PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ
1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ
Cíl:

opatření

1.1.Udržení a rozvoj stávajících
služeb

1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra
Sedmikráska
1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra
Sedmikráska

1.2. Podpora zdravě fungující rodiny

1.2.1. Podpora udržení fungujících rodin (akcent
na podporu mezigeneračních vztahů)
1.2.2. Vznik „prostor“ pro volnočasové aktivity
celých rodin

1.3. Rozšíření služeb pro rodinu

1.3.1. Podpora alternativních forem hlídání
1.3.2. Vznik multifunkčního centra pro rodinu

2. SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ
Cíl:

opatření

2.1. Udržení a rozvoj stávajících
služeb

2.1.1. Služby sociální péče pro cílovou skupinu
seniorů a zdravotně postižených
2.1.2. Služby sociální prevence pro cílovou
skupinu seniorů a zdravotně postižených

2.2. Rozšíření služeb pro seniory a
zdravotně postižené

2.2.1. Rozšíření kapacity odlehčovacích služeb
2.2.2. Rozšíření komplexní domácí a dlouhodobé
péče
2.2.3. Rozšíření terénních služeb

2.3. Podpora sítě občanských aktivit
2.3.1. Podpora sdružení pro rodiče zdravotně
pro cílovou skupinu rodičů zdravotně
postižených dětí
postižených a zdravotně postižených
2.3.2. Podpora aktivit vedoucích k sociálnímu
dětí
začleňování zdravotně postižených a
seniorů
2.4. Spolupráce na „bezbariérovém
městě“

2.4.1. Udržení pracovní skupiny komunitního
plánování pro cílovou skupinu seniorů a
zdravotně postižených jako
připomínkovacího orgánu k dosažení
bezbariérovosti města

3. OBČANÉ V PŘECHODNÉ SOCIÁLNÍ KRIZI
Cíl:

opatření

3.1.Udržení a rozvoj stávajících
sociálních služeb

3.1.1. Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb

3.1.2. Udržení navazujících aktivit
3.2. Zkvalitnění sítě služeb

3.2.1. Zajištění pracoviště Probační a mediační
služby v Žatci
3.2.2. Vznik noclehárny
3.2.3. Vznik azylového bydlení pro ženy
3.2.4. Sociální rehabilitace pro osoby s
psychiatrickou diagnózou, poruchami
chování a mentální retardací
3.2.5.

Vyhledávání osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo hmotnou nouzí a řešení
jejich situace

3.2.6.

Rozšíření sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

4. SPOLEČNÉ CÍLE
Cíl:

opatření

4.1. Informace a medializace směrem
k potenciálním uživatelům služeb a
obecně k obyvatelům města

4.1.1. Vydávání adresáře služeb
4.1.2. Informace na webu města
4.1.3. Podpora pro další komunikační kanály
(včetně komunikačních kanálů
srozumitelných pro zdravotně postižené)

4.2. Podpora oblasti financování
projektů a služeb

4.2.1. Udržení dotačního titulu na podporu cílů a
opatření komunitního plánování
4.2.2. Podpora vícezdrojového financování pro
subjekty působící v oblasti sociálních a
souvisejících služeb
4.2.3. Zjišťování pravidelného zjišťování
finančních toků v sociálních a souvisejících

službách
4.3. Zajištění prostor pro činnost
neziskových subjektů

4.3.1. Vznik centra pro neziskový sektor
4.3.2. Vytvoření podmínek pro klubové a
společenské setkávání neziskového sektoru

4.4. Udržení a rozvoj odborného
sociálního poradenství pro všechny
cílové skupiny

4.4.1. Podpora vzniku občanské poradny
poskytující odborné poradenství pro široké
spektrum potenciálních cílových skupin a
poskytujících co nejširší rozsah
poradenských a navazujících služeb
4.4.2. Podpora odborného sociálního poradenství
pro cílové skupiny v souladu s činností
jednotlivých subjektů

4.5. Podpora projektů a opatření
vedoucích ke zvýšení zaměstnanosti
a vytváření pracovních míst

4.5.1. Podpora projektů a opatření, které vytváří
konkrétní udržitelná pracovní místa
4.5.2. Podpora sociálního podnikání, chráněných
dílen, sociálně terapeutických dílen a
obdobných forem pracovišť
4.5.3. Podpora projektů směřujících k aktivní
přípravě na budoucí zaměstnání a zvyšující
kompetence zájemců o práci

4.6. Dobrovolnictví

4.6.1. Podpora pro udržení a rozvoj pro
dobrovolnická centra
4.6.2. Zajištění služeb dobrovolníků pro
potřebné občany a organizace v Žatci

4.7. Preventivní aktivity

4.8. Pomoc při získávání
přiměřených forem bydlení pro
znevýhodněné skupiny obyvatel

4.7.1.

Zajištění dostupnosti všech potřebných
forem prevence pro cílové skupiny

4.7.2.

Vytvoření jednoho místa (subjektu) pro
koordinaci preventivních aktivit v Žatci

4.8.1. Vytvoření systému prostupného bydlení

4.9.1.

Zajištění volnočasových aktivit
v návaznosti na Komunitní plán pro
všechny cílové skupiny

4.9.2.

Podpora volnočasových aktivit se
zaměřením na pobyb a rehabilitaci

4.9. Volnočasové a pohybové aktivity

1. Cíle a opatření pro cílovou skupinu Rodina, dítě a mládež
Název Cíle :

1.1. Udržení a rozvoj stávajících služeb

Popis a zdůvodnění
cíle :

Udržet a rozvíjet stávající služby pro rodinu a dítě
realizované prostřednictvím rodinného a mateřského
centra Sedmikráska.
1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra
Sedmikráska
1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra
Sedmikráska

Opatření,které vedou
k naplnění cíle :

Název opatření :

1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska

Popis a dopady
opatření :

Prostor pro rodiče s dětmi, ve kterém mohou využívat
nabízené služby. Posláním je posilovat roli rodiny,
rodičovské výchovy a mezigenerační vztahy. Svou
činností pomáhá rodičům na mateřské a rodičovské
dovolené. Vytváří prostor vzájemné tolerance, pomoci a
spolupráce.
850 uživatelů z řad dětí, rodičů a dalších osob

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

947.000,- Kč / rok
MPSV, MŠMT, město Žatec, Ústecký kraj, sponzoři,
vlastní zdroje, ESF, další zdroje

Měřící indikátory:

Počet kontaktů: 3500/rok, počet pracovních míst: HPP
2x,DPP 9, počet přednášek, besed: 15/rok, počet
článků:35, dobrovolníků neregistrovaných 9

Název opatření :

1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra Sedmikráska

Popis a dopady
opatření :

Sociální centrum Sedmikráska nabízí odborné sociální
poradenství dle zk.108/2006 sb., o sociálních službách,
dále činnosti vyplývají z pověření SPOD dle zk. 359/1999
Sb. - podpora a pomoc v oblasti osobních, rodinných,
manželských a vztahových v nepříznivých životních
situacích.

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

300 klientů / ročně
990.000.- Kč / rok
MPSV, MŠMT, město Žatec, Ústecký kraj, vlastní zdroje,
ESF, sponzoři a jiné

Měřící indikátory:

Počet uživatelů 420 -500/rok, HPP 2x, DPP 5, počet
přednášek besed 15, kurzy 80hodin/rok

Název Cíle :

1.2.

