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Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit Města Žatce (dále také  KP)  je v pořadí 2. 

dokumentem, který se zabývá sociálními,   souvisejícími a prorodinnými  aktivitami  a programy  ve městě 

Žatci.  První komunitní plán  sociálních  a souvisejících  služeb vznikl na podnět Města Žatce  již v roce 2008.  

Zpracování plánu doporučila Rada Města usnesením č. 313/07 a návazně schválilo Zastupitelstvo Města 

usnesením č. 121/07. Komunitní plán  byl zpracován na období let  2008 -2013;  v letech  2013 -2014  byl 

aktualizován ve formě překlenovacího dokumentu.  Za celé  toto období došlo k podstatnému  rozvoji sítě 

sociálních a souvisejících služeb.   

Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit Města Žatce je střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb. Svým obsahem přesahuje oblast sociálních služeb do souvisejících oblastí aktivit volného času, 

zaměstnanosti a vzdělávání.    

 

Cílem komunitního plánování sociálních služeb a prorodinných aktivit v Žatci  je aktivovat „tradiční“ 

společnost  -  to znamená jakýsi prostor, v němž si občané v dané oblasti  uvědomují a prosazují  své potřeby 

a zájmy. Jeho snahou je  posilovat sociální soudržnost  komunity a podporovat sociální začleňování 

jednotlivců i skupin a předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Dalším společným významným cílem je 

zajištění dostupnosti  kvalitních sociálních služeb, které vycházejí ze zjištěných potřeb uživatelů – občanů 

města. 

KP není vytvářen tzv. „od stolu“,  ale ve spolupráci se širokou komunitou, díky vzájemné komunikaci a 

propojování společenských rovin života komunity. Je to živý proces, do jehož aktivit se může zapojit v jeho 

průběhu každý.  Jakákoliv spolupráce v tomto směru je velmi vítána a žádoucí. Jedná se tedy o otevřený 

proces zjišťování potřeb občanů, hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit  

včetně finančních a lidských zdrojů. 

 

Při tvorbě KP byl respektován princip „triády“, tedy zastoupení  zadavatele ( Město Žatec), poskytovatelů 

služeb a uživatelů služeb (občané města). 

KP umožňuje  účast občanů na rozhodování a řešení konkrétních problémů v oblastech, které  dosud nebyly 

řešeny vůbec nebo se nabízená řešení neshodují se zájmy a potřebami občanů.  Občané  zpětně svými 

aktivitami upozorňují politickou sféru  na problémy, které ve městě existují, které pociťují jako palčivé, a 

tím nutí politiky, aby se jimi zabývali.  

 

Dokument, který držíte v ruce,  v sobě rekapituluje předchozí období,  popisuje současný stav,   nastiňuje 

směr dalšího rozvoje sociálních služeb a prorodinných aktivit ve městě  tak, aby vyhovovaly občanům 

našeho města a citlivě reagovaly na jejich potřeby. Snahou je, aby síť  nejen sociálních služeb byla dostupná, 

kvalitní, efektivní a hospodárná. 

 

 



KP 2015-2018 
 

3 
 

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - SOUVISLOSTI 

Plánování sociálních služeb vychází ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Podle zákona je povinností obce zjišťovat potřeby pro poskytování sociálních služeb pro své občany a 

současně zajišťovat dostupnost informací o těchto službách. 

Aby obec zajišťovala potřeby a realizovala takové sociální služby, které občané opravdu potřebují a také to 

bylo v možnostech obce, je optimálním způsobem jak tohoto stavu dosáhnout, zpracovat plán rozvoje 

sociálních služeb. Tento plán vychází z neustálého zjišťování potřeb obyvatel města a hledání způsobů jak 

tyto potřeby uspokojit. 

Z vytvořených plánů rozvoje sociálních služeb obcí je sestavován střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

kraje. V souladu s tímto plánem a plánem obcí jsou pak přidělovány dotace na sociální služby. 

2.KP koresponduje s dalšími dokumenty města, zejména se Strategickým plánem rozvoje Města Žatce a 

Plánem prevence kriminality Města Žatce  na léta 2013 až 2016 

 

 

STRUKTURA PRO TVORBU PLÁNU 

 

Pro tvorbu plánu byly v roce 2008  stanoveny původně čtyři pracovní  skupiny pro jednotlivé oblasti 

poskytování sociálních služeb: 

 Rodina, děti a mládež 

 Senioři 

 Osoby se zdravotním postižením 

 Občané a rodiny v přechodné sociální krizi, osoby ohrožené drogou, jednotlivci a skupiny ohrožené  

sociálním vyloučením. 

 

V pracovních skupinách se pravidelně, nezištně, ve svém volném čase, bez nároku na odměnu scházelo přes 

50 tvůrců KP ; další účastníci procesu KP komunikovali  externě, nejčastěji e-mailem, popř. s nimi byla 

vedena osobní jednání.  Nově se podařilo navázat užší  spolupráci  s pracovníky  Úřadu práce ČR, kontaktním 

pracovištěm Žatec. 

Z vedoucích pracovních skupin, koordinátora procesu plánování a  předsedy sociálně zdravotní komise  byla 

již na začátku procesu vytvořena řídící skupina.  

Seznamy členů pracovních skupin  a řídící skupiny jsou uvedeny dále v textu. 

V průběhu realizace  KP došlo  v roce 2013  nejprve ke sloučení  pracovních skupin „Senioři“  a “Osoby se 

zdravotním postižením“ – nově služby sociální péče ; později, v roce 2014,   se členové pracovních skupin 

dohodli na sloučení  skupin „Rodina, děti a mládež“ a „Občané a rodiny v přechodné sociální krizi, osoby 
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ohrožené drogou, jednotlivci a skupiny ohrožené  sociálním vyloučením“ – nově služby sociální prevence a 

odborného sociálního poradenství. 

V obou případech  nás ke sloučení vedla skutečnost, že jak členové pracovních skupin, tak i témata se na 

jednotlivých jednáních opakovala.  

 

První komunitní plán byl vytvořen v linii pracovních skupin – cíle a opatření byly stanoveny dle potřeb 

jednotlivých cílových skupin  

Pro tvorbu 2.KP jsme se rozhodli jít cestou Střednědobého plánu sociálních služeb Ústeckého kraje, tzn. 

nezaobírat se jednotlivými cílovými skupinami, ale přímo typem služeb.  V praxi jsme se  totiž přesvědčili o 

tom, že je velmi obtížné  vydefinovat cíle a opatření jen pro jednu cílovou skupinu; že je těžké  vydefinovat 

a zařadit cílové skupiny -  např. kam patří rodina s nezletilými dětmi v přechodné krizi – do skupiny „Rodina 

, děti a mládež“ nebo do skupiny „Osoby  v přechodné sociální krizi“? Takových překryvů  vznikalo mnoho. 

2. KP   je tedy členěn podle oblastí poskytování sociálních služeb (podle cílových skupin uživatelů sociálních 

služeb).  

 

Aktuálně se scházejí dvě pracovní skupiny:     

 služby sociální péče 

 služby sociální prevence a odborné sociální poradenství 

 

V našem městě mají zastoupení i  služby s celokrajskou („nadregionální“)  působností: tísňová péče, 

průvodcovské a předčitatelské služby,  raná péče, tlumočnické služby, domy na půl cesty, krizová pomoc , 

intervenční centra, služby následné péče , terapeutické komunity. 

 

 

SBĚR DAT 

Ustanovení cílů a opatření předcházel sběr dat, zejména statistických údajů, údajů od poskytovatelů, data 

od státních a městských institucí z oblasti zaměstnanosti a sociálních dávek a služeb.  

Při sběru dat se kladl důraz na zjištění potřebnosti jednotlivých typů sociálních a souvisejících služeb pro 

jednotlivé cílové skupiny, dále byla provedena sumace existujících služeb a aktivit a jejich porovnání 

s potřebami obyvatel města. Zjištěné údaje byly vyhodnocovány v pracovních skupinách, byly 

konfrontovány s názory členů skupin a zpracovanými SWOT analýzami. Takto zpracované údaje byly 

podkladem pro návrhy jednotlivých cílů a opatření Komunitního plánu. 

