Cíle a opatření pro jednotlivé oblasti
1. Cíle a opatření společné pro všechny oblasti poskytování sociálních
služeb a prorodinných aktivit
Cíle a opatření této části byly zpracovány na základě výstupů z jednotlivých pracovních skupin.
Zahrnují především systémová opatření společné pro všechny typy sociálních služeb.

Cíl SP /1
Popis a zdůvodnění:

Opatření

Opatření SP/1.1
Popis:

Aktivity opatření

Zajištění systémových a průřezových opatření
Na tomto místě jsou shromážděna opatření, která jsou potřebná pro zdárné
fungování procesu KP. Jsou zde také popsána opatření, která jdou napříč
oběma pracovními skupinami, jsou pro ně společná, tzv. průřezová opatření
SP/1.1
Zachování a rozvoj stávající komplexní sítě sociálních služeb pro
jednotlivé cílové skupiny a jejího udržitelného financování
SP/1.2
Vytváření podmínek pro důstojný a aktivní život napříč cílovými
skupinami
SP/1.3
Vznik a rozvoj sociálně zdravotní péče
SP/1.4
Podpora preventivních aktivit
SP/1.5
Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob
se znevýhodněním
SP/1.6
Zvýšení povědomosti veřejnosti o možnostech pomoci,
poskytovaných sociálních službách a službách souvisejících,
prorodinných aktivitách a o cílových skupinách KP
SP/1.7
Podpora dalších souvisejících služeb, včetně psychologických a
terapeutických

Zachování a rozvoj stávající komplexní sítě sociálních služeb pro
jednotlivé cílové skupiny a jejího udržitelného financování
Především díky předchozímu KP vznikla v Žatci řada služeb a aktivit,
které pomáhají naplňovat potřeby obyvatel města. Zájmem města je
tyto služby a aktivity udržet, podpořit jejich rozvoj. Lidský potenciál je
v této oblasti jedinečný, jednotlivci i organizace mají chuť něco nového
vytvářet. Jejich motivace ale klesá s nedostatečností a nepružností
finančních toků.
SP/1.1.1 Zachování dotačního titulu KP
SP/1.1.2
Podpora služeb pro získávání finančních prostředků

z dalších
vnějších zdrojů
SP/1.1.3 Zajištění plynulého financování služeb v průběhu roku
SP/1.1.4 Zajištění vhodných prostor pro realizaci služeb
SP/1.1.5 Rozvoj a profesionalizace služeb z pohledu personálního
SP/1.1.1

Zachování dotačního titulu KP
stal se významným finančním prostředkem pro realizaci řady dílčích
inovativních projektů. Dle možností je vyhlašován jedno či dvoukolově
v kalendářním roce.

SP/1.1.2

Podpora služeb pro získávání finančních prostředků z dalších vnějších
zdrojů
souvisí se změnou financování sociálních služeb v ČR od roku 2015;
rozumí se i podpora dalších fin. zdrojů, mimo MPSV a Kraj, ESF a spol.

SP/1.1.3

Zajištění plynulého financování služeb v průběhu roku
současný systém financování
soc. služeb v rámci celé ČR je
nevyhovující. Přetrvávajícím problémem je provázanost plánování a
financování služeb, které nejde ruku v ruce s postupy ve financování,
nerespektují výsledky plánovacího procesu. Přispívají tím ke snížení
dopadu procesu KP, případně přispívají ke konzervaci současného
stavu. Pro řadu poskytovatelů je ohrožující období začátku kalendářního
roku, kdy ještě nejsou známy výsledky dotačního řízení (dříve MPSV,
nově kraj), nemají dostatek financí na provoz služby.
Nabízená řešení:
• apelace na změnu systému
• podpora města - optimální by bylo nastavení dotačního řízení
tak ,aby finance měli poskytovatelé k dispozici již v lednu, popř.
v únoru – předpokládalo by to ale schválený výdaj rozpočtu
města

SP/1.1.4

Zajištění vhodných prostor pro realizaci služeb
Podpora ze strany Města k poskytování nájmů a dalších užívacích titulů
k vhodným prostorům v majetku města k provozování sociálních,
prorodinných a souvisejících služeb jako základního předpokladu pro
zdárné provozování těchto služeb.

SP/1.1.4.1.