Popis a zdůvodnění
Cíle :

Soubor opatření a podpory projektů směrujících
k podpoře zdravě fungující rodiny ve srovnání, ale nikoli
protikladu k podpoře rodin zasažených patologiemi.
Akcent je kladen na rodinné aktivity, ale i vytváření
zázemí pro rodiny, dále jsou akcentovány mezigenerační
vztahy

Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

1.2.1. Podpora udržení fungujících rodin (akcent na
podporu mezigeneračních vztahů)
1.2.2. Vznik „prostor“ pro volnočasové aktivity celých
rodin

Název opatření :

1.2.1. Podpora udržení fungujících rodin ( akcent na
podporu mezigeneračních vztahů)
Podpora projektů směřujících k udržení fungujících rodin
(běžných rodin, běžné populace) s akcentem na podporu
mezigeneračních vztahů.

Popis a dopady
opatření :

Podpora zdravě fungující rodiny

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

Všichni obyvatelé města Žatce, jejich rodinní příslušníci

Měřící indikátory:

Počet akcí, zájem o ně, ohlasy, založení nových tradic

Název opatření :

1.2.2. Vznik „prostor“ pro volnočasové aktivity celých
rodin
Vznikem „prostor“ jsou myšleny nejen interiéry (např.
místo k setkávání, na volnočasové, kulturní aktivity,
apod.) ale i úprava venkovních prostor na aktivní trávení
volného času pro celou rodinu.

Popis a dopady
opatření :

Nelze přesně stanovit, záleží na typu projektu
Vlastní zdroje, Město Žatec, Ústecký kraj, MPSV, MV,
ESF, sponzoři, další zdroje

Četnost cílové
skupiny :

Všichni obyvatelé města Žatce, jejich rodinní příslušníci

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

Nelze přesně stanovit, záleží na typu projektu

Měřící indikátory:

Počet „míst“ a zájem o jejich využití

Vlastní zdroje, Město Žatec, Ústecký kraj, MPSV, MV,
ESF, další zdroje

Název Cíle :

1.3.

Popis a zdůvodnění
Cíle :

Rozšíření a zefektivnění stávajících služeb pro rodinu.
Doplnění aktuálního stavu v možnostech „hlídání“ dětí
s využitím legislativních novinek, doplnění nabídky tak,
aby pokrývala poptávku po typech služby, cenové i
časové dostupnosti pro celou cílovou skupinu – občané
města. Rozšíření služeb je také zamýšleno v souladu s
novelou zákona o sociálně právní ochraně účinnou od
ledna 2013.

Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

1.3.1. Podpora alternativních forem hlídání
1.3.2. Vznik multifunkčního centra pro rodinu

Název opatření :

1.3.1. Podpora alternativních forem hlídání

Popis a dopady
opatření :

Doplnění spektra možností zajištění hlídání dětí pro
rodiny o alternativní formy, které budou pružně a
adekvátně reagovat na poptávku
Rodiny s dětmi v Žatci, cca 2000 dětí ve věku 1-12 let

Četnost cílové
skupiny :

Rozšíření služeb pro rodinu

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

Nelze přesně stanovit

Měřící indikátory:

Počet míst pro děti, nabídka shodná s poptávkou,
poptávka po službě

Název opatření :

1.3.2.Vznik multifunkčního centra pro rodinu

Popis a dopady
opatření :

Vznik nové služby, popř. zastřešení stávajících služeb pro
rodinu, centrum by mělo obsahovat komplex služeb –
z oblasti odborného sociálního poradenství, mediace,
pomoci
psychoterapeuta
či
psychologa,
právní
poradenství, dluhové poradenství, popř. služby dalších
odborníků, služby by také měly být v souladu s novelou
zákona o sociálně právní ochraně dětí, účinnou od r. 2013

Četnost cílové
skupiny :

Obyvatelé města a jejich rodinní příslušníci

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Cca min. 1 mil. Kč ročně – cena předpokládá provozní
(pronájem prostor, provoz kanceláře, atd.) a mzdové
náklady (2 úvazky na plný pracovní poměr a dohody na
ostatní odborné služby)

Vlastní zdroje, sponzoři, úhrady od klientů, Město Žatec,
MPSV, MŠMT

Předpokládané zdroje
financování:

Vlastní zdroje, Město Žatec, Ústecký kraj, MPSV, MŠMT,
MV, ESF, úhrady od klientů za některé služby, sponzoři,
další zdroje

Měřící indikátory:

Počet kontaktů v centru, zájem o služby, vytíženost,
poptávka po těchto službách

2. Senioři a zdravotně postižení
Název Cíle :

2.1. Udržení a rozvoj stávajících služeb

Popis a zdůvodnění
Cíle:

Udržení a rozvoj registrovaných sociální služeb
poskytovaných v souladu se zákonem o sociálních
službách pro cílovou skupinu ve městě Žatci. Jedná se o
sociální služby z oblasti sociální péče – napomáhající
osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost
s cílem zapojení do běžného života společnosti a tam kde
to vylučuje jejich stav zajištění důstojného prostředí a
zacházení a služby sociální prevence – zabránění
sociálnímu vyloučení osob pomocí při překonávání
nepříznivé sociální situace.
2.1.2. Služby sociální péče pro cílovou skupinu
seniorů a zdravotně postižených
2.1.3. Služby sociální prevence pro cílovou skupinu
seniorů a zdravotně postižených

Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

Název opatření :
Popis a dopady
opatření:

Četnost cílové
skupiny :

2.1.1. Služby sociální péče pro cílovou skupinu
seniorů a zdravotně postižených
Udržení sítě služeb sociální péče pro cílovou skupinu
seniorů a zdravotně postižených v rozsahu s ověřenou
potřebností v rámci poptávky od uživatelů služeb –
pečovatelská služba, osobní asistence, stacionáře denní
a týdenní, podpora samostatného bydlení, chráněné
bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením,
domov pro seniory, domov se zvláštním režimem.
- pečovatelská služba: 360 klientů
- osobní asistence: 15 klientů
- stacionáře – denní: 20 klientů
- stacionář – týdenní: 10 klientů
- podpora samostatného bydlení: 11 klientů
- chráněné bydlení: 10 lůžek
- domov pro osoby se zdravotním postižením: 18 lůžek
- domov pro seniory: 83 lůžek od 1.1.2013
- domov se zvláštním režimem: 46 lůžek

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Hlavním zdrojem příjmů pro registrované sociální služby
z oblasti sociální péče jsou dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí (od roku 2014 bude rozdělována Krajem)
a příspěvek Města příspěvkovým organizacím Domov pro
seniory a pečovatelská služba v Žatci a Kamarád Lorm,
dále dalšími dotacemi převážně ze státního rozpočtu,

popř. fondů EU. Město přispívá v rámci schváleného
rozpočtu v dotačních titulech Komunitního plánování a
Sociálně zdravotní komise.
Předpokládané zdroje
financování:

MPSV ČR, Úřad vlády, Kraj, uživatelé některých služeb,
Město Žatec, sponzoři, další zdroje

Měřící indikátory:

Okamžitá kapacita, Počet uživatelů služby, počet
kontaktů, počet klientů odmítnutých z důvodu naplněné
kapacity

Název opatření :

2.1.2. Služby sociální prevence pro cílovou skupinu
seniorů a zdravotně postižených
Udržení sítě služeb sociální péče pro cílovou skupinu
seniorů a zdravotně postižených v rozsahu s ověřenou
potřebností v rámci poptávky od uživatelů služeb –
sociálně terapeutická dílna, krizová pomoc, tlumočnické
služby a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením.
- sociálně terapeutická dílna: 20 míst

Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :

- krizová pomoc: 1 lůžko pro osoby s mentálním
postižením
- tlumočnické služby: 10 klientů ročně
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením 100 klientů ročně