Další zajímavá data byla získána v rozsáhlém výzkumu, který probíhal v Žatci  na jaře 2014. Do výzkumu se 

zapojilo  celkem  1182 občanů. Jeho výsledky  najdete  v příloze KP.   Z výzkumu jednoznačně vyplývá, že 

sociální služby již mají v Žatci své příznivce – některé z nich jsou hodně známé a často vyhledávané, jiné své 

místo teprve hledají. O některé služby zájem  mezi obyvateli města nebyl a tak svou působnost  ukončily. 

Uspokojení některých  potřeb občanů, které vzešly z  výzkumu, nejsou v kompetenci  pracovních skupin, 

proto bylo  doporučeno, aby se jimi zabýval zadavatel 2. KP. 
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ÚDAJE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V ŽATCI 

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

Dle § 78 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů lze sociální 

služby poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, není-li v § 83 a 84 stanoveno 

jinak. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci.  

O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby 

nebo sídla právnické osoby. V Ústeckém kraji je příslušný k rozhodování Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor 

sociálních věcí. 

 

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2008 VS. 2014 

2008:                  
V Žatci  bylo v roce  2008  registrováno 14 sociálních služeb. Z tohoto počtu byla 1 služba  odborného 
sociálního poradenství, 7 služeb sociální péče a 6 služeb sociální prevence. Tyto služby byly  poskytovány 7 
subjekty. 
 
2014:                
V Žatci  bylo v roce  2014  registrováno již  28 sociálních služeb. Z tohoto počtu bylo  13 služeb sociální péče,  
14 služeb sociální prevence a  služba odborného sociálního poradenství. Tyto služby byly  poskytovány 13 
subjekty.  
 
Z výše uvedeného je patrný rozvoj sociálních služeb ve městě a to ze dvou úhlu pohledů –  poskytovatelé 
sociálních služeb  nejen že pomáhají občanům města, ale také jiné občany města zaměstnávají. 
 

ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE V ŽATCI 

druh sociální služby podle 
zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách 

Počet 
zařízení 

Počet 
lůžek  

Poskytovatel 

§ 44 Odlehčovací služby 1 3 Kamarád  Lorm, Zeyerova 859, 
Žatec 

§ 47 Týdenní stacionáře 1 10 Kamarád  Lorm, Zeyerova 927, 
Žatec  

§ 48 Domovy pro osoby se  zdravotním      
         postižením 

1 18 Kamarád  Lorm, Zeyerova 859, 
Žatec 

§ 49 Domovy pro seniory 1 83 Domov pro seniory a 
Pečovatelská služba v Žatci, 
Šafaříkova 852, Žatec, 

§ 50 Domovy se zvláštním   režimem 1 46 Domov pro seniory a 
Pečovatelská služba v Žatci, 
Šafaříkova 852, Žatec, 

§ 51 Chráněné bydlení 1 7 Kamarád  Lorm Bratří Čapků 
3177, Žatec 

§ 52 Sociální služby poskytované ve    
        zdravotnických   zařízeních ústavní péče 

1 10 Nemocnice Žatec o.p.s., Husova 
2796, Žatec 
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ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V ŽATCI 

druh sociální služby podle 
zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách 

Počet 
zařízení 

Počet 
lůžek 

Poskytovatel 

§ 57 Azylové domy  

2 

28 

 

28 

Fond ohrožených dětí, Azylový dům FOD 
Žatec/Studentská 1044, Žatec,  
 
Oblastní spolek ČČK Louny, Azylový dům pro 
muže/Adolfa Heyduka 261, Žatec 

§ 58 Domy na půl cesty 0 0 _ 

§ 60 Krizová pomoc 1 1 Kamarád  Lorm, Zeyerova 859, Žatec 

§ 63 Noclehárny 0 0 _ 

§ 64 Služby následné péče 0 0 _ 

§ 68 Terapeutické komunity  0 0 _ 

 

ZAŘÍZENÍ AMBULANTNÍCH A TERÉNNÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE V ŽATCI 

druh sociální služby podle 
zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách 

Počet 

zařízení 

Kapacita služby 
Poskytovatel 

Ambul.  Terénní  

§ 39 Osobní asistence  

2 

 5 

 

2 

Centrum služeb pro zdravotně postižené 
Žatec o.s., Masarykova 1335, Žatec 
 
Maltézská pomoc, o.p.s., Písečná 2820, 
Žatec 

§ 40 Pečovatelská služba  

2 

 6  
 
 
14 

Alena Krátká Arnika - Komplexní domácí 
péče, Rafaela Ungara 2674, Žatec 
 
Domov pro seniory a Pečovatelská 
služba v Žatci, Šafaříkova 852, Žatec, 

§ 41 Tísňová péče 0     

§ 42 Průvodcovské a   
         předčitatelské  služby 

0     

§ 43 Podpora samostatného  
         bydlení 

1 8  Kamarád  Lorm, Zeyerova 927, Žatec 

§ 44 Odlehčovací služby  
2 
 

4 

12 

 Kamarád  Lorm , Zeyerova 859, Žatec 

Centrum služeb pro zdravotně postižené 
Žatec o.s., Libočany 28, 439 75 Libočany 

§ 45 Centra denních služeb 0     

§ 46  Denní stacionáře  

2 

4 

 

5 

 Kamarád  Lorm, Zeyerova 927, Žatec 

 
Centrum služeb pro zdravotně postižené 
Žatec o.s., Libočany 28, 439 75 Libočany 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A ZAŘÍZENÍ AMBULANTNÍCH A TERÉNNÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ 

PREVENCE V ŽATCI 

druh sociální služby 
podle zákona č. 
108/2006 Sb., 

o sociálních službách 

Počet 

zařízení 

Kapacita služby 

Poskytovatel 
Ambul. Terénní 

§ 37 Odborné sociální     
         poradenství 

 
 
2 
 
 
 

2 

 

 
1 

 HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně 
postižených, Občanská poradna HANDICAP/ 
náměstí Svobody 150, Žatec 
 
Rodinné centrum Sedmikráska, Sociální centrum 
Sedmikráska/Hošťálkovo náměstí 137, 438 01, 
Žatec 

§ 54 Raná péče 0     

§ 55 Telefonická   
         krizová  pomoc 

2 1 
 
 
1 

 Mosty o.s.- sociálně psychologické centrum 
Komenského alej, Žatec 
 
Most k naději, Linka duševní tísně/Petra 
Jilemnického 1929, 434 01 Most 

§ 56 Tlumočnické  
         služby 

0    

§ 59 Kontaktní centra 1 3  Most k naději, K-Centrum Žatec/Dvořákova  11, 
Žatec 

§ 60 Krizová pomoc 1 1  Kamarád  Lorm, Zeyerova 859, 438 01 Žatec 

§ 60a Intervenční  
           centra 

0     

§ 61 Nízkoprahová  
        denní centra 

0     

§ 62 Nízkoprahová  
         zařízení pro děti   
         a  mládež 

1 18  Mosty o.s.- sociálně psychologické centrum 
Komenského alej, Žatec 

§ 64 Služby následné  
         péče 

0     

§ 65 Sociálně  
         aktivizační           
         služby pro rodiny          
         s   dětmi 

 
 
 
3 

3 
 
 
2 
 
 
2 

 Mosty o.s.- sociálně psychologické centrum , 
RADDAR,  
 
Oblastní charita Most, Volyňských Čechů 329, 
Žatec 
 
Fond ohrožených dětí, Pobočka FOD Žatec, 
Studentská 1044, Žatec,  

§ 66 Sociálně  
         aktivizační           
         služby pro   
         seniory a   OZP 

 
 
1 

2  HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně 
postižených, MAJÁK - tréninkové středisko, 
Občanská poradna HANDICAP/ nám. Svobody 
150,Žatec 
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Maltézská pomoc, o.p.s., Písečná 2820, Žatec – 
REGISTRACE ZRUŠENA V PROSINCI 2014 