SP/1.1.5

Vybudování „Komunitního centra“
Z pracovních skupin KP dlouhodobě zaznívá potřeba vybudování
„Komunitního centra“, jako dominantního místa poskytujícího zázemí
pro neziskový sektor a to nejen „sociální oblasti“. Získaná hodnota by
byla v prohloubení spolupráce, efektivnější využívání zdrojů a lepší
orientace pro občany – služby na jednom místě. Takové „zařízení“ by
bylo hrazeno z příspěvků a nájmů zde sídlících organizací. Vhodným
umístěním by bylo centrum města (památková rezervace, nebo zóna),
docházelo by k oživení centra města a zlepšení fungování prvků
„tradiční společnosti“.
Rozvoj a profesionalizace služeb z pohledu personálního
je třeba, aby lidé, kteří se pohybují v oblasti soc. služeb a prorodinných
aktivit ve městě, se vzdělávali i měli přehled o legislativních změnách.
Nabízí se stávající strukturu KP využít pro zkvalitňování informačního
a komunikačního systému v oblasti legislativních změn. Dále je třeba
podporovat a realizovat vzdělávací aktivity v souvislosti s těmito
změnami, stejně jako aktivity v oblastech komunikace, PR, marketing,
fundrising a další.

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Realizátoři: Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb
Partneři:
MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Žatec, poskytovatelé soc.
služeb, uživatelé, sponzoři, dotační tituly

Opatření SP/1.2
skupinami
Popis:

Vytváření podmínek pro důstojný a aktivní život napříč cílovými

V centru
pozornosti
je přímá podpora pro aktivity vedoucí
k začleňování různých, zejména znevýhodněných, skupin obyvatel
města do každodenního, ale i „kulturního“ nebo „společenského“
života obce. Odstraňování bariér je dlouhodobý cíl KP, mnohé už se
podařilo. Je však potřeba na tomto úkolu pracovat nepřetržitě.
„Bariéry“ je potřeba pomyslně odstraňovat i v myšlení obyvatel města,
vést je k pochopení „odlišností“, zejména myšleno odlišností
způsobených zdravotním postižením, věkem apod.
Jednou z velkých příležitostí je rozvoj dobrovolnictví, to přináší synergii
hned několika kladných efektů – je znakem zdravé společnosti, kdy
„pomáhat a tvořit“ bez nároku na odměnu je považováno za „normální
a přínosné“ a současně umožnění takové aktivity je vytvoření prostoru
pro rozvoj lidského potenciálu obce.

Aktivity opatření
SP/1.2.1 Podpora a rozvoj dobrovolnictví
SP/1.2.2 Odstraňování „barierovosti“ města

SP/1.2.1

Podpora a rozvoj dobrovolnictví
ve městě působí dobrovolnická služba Levandule (ta svou činnost
v současné době zajišťuje primárně v Nemocnici o.p.s); dobrovolníky
disponují i další organizace, např. o.s. Mosty – sociálně- psychologické
centrum, RC Sedmikráska, , Maltézská pomoc, jiné organizace je
poptávají a využívají, např. Domov pro seniory a další
Zcela na místě je:
• dobrovolnictví propagovat mezi širokou veřejností, pořádat
osvětové besedy a přednášky – zde se nabízí prohloubení
spolupráce se školami a veřejností. Cílem je přispět k rozvoji
„tradiční“ společnosti.
• podpořit pozici
koordinátora/ky, který/á se stará o
dobrovolníky, poskytuje informace a poradenství pro zájemce
o dobrovolnictví, dobrovolníkům zajišťuje zázemí ve formě
informačního a právního servisu, školení, kurzů, odborné
podpory při jejich vlastním dobrovolnickém působení

SP/1.2.2

Odstraňování „barierovosti“ města
Město Žatec není zdaleka ve stavu, kdy by se dalo hovořit o
bezbariérovém městě. Bariérové jsou mnohé veřejné budovy, městská
hromadná doprava, veřejné WC…. Ve městě chybí odpočinková místa.
Je velmi žádoucí postupně na tyto bariéry upozorňovat a dle možností
je odstraňovat, či alespoň zmírňovat.
V rámci KP pracuje na tomto opatření dlouhodobě členka pracovní
skupiny „Senioři, osoby se zdravotním postižením“ – sleduje,
vyhodnocuje, navrhuje změny. V budoucnu by bylo vhodné více ji
zapojit do rozhodovacích procesů v této oblasti