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Hlavním zdrojem příjmů pro registrované sociální služby
z oblasti sociální prevence jsou dotace z Ministerstva
práce a sociálních věcí (od roku 2014 bude rozdělována
Krajem), dále dalšími dotacemi převážně ze státního
rozpočtu, popř. fondů EU. Město přispívá v rámci
schváleného rozpočtu v dotačních titulech Komunitního
plánování a Sociálně zdravotní komise.
MPSV ČR, Úřad vlády, Kraj, uživatelé některých služeb,
Město Žatec, sponzoři, další zdroje
Okamžitá kapacita, Počet uživatelů služby, počet
kontaktů, počet klientů odmítnutých z důvodu naplněné
kapacity

Název Cíle :

2.2. Rozšíření služeb pro seniory a zdravotně
postižené

Popis a zdůvodnění
Cíle :

Cíl předpokládá rozšíření kapacity sociálních služeb tam,
kde nepostačuje stávající kapacita. Jako finančně a
provozně nejoptimálnější varianta se předpokládá
rozšíření již existujících služeb. Služby uvedené v tomto
cíli jsou zaměřené na péči v přirozeném prostředí

příjemců služeb (domácnosti) nebo na pomoc
pečovatelům (odlehčovací služby) v souladu s aktuálními
(12/12) trendy práce s touto cílovou skupinou. Pojem
dlouhodobá péče anticipuje připravovaný zákon o
dlouhodobé péči.
Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

2.2.1. Rozšíření kapacity odlehčovacích služeb
2.2.2. Rozšíření komplexní domácí a dlouhodobé
péče
2.2.3. Rozšíření terénních služeb

Název opatření :

2.2.1. Rozšíření kapacity odlehčovacích služeb

Popis a dopady
opatření :

Odlehčovací služby jsou v současné době (12/12)
nabízeny pro cca 40 klientů ročně, zejména jde o
odlehčovací služby pro cílovou skupinu osob trpících
některou z forem stařeckých demencí a Alzheimerovou
chorobou, dále pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením. Opatření plánuje rozšíření těchto služeb tak,
aby plně pokrývaly poptávku a pomohly pečujícím
osobám a rodinám s náročnou péčí o cílovou skupinu.
Aktuálně 40 osob ročně, předpoklad vycházející
z kvalifikovaného odhadu je 55 osob ročně, myšleno 55
různých osob jednorázově nebo opakovaně v odlehčovací
službě za rok
2133 tis. Kč ročně je skutečnost z roku 2011, jedná se o
státní dotaci a úhrady od klientů, předpokládá se poměrné
navýšení této částky přiměřeně k plánovanému růstu
klientely
MPSV ČR, Úřad vlády, Kraj, uživatelé služeb, Město
Žatec, sponzoři, další zdroje
Okamžitá kapacita, Počet uživatelů služby, počet
kontaktů, počet klientů odmítnutých z důvodu naplněné
kapacity

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Název opatření :

2.2.2. Rozšíření komplexní domácí a dlouhodobé
péče

Popis a dopady
opatření :

Komplexní domácí péče zahrnuje zdravotní péči a
pečovatelskou službu, popř. další druhy sociálních služeb.
Umožňuje příjemcům této služby – klientům setrvávat
v domácím prostředí během nemoci, v pooperačních
stavech, po úrazech, apod. Pokud je akcent kladen na
pečovatelské aktivity, pak je domácí zdravotní péče
doplněním sociální služby. Přínosem je zejména
setrvávání v domácím prostředí, což přináší řadu výhod
od finančních až po kladné sociální a psychologické
aspekty. Opatření plánuje rozšíření těchto služeb tak, aby

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

plně pokrývaly poptávku.
Senioři, zdravotně postižení, osoby v přechodných
stavech neschopnosti péče o vlastní osobu a o
domácnost v souvislosti se zdravotním stavem
3000 tis. Kč ročně je skutečnost z roku 2011, jedná se o
státní dotaci a úhrady klientů, předpokládá se poměrné
navýšení této částky přiměřeně k plánovanému růstu
klientely
Zdravotní pojišťovny, MPSV ČR, Úřad vlády, Kraj,
uživatelé služeb, Město Žatec, sponzoři, další zdroje
Okamžitá kapacita, Počet uživatelů služby, počet
kontaktů, počet klientů odmítnutých z důvodu naplněné
kapacity

Název opatření :

2.2.3. Rozšíření terénních služeb

Popis a dopady
opatření :

Terénní služby pro cílovou skupinu přináší komfort
poskytování péče v domácnostech klientů,
zprostředkovávají tedy maximálním způsobem setrvávání
v přirozeném prostředí klientů, dále zprostředkovávají
kontakt se společenským prostředím, služby obsahují
také např. doprovody k lékaři, na úřady apod.
350 osob ročně, předpoklad vycházející z kvalifikovaného
odhadu

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Název Cíle :
Popis a zdůvodnění
Cíle :

Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

jedná se o státní dotaci a úhrady od klientů, předpokládá
se poměrné navýšení této dotace přiměřeně
k plánovanému růstu klientely
MPSV ČR, Úřad vlády, Kraj, uživatelé některých služeb,
Město Žatec, sponzoři, další zdroje
Okamžitá kapacita, Počet uživatelů služby, počet
kontaktů, počet klientů odmítnutých z důvodu naplněné
kapacity

2.3. Podpora sítě občanských aktivit pro cílovou
skupinu rodičů zdravotně postižených dětí
Podpora neziskového sektoru v práci pro cílovou skupinu
rodičů zdravotně postižených dětí. Cíl předpokládá vznik
nebo rozvoj sdružení (subjektu), které bude organizovat
aktivity pro rodiče zdravotně postižených dětí. Může se
jednat o rozšíření služeb stávajícího subjektu, nebo vznik
nového subjektu.
Podpora sdružení
postižených dětí
2.3.1.

pro

rodiče

zdravotně

2.3.2. Podpora aktivit vedoucích k sociálnímu
začleňování zdravotně postižených a seniorů

Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

2.3.1. Podpora sdružení pro rodiče zdravotně
postižených dětí
Opatření deklaruje zájem města na sdružování občanů za
účelem pomoci zdravotně postižených dětí, ať už
svépomocnou, nebo jinou formou. Sdružení by mělo být
dostupné všem rodinám se zdravotně postižnými dětmi,
vyjma případné specializace v rámci více sdružení, a
vyvíjet činnost ve prospěch svých členů, ale také činnost
informační, vyjednávat v zájmu svých členů atd.

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

Cca 200 zdravotně postižených dětí v Žatci

Měřící indikátory:

Počet občanských sdružení, pokrytí cílové skupiny, počet
akcí, hodnocení od účastníků akcí, přínos pro cílovou
skupinu, medializace

Název opatření :

2.3.2. Podpora aktivit vedoucích k sociálnímu
začleňování zdravotně postižených a seniorů
Opatření obecně deklaruje zájem města na začleňování
zdravotně postižených a seniorů do běžného života.
Splněním opatření se myslí aktivity, které začleňují tyto
okruhy osob do života obce, do veřejného života, kulturní
akce veřejného charakteru s účastí jiných osob než jen
z cílové skupiny apod.