§ 67 Sociálně     
        terapeutické  
        dílny 

1 8  Kamarád  Lorm, Bratří Čapků 3177, Žatec 

§ 69 Terénní  
         programy 

2   HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně 
postižených, náměstí Svobody 150, Žatec 
 
Most k naději, K-Centrum Žatec/Dvořákova  11, 
Žatec Asistent pro terénní kontakt (ATK)  

§ 70 Sociální    
         rehabilitace 

0     

 
 
 
 
 
 
 

 
SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ, 

KTERÉ SE PODÍLELY NA PŘÍPRAVĚ 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU 
 

 
ZAŘÍZENÍ 

 
ZAŘÍZENÍ 

PROMETHEUS Effect, o.p.s. – sociální firma Potravinová banka v Ústeckém kraji, o.s 

SPCCH, OO Louny 
Speciálně pedagogické centrum při Základní  škole 
a Mateřské škole v Žatci 

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Mosty, o.s. - sociálně psychologické centrum 

Pedagogicko psychologická poradna Římskokatolická farní charita 

Klub seniorů  Domov pro seniory a Pečovatelská 
služba Žatec 

Roztančená kolečka, o.s 

Rodinné centrum Sedmikráska  Okénko při MŠ speciální 

Funkey Monkey Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

Levandule  FOD pobočka Žatec 

Oblastní charita Most Český červený kříž, oblastní spolek 
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3

1 1
0
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1

DRUHY A POČTY POSKYTOVANÝCH  SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Kamarád  Lorm ; 9

Centrum služeb pro 
zdravotně postižené 

Žatec o.s., ; 3

Domov pro seniory a 
pečovatelská služba v 

Žatci; 3

Fond ohrožených 
dětí; 2

HANDICAP Žatec o.s., 
organizace zdravotně 

postižených; 3

Maltézská pomoc, 
o.p.s.; 1

Most k naději; 3

Mosty o.s.- sociálně 
psychologické 

centrum ; 3

Nemocnice Žatec, 
o.p.s.,; 1

Oblastní charita 
Most; 1

Oblastní spolek ČČK 
Louny; 1

Rodinné centrum 
Sedmikráska; 1

POČET POSKYTOVANÝCH SLUŽEB JEDNOTLIVÝMI 
POSKYTOVATELI
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SEZNAMY ČLENŮ ŘÍDÍCÍ SKUPINY A PRACOVNÍCH SKUPIN 
 

Dle platného Organizačního řádu KP  jsou členy  Řídící pracovní skupiny vedoucí pracovních skupin, 

místostarosta města, členové zastupitelstva města, vedoucí odboru sociálních věcí, předseda sociálně-

zdravotní komise města. 

Složení  Řídící pracovní skupiny pracovalo  v období revidovaného KP (tzn. v období 2013 -2014)  

v následujícím složení: 

ŘÍDÍCÍ  SKUPINA 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO TITUL ORGANIZACE 

Antoni Petr 
od 3/2014 Sulíková 
Kamila 

Mgr. 
 

Mgr. 
Městský Úřad Žatec; vedoucí odboru sociálních věcí 

Květoslava Kočandrlová Mgr. Speciálně pedagogické centrum; vedoucí PS 

Hamousová Zdeňka Mgr. Městský Úřad Žatec; vedoucí PS 

Jan Novotný Ing. Městský Úřad Žatec; místostarosta  

Štafová Naďa  Mateřská škola speciální; vedoucí PS 

Božena Veitová  předsedkyně Sociálně zdravotní komise 

 

 

Složení Řídící pracovní skupiny  bude pro následující období  platnosti  KP pozměněno a to ze dvou důvodů: 

1. došlo ke sloučení  PS  „Rodina, děti a mládež“ a „Občané a rodiny v přechodné sociální krizi, osoby 

ohrožené drogou, jednotlivci a skupiny ohrožené  sociálním vyloučením“ – nově vznikla  PS  Služby 

sociální prevence a odborného sociálního poradenství -  na základě této skutečnosti dojde 

k  volbám nového předsedy PS 

2. ke konci roku 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva – byl jmenován nový místostarosta  

a bude jmenován nový předseda Sociálně zdravotní komise 
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE A ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO TITUL ORGANIZACE 

Venclíčková -Baranniková,Z. PhDr. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o. s. 

Botková, Miluše Mgr. Komise VaV 

Grygová Petra Mgr.  Dětský domov, Základní škola praktická a Praktická škola 

Kuďousková Kateřina  Pedagogicko psychologická poradna 

Hrdličková, Miroslava Mgr. Fond ohrožených dětí  

Karasová, Marta Mgr. Dětský domov, Základní škola praktická a Praktická škola 

Kobelčuková, Zdeňka DiS. Městská Policie  

Kočandrlová, Květoslava  Speciálně pedagogické centrum  

Kořánová, Lucie Ing. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o. s. 

Lávičková, Aneta  Kontaktní centrum Most k naději 

Malá Ludmila  Dům dětí a mládeže 

Nováčková Karolína Ing. ČČK 

Matoušová Věra  Dům dětí a mládeže  

Hamousová Zdeňka Mgr. Základní škola praktická  

Barborka Vladimír Ing. Římskokatolická farní charita 

Malá Kateřina Mgr.  Mosty, o. s. 

Vladislava Vlčková DiS Fond ohrožených dětí  

 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO TITUL ORGANIZACE 

Antoni Petr  Mgr.  Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci 

Baranniková–Venclíčková Zdenka  PhDr. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o. s. 

Blailová Lenka  Městský úřad Žatec 

Buvaličová Emilie                        Klub seniorů Domov pro seniory a Pečov. služba v Žatci 

Hodanová Blanka Mgr. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o. s. 

Černá Vítězslava  Svaz postižených civilizačními chorobami 

Holý František Mgr. MŠ speciální 
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Jendrísková Lenka DiS. Městský úřad  Žatec 

Ježková Růžena  ZON Louny (tlumočník - Váchová Věra, DiS.) 

Jobová Marie  Mgr.  Domov pro seniory a Pečov.služba v Žatci 

Krátká Alena  Arnika  

Kořánová Lucie  Ing.  Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o. s. 

Kotvas Roman Ing. Arnika 

Mikulová Jarmila  Městský Úřad  Žatec 

Mundok Anton  ZON Louny  (tlumočník - Váchová Věra, DiS.) 

Pešková Vlachová Štěpánka Mgr. Domov pro seniory a Pečov.služba v Žatci 

Čámková Milena Mgr klinická logopedie, Praha-Prosek 

Černý Miroslav 
 

 
Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých ČR, Spektra - 
výrobní družstvo nevidomých 

Kapicová Eva Mgr. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o. s. 

Mierva Jan  Centrum služeb pro zdrav. postižené Žatec, o.s. 

Krátká Alena  Arnika  

Mikešová Ivana  Kamarád Lorm 

Mikulová Jarmila  Městský Úřad  Žatec 

Pischová Monika  Kamarád LORM 

Rozvoralová Miroslava Dis. Handicap 

Panská Jaroslava  Roztančená kolečka 

Petirová Ivana  Centrum služeb pro zdrav.postižené Žatec, o.s. 

Řehák František  občan 

Šimková Leona  Maltézská pomoc 

Šimko Theo Mgr. Maltézská pomoc 

Šmejcová Ivana  Kamarád Lorm 

Šípková Michaela Bc.,DiS. Městský Úřad Žatec 

Štafová Naděžda  Mateřská škola speciální 

Vostárková Jaroslava  Kamarád Lorm  

Vrábíková Tereza Bc.,DiS. Městský Úřad  Žatec 

Žitníková Stanislava  SPCCH 
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ÚDAJE Z ÚŘADU PRÁCE ČR, KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ ŽATEC K 31.10.2014 

 

DÁVKY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A PRO SENIORY 

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 

Stupeň Počet žádostí Částka 

I. stupeň 384 409.000,- 

II. stupeň 339 1.406.000,- 

III. stupeň 234 1.891.000,- 

IV. stupeň 155 1.860.000,- 

Celkem 1112 5.566.000,- 
 

Komentář: 

V regionu žateckého ORP žije celkem 1112 příjemců příspěvku na péči  (dále „PnP“).  Je to velice vysoké 
číslo porovnáme-li ho s celkovým počtem obyvatel ORP – 27 tisíc obyvatel. Kvalifikovaný odhad zní, že 950 
osob z řad příjemců PnP žije přímo v Žatci a jeho místních částech. 