Předpokládaní
realizátoři, partneři

Realizátoři: Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: střední školy, kluby seniorů, fyzické a právnické osoby

Předpokládané
financování

Opatření SP/1.3
Popis:

zdroje MV ČR, Úřad práce Žatec, Město Žatec, dary a nadace

VZNIK A ROZVOJ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE
Ve městě Žatci není dlouhodobě nikterak zajištěno propojení sociální a
zdravotní péče; přitom propojení těchto dvou sfér je klíčové pro zajištění
sociálně zdravotních potřeb některých občanů.
Sociálně zdravotní péče je péče o občany v těžkých životních situacích
doprovázených větším či menším omezením soběstačnosti. Uplatňuje se
v případech, kdy zdravotní postižení, snížení soběstačnosti a sociální situace
vyžaduje větší podíl sociální péče. Důležitá je spolupráce zdravotní a sociální
sféry a to zejména při rehabilitaci, ošetřovatelské péči a pečovatelství.
K prolínání sociální a zdravotní péče dochází v zařízeních ústavního
charakteru, v ambulantních zařízeních i ve službách terénních poskytovaných
v domácnostech osob.
Důležitost propojení sociálně zdravotní péče chápeme nejen v oblasti léčebné
a ošetřovatelské, ale i v oblasti podpory a prevence zdraví.
Z hlediska potřeb občanů je nutné přistoupit k systémovému propojení oblastí
zdravotních a sociálních služeb poskytovaných na území města. Jedná se o
komplexní nabídku pomoci, která zohledňuje nejen fyzické, ale také psychické
a sociální rozměry životní situace jedince a jeho rodiny.

Aktivity opatření
SP/1.3.1 Vznik pracovní pozice sociálně zdravotního pracovníka v Nemocnici Žatec, o.p.s.
SP/1.3.2 Koordinace sociálních a zdravotních služeb
SP/1.3.3 Zajištění služeb terénního geriatrického pracovníka, domácí zdravotní péče
SP/1.3.1

SP/1.3.2

SP/1.3.3

Vznik pracovní pozice sociálně zdravotního pracovníka v Nemocnici Žatec,
o.p.s
Aktuální situace je značně nevyhovující. V Nemocnici Žatec o.p.s. je sociální
pracovník externí, na částečný úvazek, jeho zaměření je především metodické
vedení a vedení dokumentace. Převážnou část sociální práce tak vykovávají
vrchní sestry, které ji ale nemohou zvládnout ( kapacita, vzdělání), část supluje
dobrovolnická služba Levandule.
Žádoucí je vytvořit stabilní pracovní pozici zdravotně sociálního pracovníka,
úvazek 1,0 pro celou nemocnici, který by intenzivně spolupracoval s rodinami
klientů,
s poskytovateli sociálních služeb, s návaznými službami
(s dobrovolnickou službou apod.), s lékaři a zdravotníky.
Koordinace sociálních a zdravotních služeb
Důvodem je skutečnost, že staří lidé (ale netýká se to pouze této cílové
skupiny) často potřebují jak zdravotní, tak i sociální péči. Je tedy nezbytné,
aby subjekty nabízející tyto služby, pracovaly společně, aby byla, kromě
zajištění obou typů služeb garantována také jejich návaznost a propojenost.
Ve městě působí sociálně zdravotní komise. Její úloha by měla být v budoucnu
více koordinační a koncepční a to zejména právě v oblasti propojení
sociálních a zdravotních služeb.
Zajištění služeb terénního geriatrického pracovníka, domácí zdravotní péče
Domácí péče je symbolem návratu naší společnosti k tradicím našich předků.
Je tvořena určitým rozdílným podílem zdravotní a sociální péči či pomoci.
Jejím cílem je snaha co nejvíce omezit umístění klienta do dlouhodobé

