
tyto osoby lze zároveň „zachytit“ do systému sociální pomoci.

Nedostatky/ příležitosti:

Dlouhodobě není tato sociální služba v Žatci dostupná, pokud se využívají
tyto služby, potom je to ve vzdálenějších městech
Poptávka po této službě a zájem o její zřízení je v Žatci dlouhodobě
předpokládaná kapacita 6-10lůžek.
Služba by intenzivněji byla využívána v zimních měsících, kdy je
prokazatelně
vyšší poptávka. Optimální z hlediska udržitelnosti a
financování by bylo navázání na již existující subjekt.

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Realizátoři: Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: Potravinová banka v Ústeckém kraji,o.s.
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, dotační tituly

Opatření PR/2.2

Vznik a následně podpora nízkoprahového denního centra

Popis opatření:

Nízkoprahová denní centra poskytují stravu, umožní hygienu, pomohou
s vyřízením osobních záležitostí osobám bez přístřeší. Ve městě se pohybuje
určitý počet osob, kteří nemají možnost vysprchovat se, vyprat si prádlo,
vykonávat osobní potřeby v důstojném prostředí. Počet těchto osob se
postupně zvyšuje.
Aktuálně „supluje“ službu pro tyto osoby K-centrum , nepokryje ale celou
cílovou skupinu, jen omezenou skupinu osob ( klienti K-centra)
Ve městě není ani dostatek veřejných WC, jenž by mohly osoby bez přístřeší
bezplatně využívat. Mají minimální příležitost uschovat si někde své osobní
věci, doklady, … Osoby bez přístřeší danou situaci řeší individuálně (nemyjí
se, žebrají o dávky mimořádné okamžité pomoci, obtěžují veřejnost). Jsou
více náchylní stát se pachateli či obětmi trestné činnosti.
Při záměru vytvořit nízkoprahové denní centrum nutno počítat v prvé řadě
se sehnáním vhodných prostor.

Nedostatky/ příležitosti:

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Realizátoři : Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: Potravinová banka v Ústeckém kraji,o.s.
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, dotační tituly

Opatření PR/2.3

Rozvoj sociální rehabilitace

Popis opatření:

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich
specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem
výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním
způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb,
nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně
rehabilitačních služeb.
Služba je poskytována zdarma.
Má-li být pomoc klientovi efektivní a smysluplná je nutná propojenost a
vzájemná znalost činností jednotlivých subjektů zainteresovaných na řešení
situace každého jednotlivého klienta. Rovněž je žádoucí do řešení situace
aktivně vtáhnout samotného klienta tak, aby se posílili a znovu navrátili
jeho kompetence a aktivizovali se jeho vlastní zdroje. Smyslem poskytování
sociální rehabilitace není klienty ve službách uměle konzervovat. Přesně
naopak je třeba na klienty působit aktivně, podporovat rozvoj jejich
samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou
k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování jejich nepříznivé sociální
situace, a posilovat jejich sociální začleňování.

Nedostatky/ příležitosti:

Službu měl v Žatci donedávna zaregistrován pouze 1 poskytovatel a to
Fond ohrožených dětí, Zařízení FOD Klokánek v Žatci/Studentská 1044, Žatec
– cílová skupina děti a mládež. Registraci však zrušil.
Je žádoucí službu pro tuto cílovou skupinu obnovit a rozšířit i o další cílové
skupiny, např. dospělí jedinci, lidé s „hraniční diagnózou“, apod. Odhadem
jedná o cca 30-100 osob – skupinu osob, která není ve městě zajištěna,
přitom počet jejích zástupců stoupá, které nadměrně zatěžují činnost policie,
zdravotnické záchranné služby, odborů města a dalších veřejných i
soukromých subjektů. Jde o osoby s psychiatrickými diagnózami, poruchami
chování, mentální retardací, sociální retardací, často bohužel jde o
kombinace těchto faktorů. Optimální z hlediska udržitelnosti a financování
by bylo navázání na již existující subjekt. Jedná se o ambulantní a terénní
službu – centrum.
Realizátoři : Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: související služby, úřad práce,
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, dotační tituly

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování
Opatření PR/2.4
Popis opatření:

Zajištění podmínek pro práci s dětmi a mládeží s tendencemi
k rizikovému chování
Rizikové chování je pojem nahrazující užívané termíny sociálně patologické/
sociálně nežádoucí jevy. Jedná se o chování, které může ohrozit život, zdraví
nebo sociální integritu jedince, nebo chování, které je namířeno proti
zájmům společnosti definovaným zákony. Takové chování lze zařadit do
kategorií:
1. Závislostní chování (legální i nelegální návykové látky + patologické
hráčství + hraní na počítači a fungování ve virtuálním světě
(netolismus)
2. Rizikové sexuální chování, onemocnění HIV/AIDS
3. Prekriminální chování (např. záškoláctví)
4. Agrese, šikana a jiné formy násilného chování
5. Rasismus, xenofobie a extremismus

6. Negativní působení sekt
7. Poruchy příjmu potravy
8. Rizikové sporty (včetně rizikového chování v dopravě)
Příčiny rizikového chování:
• IDENTITA: schopnost porozumět změnám v dospívání, představy o
dospělosti a vztah dospívajícího k sobě samému (proces dospívání, touha po
dospělosti, strach z dospělosti, sebevědomí, sebejistota, sebehodnocení,
sebeúcta )
• PROBLÉMY: schopnost řešit problémy a konflikty, vyrovnávat se s životní
zátěží, ověřuje komunikační dovednosti (osobní problémy, životní zátěže a
strategie jejich zvládání , konflikty, komunikace, zábrany v komunikaci
• VRSTEVNÍCI: vztah k vrstevníkům a schopnost mezi nimi obstát (význam a
vliv vrstevnické skupiny, její hodnoty, nároky na členy, začlenění se,
skupinový tlak, soutěživost, srovnávání se s ostatními, vymezování se vůči
druhým, respekt k odlišnostem )
• HODNOTY: hodnoty, které považuje dospívající za důležité, a na způsoby
zacházení s nimi (hodnoty, volný čas, uspokojování potřeb, cíle, výkonnost,
úspěch a neúspěch, relaxace, osobní tempo, touha po dobrodružství,
nevšedních zážitcích, potřeba experimentovat)
• EMOCE: schopnost vnímání a zacházení s emocemi ( emoce, jejich
vnímání, navozování pozitivních emocí, negativní emoce: úzkost, napětí,
vztek, bezmoc, stud, nejistota, zacházení s nimi )
• INFORMACE: informace jako složka postoje
Nedostatky/ příležitosti:

Ve městě několik let úspěšně funguje nízkoprahové zařízení pro pro děti a
mládež „Pohoda“. Usiluje o to, aby se mladí lidé rizikovým způsobem
nechovali, případně se tak chovali méně, aby vnímali pozitivní i negativní
důsledky svého chování pro sebe a pro společnost, aby svým chováním
aktivně ovlivňovali svůj život, uměli požádat o pomoc, když ji potřebují, a byli
spokojeni se svým životem. Rozšiřují jejich životní příležitosti,
zprostředkovávají jim účinné řešení problémů a zmírňují nebezpečí, která
jim hrozí. Vzhledem k poptávce po službě se kapacita stává nedostatečnou.
Příležitostí se jeví zahrnout cílovou skupinu předškolních dětí.
Další vhodnou aktivitou se jeví terénní a pracovní programy - V nich se
uplatňuje se také motivace k učebním a pracovním návykům a k získání
kvalifikace pro další uplatnění v životě. Na ambulantní služby navazují
outdoorové aktivity, odpolední a víkendové programy a tematicky zaměřené
kempy. Snahou je oslovit a motivovat je a ukázat jim na trvalé hodnoty
života.

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování
Opatření PR/2.5
Popis opatření:

Realizátoři : Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: Potravinová banka v Ústeckém kraji,o.s., úřad práce,střediska
výchovné péče Pšov a Buškovice
MPSV,MŠMT, MV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb,
dotační tituly
Krizová pomoc
Jedná se o terénní, ambulantní nebo pobytovou službu na přechodnou
dobu, jenž je poskytována osobám, které se nacházejí v situaci ohroženi
zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální
situaci vlastními silami. Služba zajišťuje ubytování, stravu, pomoc s
vyřizováním a obstaráváním osobních záležitostí a pomáhá stabilizovat