Popis a dopady
opatření :

Nelze přesně odhadnout, spíše nízkonákladovost
Město Žatec, Kraj, MPSV, MZ, další státní subjekty,
sponzoři, příspěvky členů sdružení

Četnost cílové
skupiny :

Cca 4000 osob v seniorském věku a zdravotně postižení
v Žatci

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

Nelze přesně odhadnout jedná se o širokou škálu činností

Měřící indikátory:

Počet aktivit, pokrytí cílové skupiny, počet akcí,
hodnocení od účastníků akcí, přínos pro cílovou skupinu,
medializace, nárůst příkladů dobré praxe

Název Cíle :

2.4. Spolupráce na „bezbariérovém městě“

Popis a zdůvodnění
Cíle :

Cíl je dlouhodobý a navazuje na opatření z komunitního
plánu na roky 2007 až 2013. Smyslem je postupné

Město Žatec, Kraj, MPSV, MZ, další státní subjekty,
sponzoři, příspěvky členů sdružení

odstraňování bariér zamezujících pohybu osobám se
zhoršenou mobilitou a to formou vznášení připomínek,
poukazování na závadová místa a připomínkování
projektů a staveb města, popř. dalších.
Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

2.4.1. Udržení pracovní skupiny komunitního
plánování pro cílovou skupinu seniorů a
zdravotně postižených jako připomínkovacího
orgánu k dosažení bezbariérovosti města

Název opatření :

2.4.1. Udržení pracovní skupiny komunitního
plánování pro cílovou skupinu seniorů a
zdravotně postižených jako připomínkovacího
orgánu k dosažení bezbariérovosti města
Původní opatření KP platného na roky 2007 až 2013 mělo
za cíl vznik samostatné připomínkovací skupiny pro
bezbariérovost města, postupně se zavedla praxe, kdy
touto skupinou se stala sama pracovní skupina pro oblast
zdravotně postižených. Jejím sloučením s pracovní
skupinou pro oblast seniorů v roce 2012 vznikla nová
pracovní skupina, která bude pokračovat v započaté práci
a
vznášet
připomínky
a
podněty
směřující
k bezbariérovosti města. Ambicí této práce je stát se
procesním partnerem při všech stavebních záměrech
města a dalších subjektů ve městě, myšleny jsou
především veřejné stavby a úpravy veřejných
prostranství, včetně park

Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Měřící indikátory:

Přínos pro všechny obyvatele města
Beznákladové opatření
Počet bezbariérových míst a tras, spokojenost cílové
skupiny s bezbariérovostí města, počet podnětů a jejich
realizace, spolupráce dalších subjektů

3. Občané a rodiny v přechodné sociální krizi
Název Cíle :

3.1. Udržení a rozvoj stávajících sociálních služeb

Popis a zdůvodnění
Cíle :

Udržení a rozvoj registrovaných sociální služeb v souladu
se zákonem o sociálních službách pro cílovou skupinu v
Žatci, dále udržení navazujících aktivit pro tuto cílovou
skupinu.

Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

3.1.1. Udržení a rozvoj sítě sociálních služeb v Žatci:
- Azylový dům pro muže
- Azylový dům pro rodiny
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- K – Centrum a terénní program pro drogově závislé
3.1.2. Udržení navazujících aktivit

Název opatření :

3.1.1. Udržení subjektů v síti sociálních služeb v Žatci
a rozvoj jejich činnosti

Popis a dopady
opatření :

Udržení azylového bydlení pro muže a pro rodiny s dětmi,
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, K – centra a
terénního programu pro drogově závislé, které v Žatci
fungují (stav 12/12), v rozsahu odůvodněné potřebnosti a
adresnosti.
Azyl pro muže: cca 66 klientů/rok (2011)
Azyl pro rodiny: 12 matek s dětmi/rodin ze Žatce/rok
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: 150 klientů/rok
K – centrum: 110 klientů / rok
Terénní program pro drogově závislé: 140 klientů / rok
Hlavním zdrojem příjmů pro registrované sociální služby
z oblasti sociální prevence jsou dotace z Ministerstva
práce a sociálních věcí (od roku 2014 bude rozdělována
Krajem), dále dalšími dotacemi převážně ze státního
rozpočtu, popř. fondů EU.
Město přispívá v rámci
schváleného rozpočtu v dotačních titulech Komunitního
plánování a Sociálně zdravotní komise.
MPSV ČR, Úřad vlády, Kraj, uživatelé některých služeb
v souladu s úhradovou vyhláškou, Město Žatec,
sponzoři, další zdroje
Počet uživatelů služby, počet kontaktů, charakter
intervence, počet klientů odmítnutých z důvodu naplněné
kapacity

Četnost cílové
skupiny :

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

3.1.2. Udržení navazujících aktivit
Jedná se o stálou podporu projektů organizovaných a
zajišťovaných městem (odbory MěÚ, příspěvkovými
organizacemi a Městskou policií), nebo dalšími subjekty
směřující k cílové skupině. Tradičně se jedná o víkendové
pobyty pro mládež, tábory, příměstské tábory, výlety a
další akce. Jejich účel je výchovný a preventivní.

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

100 osob / rok

Název Cíle :

3.2. Zkvalitnění sítě služeb

Popis a zdůvodnění
Cíle :

Zkvalitnění nabídky sítě služeb pro cílovou skupinu osob
v přechodné sociální krizi vznikem nových typů sociálních
služeb tam kde chybí nabídka a existuje odůvodněná
poptávka, doplnění sítě o úřadovnu PMS, udržení
projektů města a jejich provázání na aktivity dalších
subjektů
3.2.1. Zajištění pracoviště Probační a mediační služby
v Žatci
3.2.2. Vznik noclehárny
3.2.3. Vznik azylového bydlení pro ženy
3.2.4. Sociální rehabilitace pro osoby s psychiatrickou
diagnózou, poruchami chování a mentální retardací
3.2.5. Vyhledávání osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo hmotnou nouzí a řešení jejich
situace
3.2.6. Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi

Opatření,které vedou
k naplnění Cíle :

Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:
Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

150 tis. Kč v rozpočtu města, vždy v návaznosti na
schválený rozpočet města na příslušný rok
Město Žatec, Kraj, MV, MS, uživatelé služby, další zdroje
Zájem o akce, počet účastníků

3.2.1. Zajištění pracoviště Probační a mediační služby
v Žatci
Rozšíření působnosti PMS z lounského působiště také do
Žatce vzhledem k geografické poloze Loun v rámci
okresu, kdy pro žatecké, ale i podbořanské klienty je
služba obtížně dostupná a také vzhledem k nápadu
trestné a jinak trestné činnosti v Žatci, opatření je
v souladu se Strategií prevence kriminality města Žatce
na roky 2013 - 2016
140 osob / rok
nízkonákladové, zajištění prostor ze strany Města, popř.
prostřednictvím jiného subjektu
státem plně placená služba
Rozsah fungování PMS v Žatci, počet dnů v roce,
zavedení pravidelného detašovaného pracoviště
3.2.2. Vznik noclehárny
Doplnění spektra služeb pro cílovou skupinu. Jde o
klienty, kteří nejsou způsobilí k využívání služby
azylového domu. Služba by intenzivněji byla využívána

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:
Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:
Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

v zimních měsících, kdy máme prokázanou vyšší
poptávku. Optimální z hlediska udržitelnosti a financování
by bylo navázání na již existující subjekt.
4 – 8 osob/ měsíc
Nízkonákladově – pokud bude provozována stávajícím
poskytovatelem soc. služeb, cena služby bude rozhodující
při její podpoře ze strany komunitního plánování
MPSV, uživatelé služby, ESF, Kraj, Město Žatec
Využívání služby, úbytek „zjevných“ osob bez přístřeší
v Žatci v podvečerních a nočních hodinách
3.2.3. Vznik azylového bydlení pro ženy
Doplnění spektra služeb pro cílovou skupinu osob
v přechodné sociální krizi. Ženy bez dětí, popř. rodiny
nemají možnost azylového bydlení v Žatci. Optimální
z hlediska udržitelnosti a financování by bylo navázání na
již existující subjekt.
10 osob / rok