ústavní péče.
Úlohou geriatrické sestry/pracovníka by mělo být v terénu vyhledávat včas
rizikové osoby se zvýšenou pravděpodobností rehospitalizací (starší lidé,
osoby propuštěné z psychiatrických nemocnic, osoby s omezenou
svéprávností apod.), zajišťovat terénní péči o tyto osoby a zároveň
spolupracovat se zdravotnickými zařízeními, lékaři a poskytovateli sociálních
služeb.
Předpokládaní
Realizátoři: Město Žatec,
realizátoři, partneři
Partneři: Nemocnice o.p.s., VZP ČR, pobočka Žatec, úřad práce
Předpokládané zdroje MPSV, MZ, KÚ ÚK Ústí nad Labem, Úřad práce Žatec, město Žatec, VZP ČR
financování

Opatření SP/1.4
VZDĚLÁVACÍCH

PODPORA PREVENTIVNÍCH, VOLNOČASOVÝCH, POHYBOVÝCH A
AKTIVIT

Popis:

Zájem města je podporovat činnost subjektů působících na území města
v oblasti preventivních, volnočasových, pohybových a vzdělávacích aktivit a
to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného
času. Vhodnou formou se jeví aktivace občanů, šíření osvěty, realizace
volnočasových aktivit pro všechny generace či napříč generacemi, ale také o
vzdělávání, poradenství, podpůrné či odlehčovací služby. V neposlední řadě
také úprava veřejných prostranství, zákoutí a parků tak, aby mohla být
využívána k volnočasovým aktivitám. Svou podstatou přispívají k prevenci
sociálně patologických jevů a prevenci kriminality u dětí a mládeže na straně
jedné, na straně druhé přispívají k prevenci izolace či sociálního vyloučení
určitých skupin obyvatel ( starší lidé, osoby se zdravotním omezením, rodiče
na RD, ad.)
U osob se zdravotním postižením a seniorů jsou důležité i aktivity zaměřené
na pohyb – sport, plavání, tanec, rekondiční pobyty; realizace přednášek,
besed a dalších aktivit pro seniory, mezigenerační setkávání, navázání
spolupráce v oblasti aktivit pro seniory ( v rámci ČR i mezinárodně).
Venkovní posilovací stroje pro seniory
Nalezení vhodného prostoru a umístění posilovacích strojů pro seniory, kde by
mohli smysluplně trávit svůj volný čas na čerstvém vzduchu a udržovat a
zlepšovat svou fyzickou kondici
• Udržení a případně zlepšení motoriky a stability seniora
• Předcházení sociální izolaci
• Možnost pro mezigenerační setkávání a změnu vnímání seniorské
populace
• Podpora a zachování stávajících fyzických schopností a dovedností
seniorů
V rámci realizace preventivních projektů se jeví velmi vhodné zapojení všech
typů škol, provázání činnosti jednotlivých poskytovatelů soc. služeb a
spolupracujících organizací, podání a realizace společných projektů. Také
zapojení projektů celkové prevence kriminality města, spolupráce s Komisí
prevence kriminality.
Svou nezastupitelnou úlohu hrají rodinná centra s návaznými aktivitami. RC
je společenství, ve kterém se sdílí radosti i strasti všedního dne. Základní
programy RC jsou doplňovány širokým spektrem vzdělávacích nabídek

s velkým množstvím témat. Prvotním smyslem RC je prevence sociálního
vyloučení rodičů na RD. Programy pro rodiče se zaměřují na posilování
rodičovských kompetencí, na vzdělávání, popř. i na rekvalifikaci – v takovém
případě se rodiče připravují na návrat do zaměstnání, zvyšují si svou
konkurenceschopnost na trhu práce. Posiluje rodinnou pospolitost, do
rodinných aktivit zapojuje matky, otce i prarodiče a širší rodinu.
Přínos RC pro děti spočívá v několika rovinách ( např. učí se žít v kolektivu, učí
se kompromisům, učí se samostatnosti a odpovědnosti, má větší zdroj
podnětů, vidí rodiče v jiné roli než doma, učí se navazovat vztahy, učí se řešit
konflikty, má kontakt s jinými dospělými než rodiči, učí s přijímat
nerodičovskou autoritu…)
RC je prostor pro integraci „odlišných“ (např. rodin se zdrav. postiženým
dítětem, sociálně slabších rodin, …)
RC se zaměřuje nejen na „běžnou rodinu“ , ale poskytuje i terénní práci
s rodinou, podpůrné a odlehčovací služby, spolupracuje s odborníky z řad
psychologů, etopedů, spec. pedagogů, adiktologů, sociálních pracovníků
včetně OSPOD…. Hodně je vázána na práci dobrovolníků.
Výše uvedené je třeba vyvážit profesionalitou a znalostí všech potřebných
zákonů a vyhlášek, kterými se podobná zařízení musejí řídit
Aktivity opatření
SP/1.4.1
SP/ 1.4.1.1.
SP/ 1.4.1.2