Celkem 155 z těchto osob je příjemcem příspěvku na péči ve IV.stupni závislosti, tedy lidé plně odkázaní na 
celodenní péči jiné fyzické osoby. Alarmující je také počet osob s II. a III. stupněm PnP – 573 – to jsou 
potenciální příjemci služeb pro seniory a zdravotně postižené ve zvýšené míře. 

Celkem příjemci PnP obdrží měsíčně částku převyšující pět a půl milionu korun na úhradu jim poskytovaných 
služeb (!). Zde je velký potenciál na zvýšení rozsahu a kvality služeb a na jejich financování. 

 

PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU 

Počet žádostí Vyplacená částka 

436 174.400,-Kč 
 

Komentář: 

Podobně alarmující je počet příjemců příspěvku na mobilitu (opět údaj za celé ORP).  

Jedná se o 436 osob plně odkázaných na pomoc jiné fyzické osoby, popř. samostatně se pohybujících 

vozíčkářů. Tyto osoby na svou přepravu dostanou celkem měsíčně téměř 180 tis. Kč. Také zde je prostor 

pro zacílení služeb pro tuto cílovou skupinu. 

 

DÁVKY PRO RODINY S DĚTMI A PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 

DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY 

Rodičovský příspěvek 687    vyplacených žádostí nelze stanovit přesnou částku 

Porodné 1        vyplacená žádost 13.000,- 

Příspěvek na bydlení 703    vyplacených žádostí nelze stanovit přesnou částku 

Přídavek na dítě 1130  vyplacených žádostí nelze stanovit přesnou částku 
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Komentář: 

Z údajů ÚP, kontaktní pracoviště Žatec za měsíc říjen 2014, vyplývá, že v Žatci žije okolo 700 rodičů, kteří 

vychovávají alespoň jedno dítě do čtyř let věku (k počtům příjemců rodičovského příspěvku musíme ještě 

připočítat příjemce „mateřské“ neboli peněžité podpory v mateřství). Jedná se o rodiče, kteří jsou 

potenciálně např. návštěvníci MC, popř. zájemci o službu „hlídání dětí“.  

Počet měsíčně vyplacených příspěvků na bydlení je téměř shodný s počtem příjemců rodičovského 

příspěvku – 700 (počty dávek se liší v desítkách každý měsíc). Tato skupina příjemců dávek jistě není totožná. 

Na tento údaj je potřeba podívat se tak, že v Žatci žije okolo sedmi set rodin a jednotlivců, které svými 

příjmy nedosahují na možnost úhrady nákladů bydlení „z vlastního“ a jsou tak v této oblasti odkázáni na 

pomoc státu. Ve zvětšené míře se jedná o rodiny s alespoň jedním nezaměstnaným členem rodiny a dále 

rodiny a jednotlivci s nižšími měsíčními příjmy. K těmto domácnostem musíme přičíst také část příjemců 

Doplatku na bydlení ze systému podpory v hmotné nouzi. Pokud k těmto osobám a rodinám připočteme 

ještě obyvatele azylových domů a osoby, které bydlí v nejistých a právně nezajištěných podmínkách – 

dostaneme obraz cca 1000 žateckých domácností, jejichž „bydlení“ je ohroženo, nebo je  rizikové v tom 

ohledu, že jsou plně nebo zčásti odkázáni na financování jejich nákladů spojených s bydlením z dávkových 

systémů. 

 

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI („DÁVKY ŽIVOTNÍHO MINIMA“) 

 
DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI 

                                Počet vyplacených žádostí 

Příspěvek na živobytí 755 

Doplatek na bydlení 375 

MOP 17 
 

Komentář: 

V Žatci je měsíčně vypláceno 755 příspěvků na živobytí, tzn, že 755 osob a osob společně posuzovaných 

(rodiny, domácnosti, osoby užívající společně byt) nedosahuje svým příjmem životního minima. Uvážíme –

li, že cca jedna třetina jsou jednotlivci a zbylé dvě třetiny rodiny, resp. skupiny více osob bydlících v jednom 

bytě (popř. na ubytovnách, nebo v azylových domech), dojdeme kvalifikovaným odhadem k celkovému 

počtu cca 2500 obyvatel Žatce (dospělí i děti)  žijích na nebo pod hranicí životního minima. Jedná se cca o 

13% obyvatel města. Pokud bychom porovnali tento počet s republikově udávaným procentem „chudoby“, 

je toto „žatecké“ číslo cca o 3% vyšší. Jedná se opět o alarmující fakt. Osoby žijící dlouhodobě ve stavu 

hmotné nouze jsou nejrizikovější skupinou mezi obyvateli města z hlediska ohrožení sociálními patologiemi, 

včetně závislostí a trestné činnosti. 
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DÁVKY PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI 

POČTY UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ   

Počet UoZ za celý region 2097 

Počet UoZ za obec Žatec (+ místní části) 1320 

Z toho žen 671 

Z toho OZP 152 
UoZ – uchazeč o zaměstnání  
OZP – osoba se zdravotním postižením 
 
 

POČTY UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ PODLE VĚKU      ŽATEC + MÍSTNÍ ČÁSTI 

do 18 let 39 

19-24 let 164 

25-39 let 461 

40-49 let 280 

50-59 let 318 

nad 60 let 58 
 

 

POČTY UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ  PODLE VZDĚLÁNÍ     ŽATEC + MÍSTNÍ ČÁSTI 

Neúplné a základní 629 

Vyučen 387 

Střední odborné s maturitou 244 

Vyšší a vysokoškolské 60 
 

Komentář: 

Za měsíc říjen 2014 bylo celkem vyplaceno 300 dávek podpory v nezaměstnanosti a podpory při 

rekvalifikaci  v celkové výši 1 541 656 Kč 

z toho bylo vyplaceno v hlavním vyúčtování 288 dávek podpory v nezaměstnanosti a podpory při 

rekvalifikaci  ve výši 1 494 544 Kč a v doplatcích 12 dávek ve výši 47 112  Kč. 

Práce, máme-li na mysli placenou práci, slouží člověku k uspokojování jeho potřeb a má pro jeho život 
zásadní význam. Přináší mu peníze, umožňuje mu získávat a rozvíjet dovednosti, strukturuje jeho čas, 
přináší mu zkušenosti, aktivity a kontakty mimo rodinu, vymezuje jeho osobní identitu. Práce motivuje 
člověka k další činnostem, umožňujeme mu být prospěšný a podílet se na „vyšších“ cílech. 

Být bez práce neznamená pro člověka jen nižší  životní úroveň (mnohdy může mít za následek až ohrožení 
chudobou), ale přináší i psychické strádání: šok a následnou deprivaci, snížení sebevědomí a pocitu 
užitečnosti, stavy bezvýchodnosti. Dále s sebou nese riziko narušení vztahů a rozpadu rodiny. V důsledku 
ztráty práce může dojít ke změně sociálního statusu člověka a hrozí degradující stigmatizace. 
 
Je-li nezaměstnanost masová a dlouhodobá, není jen závažným problémem ekonomickým, ale i sociálním, 
kulturním a psychologickým. 
 



KP 2015-2018 
 

16 
 

Význam vzdělání pro uplatnění na trhu práce je zcela nesporný. Získání přinejmenším středního vzdělání s 

maturitou či v poslední době i vysokoškolského vzdělání se stává v současné době  v ČR obecně standardem 

pro mladé lidi. 
Také počty ve výše uvedených tabulkách  zcela jasně potvrzují, že  stupeň dosaženého vzdělání  má zásadní vliv na 

úspěšnost  uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Vyšší úroveň nezaměstnanosti je patrná u vyučených a nejvyšší u 

lidí, kteří mají pouze základní vzdělání. Ti mají navíc problémy s uplatněním po celé své ekonomicky aktivní období.  