Nízkonákladově – pokud bude provozována stávajícím
poskytovatelem soc. služeb, cena služby bude rozhodující
při její podpoře ze strany komunitního plánování
MPSV, uživatelé služby, ESF, Kraj, Město Žatec
Využívání a efektivita služby
3.2.4. Sociální rehabilitace pro osoby s psychiatrickou
diagnózou, poruchami chování a mentální retardací
Doplnění spektra služeb pro cílovou skupinu. Jedná se o
cílovou skupinu, která není v Žatci zajištěna, přitom počet
jejích zástupců stoupá. Jedná se o cca 30-100 osob,
které ovšem nadměrně zatěžují činnost policie,
zdravotnické záchranné služby, odborů města a dalších
veřejných i soukromých subjektů. Jde o osoby
s psychiatrickými diagnozami, 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.
50 osob / rok
Cca 450 tis. Kč/rok – pokud bude provozována stávajícím
poskytovatelem soc. služeb, cena služby bude rozhodující
při její podpoře ze strany komunitního plánování
MPSV, uživatelé služby, ESF, Kraj, Město Žatec

Měřící indikátory:

Využívání a efektivita služby

Název opatření :

3.2.5. Vyhledávání osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo hmotnou nouzí a řešení jejich
situace
Jedná se o vytvoření systému, popř. systémů včasného
vyhledávání a řešení situace u osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo hmotnou nouzí. Spolupráce
ze strany ohrožených osob a rodin je dobrovolná.
Nabízená pomoc bude obsahovat zejména poskytování
poradenství, zapojení do sítě sociálních a souvisejících
služeb, zprostředkování další sociální pomoci v souladu
se zákonnými možnostmi – služby, dávky. Vytvoření
systému předpokládá zapojení více subjektů včetně
odboru sociálních věcí města. Systém bude především
fungovat formou včasného předávání informací a
intenzivní práce s klientem.
100 osob / rok

Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Měřící indikátory:

Systém jako takový je beznákladový, jde o propojení
práce již fungujících subjektů
Využívání a efektivita systému, počet řešených případů
ročně, počet případů, které vykazují znaky zlepšení
situace, kladné hodnocení od klientů

Název opatření :

3.2.6. Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi

Popis a dopady
opatření :

Rozšíření této služby určené rodinám s dětmi, u kterých je
jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez
pomoci překonat. U těchto rodin většinou existují další
rizika ohrožení jejich vývoje. Službu v současné době
(prosinec 2012) poskytují dva subjekty, zamýšleno je
navýšení na 2 až 4 plné úvazky pracovníků SAS v Žatci.

Četnost cílové
skupiny :

Cca 50 rodin ročně (SAS terén) + 50 klientů ročně
v programu Raddar

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Mzdové náklady cca 800 tis. Kč ročně + provozní náklady,
předpokládá se zajištění ze strany stávajících subjektů,
provozní náklady by se rozpočítávaly i na další činnost
těchto subjektů, SAS Radar náklady 150 tis. Kč/rok
Vlastní zdroje, Město Žatec, Ústecký kraj, MPSV, MV,
ESF, sponzoři, další zdroje

Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Počet kontaktů v rodinách, sledování jejich situace, zájem
rodin o spolupráci a jejich hodnocení přínosu

4. Společné cíle
Název cíle :

4.1. Informace a medializace

Popis a zdůvodnění
cíle :

Zajišťovat přenos informací směrem k potenciálním
uživatelům služeb a dalších nabídek vyplývajících
z tohoto Komunitního plánu, ale také obecně o sociální a
související oblasti (změny v legislativě, nabídka služeb
v regionu, apod.)

Opatření,které vedou
k naplnění cíle :

4.1.1. Vydávání adresáře služeb
4.1.2. Informace na webu města
4.1.3. Podpora pro další komunikační kanály
(včetně komunikačních kanálů srozumitelných
pro zdravotně postižené)

Název opatření :

4.1.1. Vydávání adresáře služeb

Popis a dopady
opatření :

Vydávání adresáře služeb (sociální a související služby) a
to v periodicitě cca dva až tři roky s ohledem na změny a
novinky v sociální oblasti, adresář je pak bezplatně
distribuován směrem k obyvatelům města
Všichni obyvatelé města

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

cca 8 tis. Kč za dva až tři roky, distribuce zdarma
Město Žatec, další subjekty
Počet výtisků a zájem o adresář ze strany obyvatel
Města

Název opatření :

4.1.2. Informace na webu města

Popis a dopady
opatření :

Udržení a aktualizace adresáře umístěného na oficiálním
webu města Žatce, dále udržení a aktualizace informací o
procesu komunitního plánování v Žatci
Všichni obyvatelé města

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:
Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

Bez přímých nákladů
Místo na webu města
Zájem o informace, jejich výpovědní hodnota, aktuálnost,
dohledatelnost na webu města, počet návštěvníků
4.1.3. Podpora pro další komunikační kanály
(včetně komunikačních kanálů srozumitelných
pro zdravotně postižené)
Využívání dalších komunikačních kanálů, např. místní a
regionální periodika, související webové stránky,

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Měřící indikátory:

internetové aplikace pro hromadnou komunikaci, apod.
Souvisí také s webovou prezentací jednotlivých
poskytovatelů služeb, nebo realizátorů projektů. Zájmem
je maximální přenos informací k cílovým osobám. Dále je
opatřením myšleno sledování aktuálních možností a
trendů, zejména v elektronické komunikaci.
Všichni obyvatelé města
Náklady na toto opatření nelze přesně specifikovat, spíše
předpoklad nízkonákladovosti, popř. náklady jdou za
jednotlivými subjekty
Zájem o informace, jejich výpovědní hodnota, aktuálnost,
dostupnost na internetu, počet návštěvníků

Název cíle :

4.2. Podpora oblasti financování projektů a služeb

Popis a zdůvodnění
cíle :

Zajistit a udržet podporu financování sociálních a
souvisejících služeb ze strany Města vždy v souladu se
schváleným rozpočtem na příslušný kalendářní rok,
zejména dotačním titulem na přímou podporu cílů a
opatření KP, popř. další finanční podpory pro sociální
oblast ze strany města.

Opatření,které vedou
k naplnění cíle :

4.2.1. Udržení dotačního titulu na podporu cílů a
opatření komunitního plánování
4.2.2. Podpora vícezdrojového financování pro
subjekty působící v oblasti sociálních a souvisejících
služeb
4.2.3. Monitorování finančních toků v sociálních a
souvisejících službách

Název opatření :

4.2.1. Udržení dotačního titulu na podporu cílů a
opatření komunitního plánování

Popis a dopady
opatření :

Od roku 2009 existuje Dotační titul Města Žatce na
přímou podporu cílů a opatření komumintního plánování,
v roce 2009 se zde přerozdělovala částka 500 tis. Kč,
v letech 2010 až 2012 pak 400 tis. Kč dle Pravidel, které
schválila Rada města. Cílem tohoto opatření je udržet
tento dotační titul, který významně přispívá k naplňování
komunitního plánu.
Týká se všech subjektů zapojených do aktivit
Komunitního plánování a nepřímo také všech obyvatel
Žatce, ke kterým jsou tyto projekty směřovány

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Dle schváleného rozpočtu města
(2009 – 500 tis. Kč; 2010 až 2012 - 400 tis. Kč; na rok
2013 v návrhu 400 tis. Kč)
Město Žatec
Výše částky ve schváleném rozpočtu, počet projektů,
porovnání kvality projektů – z nich plynoucích požadavků

Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Měřící indikátory:

Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Měřící indikátory:

na spolufinancování z tohoto dotačního titulu – schválená
částka v rozpočtu
4.2.2. Podpora vícezdrojového financování pro
subjekty působící v oblasti sociálních a souvisejících
služeb
Současný systém financování sociálních a souvisejících
služeb je založen na vícezdrojovosti. Subjekty realizující
projekty a zajišťující finance na svůj provoz jsou odkázány
na více možných zdrojů, nejčastěji ministerstva, další
instituce státu, kraj a další, v úvahu přicházejí také
nadace, soukromí dárci, sponzoři, apod. Toto opatření
předpokládá podporu v podobě např. potvrzování
potřebnosti projektu ve městě, prohlášení o souladu
projektu a cílů KP apod.
Pro všechny subjekty zapojené v komunitním plánování,
nepřímo všichni obyvatelé Žatce
Beznákladové opatření, popř. v návaznosti na opatření
4.2.1.
Objem finančních prostředků získaných subjekty v rámci
Komunitního plánování s podporou ve smyslu tohoto
opatření
4.2.3. Monitorování finančních toků v sociálních a
souvisejících službách
Zajištění a udržení systému pravidelného zjišťování
finančních toků v sociálních a souvisejících službách
jehož cílem je udržení přehledu o celkových nákladech na
služby, podíl jednotlivých subjektů, včetně uživatelů
služeb
Týká se poskytovatelů sociálních služeb a realizátorů
projektů v rámci komunitního plánování
Beznákladové opatření
Realizace zjišťování, práce s daty, vyhodnocování,
komparace jednotlivých roků z hlediska finanční
náročnosti služeb

Název cíle :

4.3.

Popis a zdůvodnění
cíle :

Cíl předpokládá pomoc se zajištěním odpovídajících
prostor pro činnost neziskových subjektů v Žatci. Tento cíl
se neomezuje pouze na subjekty ze sociální oblasti,
naopak předpokládá provázanost na neziskový segment
v Žatci jako celek.
4.3.1. Vznik centra pro neziskový sektor
4.3.2. Vytvoření podmínek pro klubové a společenské
setkávání neziskového sektoru

Opatření,které vedou
k naplnění cíle :
Název opatření :

Zajištění prostor pro činnost neziskových
subjektů

4.3.1. Vznik centra pro neziskový sektor

Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Název opatření :
Popis a dopady
opatření :
Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Vznik centra pro neziskový sektor je navazující opatření,
převzaté
z prvního
komunitního
plánu
v Žatci,
předpokládá vznik multifunkčního centra, kde by byly
k dispozici (zřejmě formou pronájmu) prostory pro činnost
jednotlivých neziskových subjektů, dále se předpokládá
vznik větších prostor pro společenské, vzdělávací a další
akce, v centru by mohly být i provozovny neziskového
charakteru (chráněné dílny, apod.), záměr se neomezuje
pouze na neziskové subjekty ze sociální oblasti
Cca 10-12 neziskových subjektů
Předpokládá investici, jejíž výši nelze upřesnit
Město Žatec, Evropské fondy, rozpočet ČR, Kraj
Realizace akce, rozsah, počet subjektů, které získají
zázemí, uvedení centra v život – jako součást občanské
vybavenosti a znak rozvíjejícího se neziskového sektoru v
Žatci
4.3.2. Vytvoření podmínek pro klubové a společenské
setkávání neziskového sektoru
Dílčí opatření k opatření 4.3.1. - jedná se o vytváření
zázemí pro neziskový sektor ze strany města – prostory
pro pravidelnou činnost neziskových subjektů
Pro všechny subjekty zapojené v komunitním plánování,
popř. dalších neziskových subjektů, nepřímo všichni
obyvatelé Žatce
Nelze odhadnout
Město Žatec, popř. související dotační zdroje
Realizace akce, rozsah, počet subjektů, které získají
zázemí, uvedení centra v život – jako součást občanské
vybavenosti a znak rozvíjejícího se neziskového sektoru v
Žatci

Název cíle :

4.4.

Popis a zdůvodnění
cíle :

Odborné sociální poradenství je nezastupitelnou součástí
spektra sociálních a souvisejících služeb, jeho potenciální
klientelu tvoří široké spektrum žatecké populace. Odborné
poradenství je významným prvkem v prevenci sociálního
vyloučení, ale je zásadním prvkem pomoci i pro běžnou
část populace.
4.4.1. Podpora vzniku občanské poradny poskytující
odborné poradenství pro široké spektrum
potenciálních cílových skupin a poskytujících
co nejširší rozsah poradenských a
souvisejících služeb

Opatření,které vedou
k naplnění cíle :

Udržení a rozvoj odborného sociálního
poradenství pro všechny cílové skupiny

4.4.2. Podpora odborného sociálního poradenství pro
cílové skupiny v souladu s činností
jednotlivých subjektů
Název opatření :

4.4.1. Podpora vzniku občanské poradny poskytující
odborné poradenství pro široké spektrum
potenciálních cílových skupin a poskytujících
co nejširší rozsah poradenských a
souvisejících služeb

Popis a dopady
opatření :

Toto opatření představuje oporu pro občanské poradny,
která nabídne pro široké spektrum potenciálních cílových
skupin co nejširší rozsah poradenských a navazujících
služeb, předpokládá se zejména základní právní a
sociálně právní poradenství, služby psychologa, dluhové
poradenství.
Všichni obyvatelé města

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:
Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Název cíle :
Popis a zdůvodnění

Náklady půjdou plně za provozovatelem služby, případný
příspěvek města bude vždy v souladu se schváleným
rozpočtem a pravidly pro poskytování finančních
příspěvků, poradna, tak jak je zde definovaná potřebuje
cca min. 850 tis. Kč/rok (2 pracovníci, služby odborníků,
náklady na prostory a provoz)
MPSV, Kraj, Město Žatec,
Rozsah nabídky služeb poradny, počet intervencí, zájem
o služby poradny
4.4.2. Podpora odborného sociálního poradenství pro
cílové skupiny v souladu s činností jednotlivých
subjektů
Opatření přepokládá skutečnost, že určitě druhy
odborného sociálního poradenství jsou natolik specifické,
nebo provázané s činností konkrétního subjektu, že se
předpokládá jeho podpora i v případě plné realizace
opatření 4.4.1.
Všichni obyvatelé města
Nelze přesně definovat, bude součástí rozpočtů subjektů,
které realizují i další činnost, nejen odborné poradenství
MPSV, Kraj, další ministerstva, další státní subjekty,
Město, Evropské a další fondy, nadace, a další
Rozsah nabídky služeb poradny, počet intervencí, zájem
o poradenské služby
4.5.