Podpora zdravého pojetí rodiny
Rodinná centra s návaznými službami pro podporu rodiny v jejím aktivním
životě.
Město přátelské rodině

SP/1.4.2
SP/1.4.2.1
SP/1.4.2.2
SP/1.4.2.3
SP/1.4.2.4.

Udržení a rozvoj preventivních programů
Podpora aktivit pro děti a mládež
Podpora aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Realizátoři: Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: fyzické a právnické osoby, školy mateřské, základní, střední
MPSV, MŠMT, MV, Město Žatec, poskytovatelé z vlastních zdrojů, sponzoři,
nadace a dary

Opatření SP/1.5

Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob se znevýhodněním

Venkovní posilovací stroje pro seniory

Prostory pro děti a mládež ve věkové kategorii 8+

Popis:
Osoby se zdravotním postižením - čelí při vstupu na trh práce stejným
problémům jako další znevýhodněné skupiny, vyžadují zvláštní pozornost a
cílená opatření. Individualizovaná podpora je v takovém případě nejvhodnější
a umožní zapojit na trh práce více osob se zdravotním postižením, včetně
těch s těžkým zdravotním postižením.
K hlavním důvodům nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením patří
nedostatečné školení a vzdělání, předsudky zaměstnavatelů a nedostatky
přizpůsobení pracovního místa.
Placené zaměstnání představuje pro osoby se zdravotním postižením, stejně
jako pro ostatní populaci, významný základ pro osobní rozvoj a sebeúctu a je
hlavním prvkem potírajícím vyloučení ze společnosti.
Senioři - jsou většinou odkázáni pouze na příjem ze svého důchodu,
případně na drobné úspory, které během života vytvořili. Nezřídka se potýkají

s existenčními problémy. Lidé v seniorském věku bývají často sami,
s nedostatečnými prostředky musí řešit především základní životní potřeby
týkající se bydlení, financí směrem ke zdravotní a sociální péči. Naplnění
volného času, aktivizace či podpora sociálních kontaktů jsou až na dalším
místě, neboť naplnění základních potřeb má přednost.
Rodiče na, popř. po rodičovské dovolené - mají zájem posilovat a rozvíjet
své schopnosti a dovednosti, snaží se o další vzdělávání či rekvalifikaci. Cílem
je zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce. Své mateřské povinnosti
se snaží sladit s profesními.
V tomto ohledu je třeba motivovat
zaměstnavatele, aby jim takové slaďování podporovali ( např. zkrácenými
úvazky, dětskými skupinami, apod. )
Uchazeči o zaměstnání ze sociálně slabého prostředí jsou v konkurenci
ostatních uchazečů znevýhodněni, bez pomoci a podpory se na trhu práce ve
většině případů sami nejsou schopni uplatnit. S dobou, kdy jsou tito uchazeči
vedeni v evidenci úřadu, klesá jejich motivace, snižují se jejich kompetence a
reálné šance získání zaměstnání, život na sociální podpoře se pro ně postupně
stane standartní situací. Často pocházejí z rodin, kde již několikátou generaci
nikdo nepracuje, rodiny jsou zabezpečeny pouze z dávkového systému ÚP chybí motivace, pracovní návyky.
Tzv. sendvičová generace jsou lidé ve věku mezi 45 – 65 lety, kteří pečují o
své děti, které ještě nejsou osamostatněné, a také o své stárnoucí rodiče,
kteří potřebují pomoc. Typickým představitelem je žena ve věku 55 let.
Pečujícím osobám se velmi těžko daří skloubit zaměstnání s rodinou.
Z finančních důvodů mají menší zájem o zkrácené úvazky, větší míru zájmu
projevují spíše o pružnou pracovní dobu, možnost pracovat z domova či tzv.
stlačený týden (pracovat více hodin denně a mít pak den volna).
Neméně častý jev je o generaci výše, tzn. senioři, kteří se starají o své ještě
starší rodiče – osoby v důchodovém věku(okolo 65 let, s minimálními příjmy,
často se zdrav. handicapy ) řeší problém, jak se starat o své vlastní rodiče ve
věku okolo 85 let
Aktivity opatření
SP/1.5.1
Podpora a rozvoj sociálního podnikání
SP/1.5.2
Podpora a rozvoj chráněných dílen, sociálně terapeutických dílen, aktivizačních dílen a
obdobných forem pracovišť
SP/1.5.3
Podpora projektů směřujících k aktivní přípravě na (budoucí) povolání a projektů
zvyšujících kompetence po vstup na trh práce.
SP/1.5.4.
Podpora projektů zacílených na „sendvičovou generaci“