 

Situace  těchto osob je v Žatci a místních částech kritická. Alarmující je i fakt,  že některé rodiny tak žijí po 

generace – mají  nízké vzdělání, nízkou společenskou prestiž, žijí v chudobě – paradoxně velký počet rodin 

si na tento styl života zvykla,  situace  jim vyhovuje. Nebezpečí hrozí zejména dětem a mladistvým, neboť  

přejímají od svých rodičů  nevhodné vzory,  nemají zažitý časový režim s pracovními návyky, jejich čas  bývá 

naplněn nudou. 

 

 

 

Z pohledu sociálních služeb se zde rýsují možnosti: 

 Sociální  rehabilitace 

 Odborné sociální poradenství 

 Chráněné dílny či chráněná pracovní místa (zejména pro  OZP) 

 Tréninková pracoviště 

 Podporované zaměstnání (bývá registrováno jako sociální rehabilitace) 

 Veřejně prospěšné práce 

 Sociální firmy 
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SWOT ANALÝZY JEDNOTLIVÝCH SKUPIN 

 
 

SWOT ANALÝZA – SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením vznikla v roce 2013, v době vytváření  

revidovaného komunitního plánu, sloučením původních  pracovních skupin  „Senioři“  a „Osoby se 

zdravotním postižením“.  Důvodem byla úspora času a zvýšení efektivity práce – na jednáních  se scházeli 

téměř totožní lidé a témata se hodně prolínala.  

   
 

SILNÉ STRÁNKY  
 

SLABÉ STRÁNKY 
 
ochota poskytovatelů (10)  

 
finance (12) 

množství služeb – komplexnost (9)  chybí služba pro hraniční klienty (9) 
volnočasové aktivity (6)  prostory (8) 

vynikající spolupráce mezi poskytovateli (5)  stárnou poskytovatelé (7) 

kvalita (4)  pasivita (3) 
provozní zázemí (2)  neznalost služeb (základ, fce) (3) 

velký počet bytů v DPS (2)  špatná pověst KP – nevědomost, neznalost (2) 

přístup města (2)  chybí společníci, dobrovolníci (1) 

zdravá konkurence (1)  specifické skupiny klientů (1) 
tradice (1)  absence terénní geri sestry (0) 
   „neúcta“ vůči stáří (0) 

     
 
   

 
PŘÍLEŽITOSTI  

 
OHROŽENÍ 

     
finance (11)  nárůst psychiatrických klientů (11) 
vznik pracovních míst (8)  finanční zdroje (10) 

komunitní centrum (7)  absence komplex. péče o hraniční klienty (8) 
vzdělávání (7)  přístup města (7) 
informace + reklama, osvěta (6)  sociální izolace (7) 
terénní práce (6)  legislativa (4) 
Volnočasové aktivity (2)  zvýšeně zranitelná klientela (0) 
zvyšování počtu klientů (1)    
dobrovolnictví (1)    
spolupráce s ÚP (1)    
rekvalifikace (0)    
diskuze o využití bytů DPS (0) 
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SWOT ANALÝZA - RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ 

 

 
SILNÉ STRÁNKY 

  
 

SLABÉ STRÁNKY  
      

Přístup města, vedení (8)   Finance (10) 
Vznik a trvání služeb (7)   Medializace aktivit (9) 
Spolupráce mezi službami (6)   Mění se hodnoty rodiny (5) 
Měsíc pro rodinu (5)   Neinformovanost  (4) 
Schopnost psát dobré projekty (5)   Absence aktivit pro ml. 15-18let (3) 
KP → dostupnost služeb (3)   Rozpočet rodiny (2) 
Kvalita služeb (1)   Absence prostupného bydlení pro urč.  skup. lidí 

(2) 
Zvýšení  počtu prorodinných aktivit (1)   Vyklizení prostoru „ Jitřenky ″ (1) 
Pokryty služby pro předš. a ml. šk. věk (1)   Snížení  počtu  dětí (0) 
Zdravá konkurence (0)   Vnímání rodiny  (0) 
Existence dotačního titulu města (0)   Nárůst administrativy (0) 
Terénní služby pro rodinu (0)     
Individuální přístup ke klientovi (0)     
Spolupráce v prorodinných aktivitách (0) 
 

    

  
     

 
PŘÍLEŽITOSTI  

  
 

RIZIKA  
 
Dobrovolnictví (9) 

   
Dluhové zatížení  rodin (12) 

Maják → Informovat o akcích (7)   Zneužívání cílové skupiny (10) 
Rodina trend (6)   Vysoká a dlouhodobá nezaměstnanost (4) 
Aktivity pro mladší školní věk (5)   Nestabilní legislativa (3) 
Sociální podnikání (3)   Roste počet  rodin ohrožených soc. 

vyloučením (3) 
Stoupá aktivita uživatelů (2)   Podpora KP po volbách (2) 
Komunitní  plánování (2)   Bydlení – nedostupné pro určitou skupinu (1) 
Projekty ÚP (1)       Chybí tolerance mezi lidmi (0) 
Příhraniční  spolupráce – Euroregion  
Krušnohoří (1) 

    

Nové dotační období ESF (0) 
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SWOT ANALÝZA – OSOBY A RODINY V PŘECHODNÉ KRIZI 

 

 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

   
Komplexnější síť služeb (5)  Chybí noclehárna + denní centrum (4) 
Dostupnost služeb (5)  Vrací se „špatné  adresy“ (3) 
Existence nízkoprahového centra   
a K-centra (5) 

 
Finanční gramotnost (3) 

Zájem města řešit problémy cestou soc. 
práce (2) 

 
Nemožnost poskytnutí komplexní pomoci (2) 

Spolupráce s městskou policií (1)  Chybí dostupnost probační služby (2) 
Zájem o cílovou skupinu (0)  Nízký status soc. profese (1) 
Není ghetto, vyloučená lokalita (0)  Polarizuje se společnost (1) 
  Vzdělání a kvalifikace (1) 
  Nízké příjmy rodin (1) 
  Pomoc pro osamělé (0) 

  
Veřejností vnímání romské problematiky  se soc. 
oblastí (0) 

  Drogová scéna trvající, tradiční (0) 
  Chybí služby pro hraniční klienty  (0) 

   
 
   

PŘÍLEŽITOSTI  RIZIKA 

   
Terénní práce (4)  Špatně nastaven dávkový systém (5) 
Služby pro nové cíl. skup., např. dům na ½ 
cesty (4) 

 Předluženost (4) 

Zapojení ÚP do KP (3)  „Zhroucení“ FOD (3) 
Využívání bonusů, např. pojišťovny ..(2)  Dlouhotrvající vysoká nezaměstnanost (2) 
Dělat nové projekty (1)  Financování → přechod na kraj (1) 
Propojení s prevencí kriminality (1)  Zvýšení počtu hraničních rodin (1) 
Dominantní občanská poradna (1)  Nesystémovost veřejné správy (1) 
Projekty ÚP (1)  Negativní postoj veřejnosti (1) 
Potravinová banka (1)  Zhoršování situace při neposkytování služeb (0) 
Spolupráce komise PK + soc. zdrav. komise a 
KP (0)   
Projekty mimo KP (např. PK- domovník (0) 
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PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 

Skupiny seniorů podle zdravotního stavu a situačního začlenění ve společnosti můžeme  rozdělit na:  
a) zdravé seniory, žijící běžným životem,  
b) znevýhodněné seniory, především osamělostí, tíživou finanční situací,  
c) tělesně nemocné či seniory se zdravotním postižením, duševně nemocné seniory. 
 
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit 
jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich 
stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.  