Nedostatky/ příležitosti:

jejich fyzický, psychický a emocionální stav, posiluje jejich sebedůvěru a
schopnost hodnotit situaci, ve které se nalézají, s patřičným nadhledem.
V Žatci se nachází služba tak jak ji popisuje zákon osobám, které se
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života od 3 let věku. Je poskytována
na základě požadavku sociálního pracovníka sociálního odboru Města Žatce
po dobu nezbytně nutnou k zajištění vhodného umístění nebo náhradního
řešení.
Služba se neposkytuje osobám s psychickým onemocněním nebo osobám,
které vážně narušují společné soužití, osobám závislým na návykových
látkách, nebo pod vlivem návykových látek, osobám s infekčním
onemocněním, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve
zdravotnických zařízeních. Služba je poskytována v domově pro osoby se
zdravotním postižením a poskytuje se v maximální délce 7 dnů.
Pro ostatní cílové skupiny ji
sociálních věcí.

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

„suplují“ všichni poskytovatelé a odbor

V cílové skupině děti a mládež by dostupnost takové služby zkvalitnila
pomoc ohroženým dětem v rámci sociálněprávní ochrany dětí. Krizová lůžka
– částečně pokrývá ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při
FOD Klokánek - nezajišťuje jen pro Žatec, ale i Podbořany, Chomutov, Most,
a další města – aktuální kapacita je diskutabilní, zařízení se občas potýká
s nedostatky v oblasti financování a personálního zabezpečení.
V případě potřeby orgánu sociálně právní ochrany dětí vychází vstříc dětské
odd. Nemocnice Žatec, o.p.s. – jen v odůvodněných případech.
Možným řešením je zachování současného stavu, tzn. poskytování různými
subjekty, ovšem za předpokladu zlepšení koordinace a spolupráce
jednotlivých subjektů.
Realizátoři : Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: Potravinová banka v Ústeckém kraji,o.s., Nemocnice Žatec, o.p.s.,
Střediska výchovné péče Pšov a Buškovice
MPSV,MŠMT, MV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb,
dotační tituly

Opatření PR/2.6

Vznik „prostoru“ pro cílovou skupinu ve věku 8 a více let (primární
prevence)

Popis opatření:

Z poznatků OSPOD (zejména), z dotazníkového šetření, z poznatků z terénu,
byla identifikována cílová skupina dětí starších 8 let jako riziková. Jedná se o
děti, většinou z běžných rodin, které jsou v době po skončení školního
vyučování bezprizorní. Ve městě chybí zájmové kroužky či jiné aktivity,
které by byly pro tuto věkovou skupinu zajímavé, poutavé, dostupné.
Většina existujících dětských hřišť jsou svým vybavením zaměřena na
mladší děti.
Děti starší 12 let se čím dál častěji sdružují do part, společně se dopouštějí
protiprávního jednání, které však bývá málokdy odhaleno. Krátce po tomto
věku zahajují i sexuální život, nezřídka zkoušejí nějakou z drog. Své zážitky,
objevy a poznatky často sdílejí na sociálních sítích.
Tyto děti nejsou cílovou skupinou pro nízkoprahové centrum „Pohoda“.
Rodiny většinou nemají ponětí o tom, jak jejich děti tráví volný čas.
V současné době nemáme žádný terénní program či jinou službu, která by
uměla tyto děti vyhledat, nakontaktovat je a pracovat s nimi. Nabízí se:
1. analýza současného stavu cílové skupiny
2. vznik terénního programu

Nedostatky/ příležitosti:

3. adrenalinový víkendový pobyt
4. vznik kroužků zajímavých pro cíl. skupinu
Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Cíl PR / 3
OSOBY

Realizátoři : Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: rodiny klientů, školy všech typů, středisko výchovné péče, služby
související, Komise prevence kriminality
MPSV, MŠMT, MV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb,
úřad práce, dotační tituly

UDRŽENÍ A NÁSLEDNÉ ZKVALITNĚNÍ NABÍDKY SLUŽEB PR OOBČANY
OHROŽENÉ ZÁVISLOSTÍ

Popis:

Za osoby ohrožené závislostí jsou považováni uživatelé nelegálních drog
(experimentátoři, příležitostní uživatelé, pravidelní uživatelé, problémoví
uživatelé a drogově závislí*). Specifickou skupinou uživatelů, kteří vyžadují
specifické přístupy jsou uživatelé jednající v rozporu se zákonem.
Rozsáhlou problémovou skupinu tvoří dále osoby závislé na alkoholu a také
patologičtí hráči a osoby s poruchami příjmu potravy.
Nezanedbatelnou skupinu ve většině intervencí zejména v sekundární a
terciární prevenci tvoří rodiny a partneři uživatelů.