SP/1.5.1

Podpora a rozvoj sociálního podnikání
Sociální podnik musí dle MPSV splňovat tyto charakteristiky:
Musí mít veřejně prospěšný cíl, přinášet sociální prospěch, ekonomický
prospěch, environmentální prospěch i místní prospěch – viz www.ceskesocialni-podnikani.cz
Sociálním podnikáním tedy rozumíme podnikatelské aktivity, jenž prospívají
společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v rozvoji města. Vytváří
pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním či kulturním
znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního
podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako i zvýšení
veřejného prospěchu.
Na území města se sociálním podnikáním aktuálně zabývá především
PROMETHEUS Effect,o.p.s. – sociální firma, která provozuje kavárnu U šnečků
a obnovila restauraci U Zlatého beránka.

SP/1.5.2

Podpora a rozvoj chráněných dílen, sociálně terapeutických dílen,
aktivizačních dílen a obdobných forem pracovišť
Ve městě existují chráněné dílny, aktivizační pracoviště, jejich kapacita je
však nedostatečná. Nedostatečná se jeví také potřebná finanční podpora pro
materiální vybavení tréninkových pracovišť.

SP/1.5.3

Podpora projektů směřujících k aktivní přípravě na (budoucí) povolání a
projektů zvyšujících kompetence po vstup na trh práce

SP/1.5.4.

Podpora projektů zacílených na „sendvičovou generaci“

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané
zdroje
financování

Realizátoři: Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: fyzické a právnické osoby, školy mateřské, základní, střední
MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Žatec, úřad práce, poskytovatelé
z vlastních zdrojů, sponzoři, dotační tituly,

Opatření SP/1.6

Popis:

Zvýšení povědomosti veřejnosti o možnostech pomoci, poskytovaných
sociálních službách, službách souvisejících a prorodinných aktivitách a o
cílových skupinách KP
Podpora rozvoje informačních systémů, které napomohou občanům
města orientovat se v možnostech pomoci, sociálních službách,
službách souvisejících, v cílových skupinách KP a prorodinných
aktivitách města. Realizace aktivit zaměřených na zlepšení veřejné
prezentace poskytovatelů soc. služeb a prorodinných aktivit města
Ze SWOT analýz pro jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb,
ze zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb i ze zkušenosti členů
pracovních skupin vyplývá, že informovanost obyvatel města nabídce
sociálních služeb (a jejich možnostech) je nedostatečná. Tato
skutečnost se potvrdila i ve výsledcích průzkumu, který provedl mezi
obyvateli města odbor sociálních věcí MěÚ Žatec v květnu a červnu
2014.
Informace o dění v komunitním plánování jsou
k dispozici na
webových
stránkách
města,
v záložce
http://www.mestozatec.cz/mestsky-urad/socialni-sluzby/, na webových stránkách
jednotlivých poskytovatelů, nepravidelně nalezne občan informace
v Žateckém týdeníku.
Ze SWOT analýz také vyplynula potřeba významnější propojenosti
pobytových a terénních sociálních služeb, zdravotnictví a školství.

Aktivity opatření
SP/1.6.1 Vytvoření informačního systému
SP/1.6.2 Prezentace služeb
SP/1.6.3
Pravidelná aktualizace tištěného katalogu služeb a jeho distribuce směrem
k veřejnosti
SP/ 1.6.4 Vytvoření informačního letáku a jeho distribuce směrem k veřejnosti
SP/1.6.1

Vytvoření informačního systému , ve kterém budou shromažďovány
aktuální informace o poskytovaných službách a prorodinných
aktivitách; tyto informace budou jednoduše a rychle dostupné
zájemcům o sociální služby i široké veřejnosti. Součástí je vytvoření
pozice koordinátora.