Podpora projektů a opatření vedoucích ke
zvýšení zaměstnanosti a vytváření pracovních
míst
Žatec a region žatecko se dlouhodobě potýká s vyšší až

cíle :

Opatření,které vedou
k naplnění cíle :

vysokou mírou nezaměstnanosti (ta se pohybuje v roce
2012 o cca 5% výše než je republikový průměr, který je
cca 9%, situaci komplikují i okolní regiony, které vykazují
ještě vyšší nezaměstnanost – Most, Chomutov)
Komunitní plánování chce přispívat ke zvyšování
zaměstnanosti a vytváření pracovních míst, popř. udržení
stávajících. Bonusovány budou projekty, které vytváří
pracovní místa a to pro všechny cílové skupiny, včetně
osob znevýhodněných na trhu práce, dále projekty, které
aktivně připravují uchazeče na budoucí zaměstnání.
4.5.1. Podpora projektů a opatření, které vytváří
konkrétní udržitelná pracovní místa
4.5.2. Podpora sociálního podnikání, chráněných
dílen, sociálně terapeutických dílen a
obdobných forem pracovišť
4.5.3. Podpora projektů směřujících k aktivní přípravě
na budoucí zaměstnání a zvyšující kompetence
zájemců o práci

Název opatření :

4.5.1. Podpora projektů a opatření, které vytváří
konkrétní udržitelná pracovní místa

Popis a dopady
opatření :

Opatření směřuje k podpoře projektů, které jako cíl, nebo
jako přidanou hodnotu vytváří udržitelná pracovní místa –
pozice např. sociální pracovník, pracovník v sociálních
službách, koordinátor, vedoucí centra, obslužné pracovní
pozice a další. Míra udržitelnosti pracovního místa se
vždy posuzuje individuálně pro každý projekt. Opatření
také podporuje projekty, které zprostředkovaně vytváří
pracovní místa, např. tím, že zajistí dotaci na pracovní
místo, nebo zajistí účastníku (uchazeči o zaměstnání)
projektu pracovní místo v návaznosti na účast v projektu.
Pracovníci na pozicích v rámci výkonu sociální a
související práce a cca 1000 obyvatel Žatce, kteří jsou
nezaměstnaní, nebo mají zájem o novou pracovní pozici

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:
Název opatření :

Popis a dopady
opatření :

Obecně lze vycházet z nákladů na mzdu/plat a odvody
pro jedno pracovní místo, předpokládá se vícezdrojové
financování
MPSV, Kraj, další ministerstva, další státní subjekty,
Město, Evropské a další fondy, nadace, a další
Počet pracovních míst vytvořených v rámci projektů KP,
počet udržených pracovních míst (porovnáno s náklady)
4.5.2. Podpora sociálního podnikání, chráněných
dílen, sociálně terapeutických dílen a
obdobných forem pracovišť
Toto opatření je zaměřeno na osoby znevýhodněné na
trhu práce z důvodu různých forem zdravotního postižení,
popř. duševní nemoci. Forma realizace projektu může být
chráněná
dílna,
chráněné
pracoviště,
sociálně
terapeutická dílna, popř. jiné formy zaměstnání, nebo

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:
Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

přípravy na zaměstnání.
Cca 300 obyvatel Žatce dle výše uvedené definice, kteří
jsou nezaměstnaní, nebo mají zájem o novou pracovní
pozici
Nelze přesně vyčíslit, záleží na typu a zaměření projektu
MPSV, Kraj, další ministerstva, další státní subjekty,
Město, Evropské a další fondy, nadace, a další
Počet zprostředkovaných pracovních míst, která byla
prokazatelně zajištěna a udržena (porovnáno s náklady)
4.5.3. Podpora projektů směřujících k aktivní přípravě
na budoucí zaměstnání a zvyšující kompetence
zájemců o práci
Opatření vyjadřuje oporu projektům, které aktivně
připravují uchazeče o zaměstnání na budoucí zaměstnání
a vhodným a adresným způsobem zvyšují jejich
kompetence na získání pracovního místa trvalého
charakteru odpovídajícího vzdělání a směřování zájemce.
cca 1000 obyvatel Žatce, kteří jsou nezaměstnaní, nebo
mají zájem o novou pracovní pozici
Nelze přesně vyčíslit, záleží na typu a zaměření projektu
MPSV, Kraj, další ministerstva, další státní subjekty,
Město, Evropské a další fondy, nadace, a další
Počet osob úspěšně absolvující kurz

Název cíle :

4.6.

Popis a zdůvodnění
cíle :

Dobrovolnictví je důležitou součástí fungování občanské
společnosti. Dobrovolnictví dává prostor věnovat čas a
energii dobrovolníka, ale současně vytváří prostor pro toto
„dobrovolné“ darování. Je nedílnou součástí sociální a
zdravotní oblasti života, přináší nové možnosti v pomoci,
např. seniorům, zdravotně postiženým, ale také dětem.
Obecně je vítanou pomocí pro činnost neziskového
sektoru. Dobrovolnictví je definováno příslušným
zákonem,
které
definuje
organizace
vysílající
(dobrovolnické centrum) a přijímající (subjekty pro které
dobrovolník pracuje, včetně dobrovolnického centra).
Tento cíl se nutně neomezuje pouze na dobrovolníky
registrované dle zákona, ale podporuje také obdobné
formy
dobrovolnictví.
Dobrovolnictvím
se
myslí
dobrovolná práce ve prospěch klientů, nebo organizací
bez finanční odměny.
4.6.1. Podpora pro udržení a rozvoj dobrovolnického
centra
4.6.2. Zajištění služeb dobrovolníků pro potřebné
občany a organizace v Žatci

Opatření,které vedou
k naplnění cíle :

Název opatření :

Dobrovolnictví

4.6.1. Podpora pro udržení a rozvoj dobrovolnického

centra
Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:
Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Zajištění fungování organizace pracující s dobrovolníky
dle zákona o dobrovolnictví (tzv. vysílající organizace).
Zákon řeší pojištění dobrovolníků, jejich proškolení,
vysílající organizace také garantuje bezúhonnost a další
skutečnosti, tím ulehčuje práci organizaci (dle zákona)
přijímající, která služeb využívá. Vysílající organizace
může evidovat zájemce o dobrovolnickou službu, kterým
může
zprostředkovávat
požadavky
poskytovatelů,
dobrovolník si může vybrat oblast, kde se chce
angažovat. V době revize KP (prosinec 2012) působí
v Žatci dvě dobrovolnická centra.
Cca 25 registrovaných dobrovolníků a cca 50
neregistrovaných dobrovolníků
Náklady na jednoho registrovaného dobrovolníka cca
2500 Kč ročně
MV ČR, MPSV, Kraj, Město, sponzoři
Počet dobrovolnických center, počet aktivně fungujících
dobrovolníků, počet hodin dobrovolnické práce
4.6.2. Zajištění služeb dobrovolníků pro potřebné
občany a organizace v Žatci
Opatření předpokládá fungování dobrovolníků také mimo
vysílající (mateřské) organizace a budou k dispozici
potřebným občanům Žatce a organizacím působícím
v Žatci. Organizace se tak stávají dle zákona tzv.
přijímající organizací, pokud jde o neregistrované
dobrovolníky tak jde o obdobný model.
Všechny organizace v Źatci působící na neziskovém
modelu, popř. i subjekty mimo neziskový sektor pořádající
akce
dobročinného
nebo
výrazně
proveřejného
charakteru, všichni obyvatelé Žatce jako potenciální
příjemci dobrovolnické pomoci – práce.
Nelze přesně specifikovat, spíše nízkonákladové opatření
MV ČR, MPSV, Kraj, Město, sponzoři
Počet dobrovolníků pracujících pro přijímající a obdobné
organizace, počet občanů města Žatce přímo dotčených
pomocí dobrovolníků

Název cíle :

4.7.