V dnešní době, pečuje-li o stárnoucího  rodiče dospělé dítě, přináší to problémy a potíže, jak na straně 
pečujícího, tak na straně pečovaného. Rodina leckdy není na takovou situaci připravena. Na roli závislého 
člověka nejsou připraveni ani senioři, nechtějí zatěžovat své potomky, nechtějí jim komplikovat život.  Velké 
procento seniorů by v případě nesoběstačnosti raději žilo ve vlastní domácnosti, ovšem s podporou  rodiny,  
a  popř. poskytovatelů sociálních služeb.   Naproti tomu si některé dospělé děti myslí, že jejich rodiče  jsou 
více soběstační, než je  subjektivní názor závislých či nesoběstačných seniorů. Je chybou, že se o těchto 
problémech v rodinách nehovoří a řeší se až když problém nastane.  

Z jednání skupiny, z poznatků poskytovatelů, uživatelů  i dotazníkového šetření mezi veřejností  (viz Příloha 
KP) vyplynuly konkrétní potřeby.  Ty byly vtěsnány do níže uvedených cílů a opatření. 

 

 Cíl     PE  /1                          PODPORA SETRVÁNÍ SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V  
                                              DOMÁCÍM/PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ                                      
 

Popis:  

 

Pečuje-li o starého rodiče dospělé dítě, přináší to problémy a potíže, jak na straně 
pečujícího, tak na straně pečovaného. Rodina bývá málokdy  připravena na tuto 
situaci, kterou může (nemocné) stáří přinést. Děti si myslí, že rodiče jsou více 
soběstační než je subjektivní názor závislých či nesoběstačných seniorů.  Na 
druhou stranu  na roli závislého člověka nejsou připraveni ani samotní senioři, 
nechtějí zatěžovat své potomky, nechtějí jim komplikovat život. Přitom převážná 
část  seniorů  by v případě nesoběstačnosti raději žila ve vlastní domácnosti. 
K tomu může napomoci podpora rodiny a poskytovatelé sociálních služeb.   

Vznik a existence zdravotního postižení představuje takovou sociální událost, 
která zásadním způsobem ovlivňuje život každého člověka, kterého se dotýká. 
Bezprostřední dopady má nejen na samotné občany se zdravotním postižením, ale 
také na jejich rodiny. Zejména u těžších forem zdravotního postižení dochází k 
výrazným změnám v možnostech plnohodnotné účasti a zapojení jak v 
soukromých aktivitách, tak i ve veřejném životě. Nepříznivé důsledky a dopady 
vyplývající z existence zdravotního postižení je však možno do určité míry 
eliminovat propracovaným systémem opatření, na jejichž realizaci se musí 
spolupodílet celá společnost. 

Opatření vedoucí 
k naplnění cíle  
 

PE/1.1  Rozvoj osobní asistence  
PE/1.2  Vznik a rozvoj odlehčovacích služeb pro osoby pečující 
PE/1.3. Rozvoj sociálně aktivizačních programů pro seniory 
PE/1.4  Rozvoj zdravotní domácí péče, včetně  hospicové 
PE/1.5  Rozvoj pečovatelské služby  
PE/1.6  Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením 
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Opatření   PE/1.1.             Rozvoj osobní asistence 

Popis  opatření: Osobní asistence je terénní služba, která se poskytuje v domácím prostředí 
osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jine 
osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastni osobu, pomoc při osobni hygieně, pomoc 
při zajištěni chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a pomoc při prosazovaní práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
Podstatou osobní asistence je nepřetržitá (24hod) pomoc klientovi na místě a v 
čase, který si on sám vybere. Asistent činnosti přizpůsobuje věku a zdravotnímu 
stavu klienta. Dopad na cílovou skupinu je především v umožnění zůstávat v 
přirozeném domácím prostředí bez nutnosti zpřetrhání sociálních a rodinných 
kontaktů. 
 

Nedostatky/ příležitosti: Aktuálně službu poskytují:  
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.,  Žatec 
 
Maltézská pomoc, o.p.s.,  Žatec – služba je poskytována non-stop. Cílovou 
skupinou jsou především senioři se sníženou soběstačností a dospělí se 
zdravotním postižením. 
 
V současné době je kapacita dostačující.  Vzhledem ke stárnutí  populace lze 
očekávat, že kapacitu bude třeba v příštích letech navýšit – lidé  preferují vlastní 
domácnost před jakýmkoliv zařízením. 
 

Předpokládaní  
realizátoři, partneři 

Realizace:  poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři: Město Žatec,  praktičtí a odborní lékaři,  

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři, uživatelé 

 

 

Opatření   PE/1.2             Vznik a rozvoj odlehčovacích služeb   pro osoby pečující  

Popis  opatření: Odlehčovací služby 
jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním 
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak 
pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující  osobě 
nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu, pomoc při osobni hygieně nebo poskytnuti podmínek pro osobni 
hygienu, poskytnuti stravy nebo pomoc při zajištěni stravy, poskytnuti ubytování, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a 
pomoc při prosazování  práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
 
Role pečující osoby je  charakteristická tím, že je neočekávaná, pečující ji 
neplánují, nepřipravují se na ni, a není snadné se na ni adaptovat. Tato role se 
svými nároky může dostat do konfliktu s dalšími rolemi, které pečující zastává. 
Mezi důsledky poskytování péče patří psychické problémy, jako je strach, zátěž, 
úzkost, deprese, pocity viny a obavy. Mezi somatické potíže patří zhoršení 
imunitního systému, hypertenze, kardiovaskulární onemocnění, celkové 
vyčerpání a poruchy spánku. Změny ve vztazích, omezení sociálních aktivit, pocit 
izolovanosti a neadekvátní sociální podpora jsou také velice časté. Poskytování 
péče může být spojeno i  se sníženou kvalitou života a finančními problémy. 
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Nároky péče zintenzivňují potřebu sociální opory u pečujícího, a současně jej 
izolují od aktivit a kontaktů, které mohou být zdrojem této opory. Tato izolace je 
dána nejen omezením volného času pečujícího, ale i konfliktem mezi rolí 
pečujícího a dalšími rolemi. Sociální podpora poskytovaná pečujícím redukuje 
negativní dopady péče, zejména má silný vliv na snížení prožívané zátěže.  
Výše uvedené se týká také tzv. sendvičové generace - 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.   
 

Nedostatky/ příležitosti: Aktuálně službu poskytují: 

Kamarád  Lorm ,  Žatec - Služba je poskytována osobám s mentálním postižením 
a kombinovanými vadami od 3 let věku. 
 
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.,  439 75 Libočany  - poskytují 
podporu seniorům a osobám se zdravotním postižením ve věku 65 let a  starší  + 
jejich rodinám  
 
Pro výše uvedenou cílovou skupinu je kapacita v současné době dostačující.  
Příležitost – terénní odlehčovací služba poskytovaná v domácnosti  klienta. 
 

Předpokládaní  
realizátoři, partneři 

Realizace:  poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři: Město Žatec,  praktičtí a odborní lékaři,  

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři, uživatelé 

 

 

Opatření   PE/1.3                Rozvoj sociálně aktivizačních programů pro  seniory 

Popis  opatření: Sociálně aktivizační služby  pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou 
ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v seniorském  věku 
nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba 
se poskytuje na základě zájmu samotné osoby. V rámci této služby je nabízeno 
využití volného času formou společenských her, rehabilitačního cvičení v zájmu 
uchování soběstačnosti, pomoc při vytváření společenských a sociálních kontaktů 
apod. Služba je poskytována bez úhrady.  
Znamená to poskytovat programy a projekty s cílem uchovat  duševní a fyzické síly 
klientů - seniorů, co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném 
prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou zcela závislými na pomoci 
druhých. 
Může jít o jednorázové akce či dlouhodobé projekty v průběhu  celého období  
2.KP  

Nedostatky/ příležitosti: Aktuálně službu poskytují: 
HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně postižených, MAJÁK - tréninkové 
středisko, Občanská poradna HANDICAP/ nám. Svobody 150,Žatec 
 
Maltézská pomoc, o.p.s., Písečná 2820, Žatec 

Dobrovolnický projekt „ adopce seniorů“ si klade za cíl zmírnit osamělost 
starých lidí. Realizuje se díky dobrovolníkům – lidem, kteří mají chuť pomáhat 
ve svém volném čase a docházejí jednou týdně na 2 hodiny za „svým“ 
seniorem. V rámci návštěvy dělají uživateli společnost, vyslechnou ho, 
popovídají si, doprovodí na procházku, předčítají, atd. 
Služba byla v prosinci 2014 ukončena z důvodu nezájmu dobrovolníků. 
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Předpokládaní  
realizátoři, partneři 

Realizace:  poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři: Město Žatec,  související služby, partnerská města 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři, uživatelé 

 

Opatření  PE/1.4                  Rozvoj zdravotní domácí péče, včetně  hospicové 

Popis  opatření: Domácí péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení 
registrujícího  prakt. lékaře, registrujícího    prakt. lékaře  pro děti a dorost  nebo 
ošetřujícího lékaře  při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí 
péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví 
a  rozvoj  soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a 
zajištění klidného umírání a smrti.  