Opatření vedoucí
k naplnění cíle

PR/3.1 – Udržení a podpora kontaktního centra a návazného terénního
programu

Opatření PR/3.1

Udržení a podpora kontaktního centra a návazného terénního programu

Popis opatření:

Jedná se o nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní i terénní služby
(terénní program Asistent pro terénní kontakt) osobám ohroženým
závislostí na návykových látkách. Je vstupní branou do sítě služeb, které
pomáhají zlepšit sociální, zdravotní a psychický stav uživatelů drog. Usiluje o
takový kontakt s uživateli, který by umožnil ovlivnit jejich chování směrem k
minimalizaci rizik spojených s užíváním drog a ke změně životního stylu.
Kontaktní centrum přispívá svými programy i k ochraně většinové
společnosti před šířením viru HIV, hepatitidy a dalších infekcí.
Sběr infekčního materiálu = monitoring města, sběr a likvidace rizikového,
infekčního materiálu.
Důraz kladen také na terénní programy – jedná se o služby poskytované
osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikový m způsobem života.
Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele drog, osoby bez
přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jine sociálně
ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat
rizika jejich způsobu života. Služba je bezplatná, uživatele mají právo zůstat v
anonymitě.
Aktuálně službu poskytuje Most k naději, K-Centrum Žatec poskytuje celkem
15 druhů služeb. Pracuje s osobami ohroženými drogou – s uživateli, ale i
jejich rodinami a osobami blízkými.
Pravidelně zajišťuje sběr nebezpečného infekčního materiálu ve veřejných
prostorách ( ve spolupráci s Městem Žatec ).
V rámci osvěty spolupracují se školami a dalšími zařízeními.
Realizátoři : Most k naději, K-Centrum Žatec

Nedostatky/ příležitosti:

Předpokládaní

realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Cíl

PR /4

Popis:

Opatření vedoucí
k naplnění cíle

Opatření PR/4.1

Partneři: Město Žatec, lékaři praktičtí a odborní,
MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky., dotační tituly

UDRŽENÍ A ROZVOJ PORADENSTVÍ PRO OBČANY MĚSTA ŽATCE
Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné
sociální poradenství.
základní sociální poradenství - poskytuje osobám potřebné informace
přispívající k řešeni jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je
základní činnosti při poskytování všech druhů sociální služeb; poskytovatelé
sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.
odborné sociální poradenství – je samostatná registrovaná sociální služba,
je zaměřena na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob
PR/4.1 – Rozvoj odborného sociálního poradenství napříč cílovými
skupinami

Rozvoj odborného sociálního poradenství napříč cílovými skupinami

Popis opatření:

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby
jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách,
manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro
osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a
domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života
může vést ke konfliktu se společností.
Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat i zvýšení kapacity nebo vznik nových
služeb zaměřujících se na posílení finanční gramotnosti, dluhového
poradenství a pracovní poradenství
Čím dál více je poptáváno také odborné sociální poradenství pro cílovou
skupinu lidí, kteří pečují o osobu blízkou. Péči poskytují lidé v produktivním
či čerstvě seniorském věku svým rodičům, blízkým, a to nejen těm se
sníženou soběstačností, ale také těm , kteří se nacházejí v konečné fázi
nevyléčitelného onemocnění. Potřeby by mohly být saturovány poskytnutím
kvalitního sociálně právního poradenství, ošetřovatelské edukace, vzdělání
v komunikaci samotným nemocným a osobám pečujícím o osobu blízkou.

Nedostatky/ příležitosti:

Aktuálně službu poskytují:
Rodinné centrum Sedmikráska, Sociální centrum Sedmikráska
HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně postižených, Občanská poradna
HANDICAP
Mezi poskytovateli existuje různá úroveň poskytovaných služeb. Do
budoucna je třeba dbát na kvalitu, podpořit spolupráci všech subjektů, kteří
pracují s klientem. Návaznost na opatření PR/1.4 - Vytvoření systému
podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Realizátoři : Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři:
MPSV, MV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, dotační
tituly