SP/1.6.2

Prezentace služeb formou Dnů otevřených dveří,
besedami s občany, medializace služeb a aktivit

SP/1.6.3

Pravidelná aktualizace tištěného katalogu služeb a jeho distribuce
směrem k veřejnosti
Město vytvořilo v roce …………. Katalog poskytovatelů sociálních služeb.
Od té doby nebyl aktualizován, některá data jsou již zastaralá a je třeba
jej sladit se současným stavem.

SP/ 1.6.4

Vytvoření informačního letáku a jeho distribuce směrem k veřejnosti
– příklady dobré praxe dle životních situací

Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané zdroje
financování

Realizátor: Město Žatec,
Partneři: poskytovatelé sociálních služeb
Město Žatec

Opatření SP/1.7.
Popis:

kulatých stolů,

Podpora dalších souvisejících služeb, včetně psychologických a
terapeutických
Stabilita rodiny se řadí mezi hlavní priority města.
Psychologické poradenství poskytuje odbornou psychologickou pomoc,
potřeba této pomoci se neustále zvyšuje. Z poznatků pracovních
skupin, poskytovatelů soc. služeb i dotazníkového průzkumu mezi
veřejností je zaznamenaná především potřeba zajištění dostupné
dlouhodobé psychologické práce s dítětem a jeho rodinou. Komerční
služby psychologických poraden jsou pro klienty soc. služeb ve většině
případů nedostupné – finančně, + špatná dopravní obslužnost ( služba
většinou mimo Žatec). Z dostupných např. pedagogicko-psychologické
poradna se zaměřuje pouze na omezenou diagnostiku (potřeba
provázat s klinickým psychologem – ten je v Žatci nedostupný),
nezaměřuje se na dlouhodobou práci s klientem. Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy – nejbližší v Lounech.
Ve městě je dostupná psychoterapeutická služba, která se snaží řešit
problémy celé rodiny - os. Mosty – kapacita omezená, nestačí, potřeba
roste.
Lze využít služeb dostupných středisek výchovné péče, ale tato
střediska nabízí psychologickou diagnostiku určitého stupně a to jen
pro nezl. děti – SVP Most ( ambulance+ pobyt, jen 10 lůžek,
dlouhodobě obsazené) SVP Chomutov ( jen ambulantně ), nově SVP
Pšov (ambulantně, denní stacionář, pobytová forma pro děti do
ukončení povinné školní docházky), SVP Buškovice (pobytová forma
pro děti po ukončení povinné školní docházky)
V některých případech rodinám služby rodinné terapie suplují odborní
pracovníci. Částečně je pokryta cílová skupina pěstounských rodin ( RC
Sedmikráska. o.s. Mosty - sociálně psychologické centrum).
Zcela chybí pedopsychiatr – poptáváme v okolních městech Chomutov,
Most, Louny – několikaměsíční čekací doba od objednání k vyšetření.
Svou úlohu by měla sehrát nová podoba sociálně zdravotní komise –
koncepční + tlak na kompetentní instituce s cílem obsadit pozice

chybějících odborníků
Některé rodiny se z různých důvodů ocitají ve finanční tísni, mnohdy
nemají ani na základní potřeby včetně potravin. I na to je třeba při
vytváření služeb myslet.
Aktivity opatření
SP/1.7.1
Podpora služeb potravinové banky
SP/1.7.2
Vznik a podpora odborné psychologické pomoci (včetně vytvoření pracovní pozice
psychologa)
SP/1.7.3
Vznik a podpora služeb terapeuta
SP/1.7.4
Podpora spolupráce souvisejících služeb, včetně psychologických a
terapeutických
Předpokládaní
realizátoři, partneři
Předpokládané
financování

Realizátoři: Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,
Partneři: fyzické a právnické osoby, střediska výchovné péče,
pedagogicko-psychologická poradna
zdroje MPSV, MZ, ÚP, Město Žatec, poskytovatelé z vlastních zdrojů, sponzoři