Základním úkolem hospicové (paliativní) péče je zmírňovat bolest a utrpení 
pacientů trpících nevyléčitelnou,  smrtelnou nemocí v pokročilém nebo 
terminálním stadiu, jejichž zdravotní stav již nedává žádnou naději na plné 
uzdravení. Poskytuje pacientům účinnou pomoc tam, kde prostředky klasické 
medicíny selhávají a kde již nedostačují síly jejich blízkých poskytovat nemocnému 
kvalitní pomoc a péči. Hospicovou péči je třeba chápat především jako tlumení 
bolesti a zajištění takového okolního prostředí, aby pacient nestrádal ani fyzicky, 
ani psychicky. Jedná se o soubor opatření poskytovaných nemocnému v případě, 
že cílem léčby již není a nemůže být uzdravení, opatření jsou orientována na tělo 
nemocného (léčba, mírnění bolesti), jeho psychiku (psychologická, psychiatrická 
pomoc), sociální prostředí (pomoc v sociální oblasti, rodinu, rodinné vztahy) a na 
duchovní stránku jeho osobnosti (na jeho duši). 

Poskytovatelé domácí péče samostatně vykonávají domácí péči, indikovanou 
praktickým a ošetřujícím lékařem a dále spolupracují s orgány státní 
správy  a samosprávy, s nevládními organizacemi a dalšími subjekty ve zdravotní 
a sociální sféře. 

Nedostatky/ příležitosti: 
 

Služba není na území města  registrována,  službu v současné  době „supluje“  
Arnika – komplexní domácí péče  

Předpokládaní  
realizátoři, partneři 

Realizace:  poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři: Město Žatec,  praktičtí a odborní lékaři, služby související 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři, uživatelé 

 

 

Opatření  PE/1.5                Udržení a rozvoj pečovatelské služby 

Popis  opatření: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení,  a rodinám s dětmi, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyz. 
osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a 
v zařízeních sociálních služeb.  Služby se poskytuje za úhradu.  Posláním 
pečovatelské služby je poskytování takové podpory občanům Žatce, která jim 
umožní zůstat ve svém domácím prostředí i v situaci, kdy potřebují pomoc s 
domácností a péčí o vlastní osobu, při zachování maximální soběstačnosti… 
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Z poznatků pracovní skupiny, poskytovatelů i zpětných vazeb od uživatelů, je 
služba v Žatci velmi potřebná. Existuje zájem provázat  ji  i s jinými sociálními 
službami tak, aby péče o klienta byla zajišťována co nejkomplexněji.  

 

Nedostatky/ příležitosti: 
 

Aktuálně službu poskytují: 
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci  (cílová skupina: zejména 
dospělé osoby 27-64 let, mladší senioři  65-80 let a starší senioři nad 80 let; provoz 
pondělí – pátek  7:00 - 15:30 hod.),  
Poskytuje službu pobytovou formou v Žatci  ( Domy s pečovatelskou službou – zde 
je kapacita dostačující) a formou terénní v Žatci a okolí do 12km od Žatce (kapacita  
je dostačující).  
  
Poskytovatel Alena Krátká Arnika - Komplexní domácí péče, Rafaela Ungara 
2674, Žatec – (provoz pondělí až neděle 07 - 19 hod, kapacita dostačující). 
 
Problémem se jeví neinformovanost občanů města o této službě (možnosti, 
poslání, cíle)  
Stoupá poptávka po úklidu v domácnosti,  POUZE ÚKLID, ŽÁDNÉ JINÉ SLUŽBY –
chybí firma – není sociální služba, ale služba související 
 

Předpokládaní  
realizátoři, partneři 

Realizace:  poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři: Město Žatec,  praktičtí a odborní lékaři, služby související, ÚP ČR 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři, uživatelé, 
ÚP ČR 

 

Opatření  PE/1.6                  Podpora sociálního začleňování  osob se zdravotním postižením a  
                                                seniorů 

Popis  opatření: Vznik a existence zdravotního postižení představuje takovou sociální událost, 
která zásadním způsobem ovlivňuje život každého člověka, kterého se dotýká. 
Obdobně to platí také o  stáří. Bezprostřední dopady má tato situace nejen na 
samotné občany se zdravotním postižením či seniory,  ale také na jejich rodiny. 
 
Podpora této cílové skupiny se týká např. těchto oblastí:  
zpřístupňování jednotlivých druhů veřejné dopravy (bezbariérově přístupné 
stanice a zastávky, dopravní prostředky) 
zlepšení přístupu k informačním systémům 
vzdělávání seniorů; vzděl. dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením,  
rozšíření kompetencí a práv uživatelů sociálních služeb 
přístup ke kulturnímu dědictví (bezbariérově přístupné muzea, galerie…) 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
odstraňování bariér u veřejných budov i dopravních staveb 
zachování specifických dotačních programů pro organizace občanů se zdravotním 
postižením, jejichž cílem je zabezpečení veřejně účelných i vzájemně prospěšných 
aktivit pro tyto osoby,… 
 
Ve městě se poměrně dobře daří odstraňovat  bariery v dopravě ( zastávky MHD, 
chodníky, některé veřejné budovy…).   
Funguje  i klubová činnost seniorů – existuje 1 oficiální  Klub seniorů při Domově 
pro seniory a Pečovatelské služby v Žatci. Nachází na adrese U Hřiště a klienti 
Pečovatelské služby se zde pravidelně scházejí.  Další neoficiální klub  vznikl  po již 
nefunkčním   občanském sdružení ALMA VIS. 
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Velice bohatou činnost vykazuje v podpoře začleňování osob se zdravotním 
postižením  i  příspěvková organizace  Kamarád -LORM ( provozování dětské 
kavárny, divadelní „Festival malých divadelních forem“, každoroční natáčení 
filmu, a další). 
Důležitou roli v začleňování cílové skupiny sehrává i dobrovolnická činnost, např. 
aktivity  dobrovolnické organizace Levandule,  „adopce seniorů“ Maltézské 
pomoci,   
Některé osoby se zdravotním postižením si velmi oblíbily Roztančená kolečka. 
 

Nedostatky/ příležitosti: 
 

Nedostatky spatřujeme např. v absenci bezbariérového veřejného WC,  absenci 
nízkoprahových autobusů  MHD, … 
Příležitost spatřujeme v propojení a spolupráci jednotlivých poskytovatelů 
sociálních služeb a služeb souvisejících, organizování společných akcí, projektů, 
mezigeneračních setkání, apod.  

Předpokládaní  
realizátoři, partneři 

Realizace:  poskytovatelé soc. služeb,  Město Žatec,  služby související 
Partneři: Město Žatec,   služby související,  školy a školská zařízení 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři, uživatelé, 
ÚP ČR, dotační tituly 

 

 

Cíl     PE  / 2                        UDRŽENÍ  A ROZVOJ  POBYTOVÝCH SLUŽEB  

                                     

 

Popis:  

 

Jedná se o reakci  na aktuální vývoj v oblasti sociálních služeb.  Město Žatec 
podporuje poskytovatele a zřizovatele sociálních služeb v zajištění dostupné péče 
a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci takovou formou, která v co nejvyšší 
míře odpovídá životu jejich vrstevníků v přirozeném prostředí běžné společnosti a 
vytváří podmínky pro posílení efektivní sítě sociálních služeb. 