Preventivní aktivity

Popis a zdůvodnění
cíle :

Prevence je obecně realizována mnoha institucemi pro
různé cílové skupiny poměrně širokou škálou metod.
Komunitní plán přikládá prevenci velikou důležitost.
Opatření k tomuto cíli jsou vyjádřením snahy po
dostupnosti prevence a koordinaci preventivních aktivit.
Prevence zahrnuje širokou škálu činností od prevence

Opatření,které vedou
k naplnění cíle :

patologických jevů u dětí až po např. prevenci domácího
násilí u seniorů nebo prevenci předlužování u všech
skupin obyvatel, do prevence je zahrnuta i místní
prevence, včetně aktivních prvků (kamerové systémy
apod.)
4.7.1. Zajištění dostupnosti všech potřebných forem
prevence pro cílové skupiny
4.7.2. Vytvoření jednoho místa (subjektu) pro
koordinaci preventivních aktivit v Žatci

Název opatření :

4.7.1. Zajištění dostupnosti všech potřebných forem
prevence pro cílové skupiny

Popis a dopady
opatření :

Opatření vzniklo jako opora pro všechny typy
preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel. Akcent
je kladen na dostupnost a adresnost preventivních aktivit,
atraktivní formu podání a účinnost, předpokládá se také
pružná reakce na aktuální hrozby.
Všechny skupiny obyvatel

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Nelze přesně odhadnout, záleží na formách a četnosti
prevence, směřování je k nízkonákladovosti, popř.
k odůvodněným výdajům – např. práce specialistů
Ministerstva, další státní instituce, Policie ČR, Městská
policie, Město, školské instituce, poskytovatelé sociálních
služeb, neziskové subjekty
Účinnost preventivních aktivit – dostupnost, způsob
prezentace, srozumitelnost, počet preventivních počinů,
reakce na aktuální ohrožující jevy, snížení počtu sociálně
patologických jevů a trestných činů, zvýšení pocitu
bezpečnosti a dostupné pomoci,
4.7.2. Vytvoření jednoho místa (subjektu) pro
koordinaci preventivních aktivit v Žatci
Předpokládá se vznik jednoho místa pro koordinaci
preventivních aktivit na všech úrovních, u různorodých
subjektů a cílových skupin. Opatření by mělo vést
k zamezení duplicity, nebo naopak chybějících míst
v prevenci. Koordinace povede také k vyšší účinnosti,
efektivnosti a hospodárnosti. Aktivní zapojení jednotlivých
subjektů do systému koordinace nabízí pro zúčastněné
řadu výhod, zejména je myšlena úspora v nákladech,
provázanost a spolupráce. Optimální a zamýšlené se jeví
spojení této funkce s funkcí manažera prevence
kriminality u Městské police.
Týká se všech subjektů realizujících preventivní aktivity
pro obyvatele Žatce
Náklady na mzdu, odvody a provozní výdaje koordinátora,
cca 450 tis. Kč ročně
Město Žatec, kraj, ministerstva, další státní i soukromé
subjekty
Aktivní
pozice
koordinátora,
přínos
pociťovaný

jednotlivými subjekty zapojenými do procesu koordinace,
úspora vzniklá zamezením duplicit, předražováním služeb
Název cíle :

4.8.

Popis a zdůvodnění
cíle :

Bydlení odpovídající příjmovým možnostem jednotlivců a
rodin je zásadní podmínkou jejich dalšího sociálního
fungování. Tento cíl pamatuje na znevýhodněné skupiny
obyvatel, mezi tyto skupiny patří zejména skupiny
nízkopříjmové, dále definiční znaky splňují např.:
vícedětné rodiny, osamělí senioři, zdravotně postižení,
nezaměstnaní atd. Tento výčet není zdaleka úplný a
může se měnit. Dostupnost bydlení je ovlivňována mnoha
faktory.
4.8.1. Vytvoření systému prostupného bydlení

Opatření,které vedou
k naplnění cíle :

Pomoc při získávání přiměřených forem bydlení
pro znevýhodněné skupiny obyvatel

Název opatření :

4.8.1. Vytvoření systému prostupného bydlení

Popis a dopady
opatření :

Opatření je zamýšleno spíše jako vytvoření systému, kdy
na začátku je bydlení (resp. ubytování) azylového typu,
návazně pak bydlení v nájemních podmínkách (vlastnická
forma je spíše v tomto případě těžko dostupným ideálem)
za podpory (např. sociální služba podpora samostatného
bydlení) terénních pracovníků nebo dobrovolníků. Cílem
je naučit jedince, popř. rodinu bydlet samostatným
akceptovatelným způsobem. Nepředpokládá se vytváření
fondu „sociálního bydlení“, ale spíše vytvoření systému za
účasti neziskového sektoru za spolupráce s pronajímateli,
kteří budou se situací klientů (nájemců byty) seznámeni,
vše se souhlasem klientů. Systém bude klientům nabízet
podporu a zkompetentňování, popř. další služby
neziskového sektoru nebo odboru sociálních věcí města.
10 jednotlivců / rodin ročně

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Předpokládá se nízkonákladovost, služby klientům jsou
poskytovány v souladu s úhradovou vyhláškou ( u
podpory samostatného bydlení), poradenské a obdobné
služby jsou poskytovány bezplatně, úhrady spojené
s bydlením hradí klient z vlastních zdrojů, popř. s využitím
příslušných sociálních dávek
klient, neziskový sektor, stát
Nastavení funkčního systému, počet úspěšných případů –
kriteriem je osvojení sociálních dovedností souvisejících
se získáním, udržením a přijatelným zvládáním bydlení

Název cíle :

4.9.

Volnočasové a pohybové aktivity

Popis a zdůvodnění

Volnočasové a pohybové aktivity jsou nejen

cíle :

Opatření,které vedou
k naplnění cíle :

neodmyslitelnou nástavbou sociálních a souvisejících
služeb, naopak pro některé skupiny cílem, protože
přinášejí možnost smysluplně a přínosně tráveného času,
přidanou hodnotou je sociální začleňování a prevence
patologických jevů, včetně sociálního vyloučení.
4.9.1. Zajištění volnočasových aktivit v návaznosti na
Komunitní plán pro všechny cílové skupiny
4.9.2. Podpora volnočasových aktivit se zaměřením
na pohyb a rehabilitaci

Název opatření :

4.9.1. Zajištění volnočasových aktivit v návaznosti na
Komunitní plán pro všechny cílové skupiny

Popis a dopady
opatření :

Naplněním tohoto opatření jsou veškeré volnočasové
aktivity pro všechny cílové skupiny v rámci komunitního
plánování a života „obce“, které směřují k aktivnímu
trávení volného času a splňují alespoň minimálním
způsobem požadavek na sociální začleňování účastníků
těchto aktivit. Mohou být doplňkem, nástavbou či hlavní
činností realizujících subjektů, mohou být provozovány
poskytovateli sociálních služeb i jinými subjekty, nesmí
být výdělečného charakteru - myšleno podnikání s cílem
vytváření zisku.
Všechny skupiny obyvatel města

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:
Název opatření :
Popis a dopady
opatření :

Četnost cílové
skupiny :
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Měřící indikátory:

Cca 250 tis. Kč ročně z rozpočtu města v souladu se
schváleným rozpočtem na jednotlivé roky
Město Žatec, Kraj, Ministerstva a další státní subjekty,
sponzoři, dárci, příspěvky (poplatky) účastníků akcí
Počet akcí, počet účastníků akcí účastníků akcí a
poptávka z jejich strany, rovnoměrné rozložení mezi
jednotlivé cílové skupiny
4.9.2. Podpora volnočasových aktivit se zaměřením
na pohyb a rehabilitaci
Opatření pamatuje na volnočasové aktivity, které nabízí
svým účastníkům pohybové a rehabilitační aktivity
v návaznosti na sociální oblast ve spojení s aktivní
nabídkou pro cílové skupiny a sociálním začleňováním.
Je myšleno zejména na oblast aktivit pro seniory a
zdravotně postižené.
Cca 1000 obyvatel města
Cca 100 tis. Kč ročně z rozpočtu města v souladu se
schváleným rozpočtem na jednotlivé roky
Město Žatec, Kraj, Ministerstva a další státní subjekty,
sponzoři, dárci, příspěvky (poplatky) účastníků akcí
Počet akcí, počet účastníků akcí účastníků akcí a
poptávka z jejich strany, rovnoměrné rozložení mezi
jednotlivé cílové skupiny