Opatření vedoucí 
k naplnění cíle  
 

PE/2.1  Rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem  
PE/2.2  Zkvalitnění  a rozvoj sociální služby poskytované ve   
              zdravotnických   zařízeních ústavní péče 
PE/2.3  Zkvalitnění služeb v „domovech“ pro cílovou skupinu 

 

 

Opatření  PE/2.1                  Rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem  

Popis  opatření: Domov se zvláštním režimem  poskytuje  pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocněni nebo 
závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demenci 
a ostatními typy demencí.  

Nedostatky/ příležitosti: 
 

Aktuálně službu ve městě poskytuje: 
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci  
Poptávka po této službě převyšuje nabídku.  Zařízení eviduje dlouhodobě cca 15 
žádostí, které není schopno uspokojit.  Všechny žádosti jsou od  klientů z našeho 
regionu. To značí poddimenzovanost služby.  
Příležitostí se jeví rozšíření služby i do jiných prostor  mimo  Domov pro seniory 
(budova Domova  nemá další prostorovou kapacitu) 

Předpokládaní  
realizátoři, partneři 

Realizace:  Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci   
Partneři: Město Žatec,  praktičtí a odborní lékaři, služby související, ÚP ČR 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři, uživatelé, 
ÚP ČR, dotační tituly 
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Opatření  PE/2.2                 Zkvalitnění  a rozvoj sociální služby poskytované ve  zdravotnických    
                                                zařízeních  ústavní péče 

Popis  opatření: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
napomáhají k  zajištěni fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým jsou 
poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebuji akutní zdravotní lůžkovou 
péči, ale současně jsou natolik nesoběstační, že potřebuji pomoc druhé osoby při 
každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže byt 
zajištěna v domácím prostředí. 

Nedostatky/ příležitosti: 
 

Aktuálně službu poskytuje: 
Nemocnice Žatec o.p.s., 
Disponuje  10 lůžky, kapacita je dostačující.  Služba je personálně obsazena 
klíčovými  pracovnicemi v dostatečném množství,  významnou roli sehrává vrchní 
sestra.   
Personální zajištění není dostatečné  na pozici  sociálního pracovníka – současně 
ji zajišťuje externí sociální pracovnice a to úvazkem 10 hodin měsíčně.  Sociální 
pracovnice  není schopna,  za těchto podmínek,  vykonat svou činnost v rozsahu, 
jenž stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, v platném znění 
(sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně 
řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, 
sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v 
sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální 
prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a 
sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje 
poskytování sociálních služeb) 
Příležitostí se jeví vytvoření pracovní pozice sociální pracovník  s úvazkem 1,0.  
Vhodné by bylo vzdělání zdravotně sociální pracovník. 
 

Předpokládaní  
realizátoři, partneři 

Realizace:  Nemocnice Žatec o.p.s., 
Partneři: Město Žatec,  praktičtí a odborní lékaři, služby související, ÚP ČR 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, MZ, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři, 
uživatelé, ÚP ČR, dotační tituly  

 

 

Opatření  PE/2.3                Zkvalitnění služeb v „domovech“ pro cílovou skupinu 

Popis  opatření: Domovy pro seniory poskytuji pobytovou službu osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu vysokého věku, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jine fyzické osoby a nelze ji zajistit jinou sociální službou 
poskytovanou v domácím prostředí. 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytuji dlouhodobé pobytové 
služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jine 
osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných 
úkonů peče o vlastní osobu, pomoc při osobni hygieně nebo poskytnuti podmínek 
pro osobni hygienu, poskytnuti stravy, poskytnuti ubytování, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační  činnosti, zprostředkování  kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti, pomoc při prosazování  práv a zájmů. Domovy se liší dle 
zaměřeni, komu svoje služby nabízí. Služba se poskytuje za úplatu. 
 

Nedostatky/ příležitosti: 
 

Aktuálně službu poskytují příspěvkové organizace : 
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci   
Kamarád – LORM Žatec (domov pro osoby se zdravotním postižením) 
Současná kapacita  zařízení je dostačující.  
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Příležitost  je spatřována ve zkvalitnění  ubytovacích prostor;  u domova pro 
seniory  je poptávka po malých bytových jednotkách.  
 

Předpokládaní  
realizátoři, partneři 

Realizace:  Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci,   Kamarád – LORM 
Žatec 
Partneři: Město Žatec,  praktičtí a odborní lékaři, služby související, ÚP ČR 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři, uživatelé, 
ÚP ČR, dotační tituly (evropské, norské) 

 

 

 

 

Cíl     PE  / 3                          CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ,  PODPORA SAMOSTATNÉHO  BYDLENÍ 
                                     

 

Popis:  

 

Posláním pobytových  služeb Chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení  
je umožnit osobám, které jsou v určitých oblastech závislé na pomoci druhé osoby, 
žít v podmínkách, umožňujících jim rozvíjet svou samostatnost a dovednosti, 
potřebné pro běžný způsob života a tak podporovat jejich sociální začleňování. 
 
Tak jako v celé ČR tak i v našem městě  se zvyšuje  počet  osob s tzv. hraniční 
diagnózou - např. lidé omezení na svéprávnosti (tzv. opatrovanci), osoby 
s psychiatrickou  či psychologickou diagnózou.  Často jsou propuštěni z ústavního 
zařízení (psychiat. nemocnice  apod.), nemají kam jít,  rodinné vazby  nefungují 
nebo je rodina zneužívá.  Určitou šanci mají  jen na komerčních ubytovnách. Tito  
klienti se velmi často nachází v tíživé finanční situaci (druhotně - dluhy,…). 
Zcela chybí funkční systém péče o lidi s duševním onemocněním. Duševně 
nemocní lidé potřebují nejen kvalitní lékařskou péči, ale i mnohostrannou a 

účinnou podporu při zvládání vlastního života. Nutná je provázanost na další 
odborníky (zejména psycholog, terapeut, psychiatr, terénní zdravotní sestra …). 
Tato provázanost a spolupráce zcela chybí –klienti z této cílové skupiny  jsou úplně 
„neošetřeni“. 
V současné době do jisté míry suplují tuto službu  komerční ubytovny, které však 
zásadně nepokryjí  potřeby klientů. Rozhodně nejsou naplněny potřeby v oblasti 
pomoci v zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací  a aktivizační činnosti, 
sociálně terapeutické činnosti.  V zásadě může být naplněno zprostředkování 
kontaktu se společenských prostředím. Částečně může být realizována pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – 
pokud se tak děje, v převážné většině klientům poskytuje pomoc a podporu  úsek 
sociální práce  odboru soc. věcí. 

 

Opatření vedoucí 
k naplnění cíle  
 

PE/3.1   Podpora samostatného bydlení  
PE/3.2   Chráněné bydlení  

 

 

Opatření  PE/3.1                Podpora samostatného bydlení 

Popis  opatření: Podpora samostatného bydlení je sociální služba  poskytovaná osobám se 
zdravotním postižením, chronickým onemocněním, včetně duševního 
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onemocněni, jejichž situace vyžaduje pomoc jine osoby; služba se poskytuje v 
domácnosti osob. Služba obsahuje pomoc při zajištěni chodu domácnosti, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenský m prostředím, terapeutické  činnosti a pomoc při prosazování  práv a 
zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
 

Nedostatky/ příležitosti: 
 

Aktuálně službu poskytuje příspěvková organizace : 
Kamarád – LORM Žatec  
Služba je určena pro cílovou   skupinu osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením od 18 let do 64 let, kteří potřebují podporu či pomoc druhé osoby. 
Služba není určena pro:  osoby bez domova, osoby s vážnou duševní poruchou a 
agresivními sklony, osoby nespolupracující, osoby mimo cílovou skupinu, osoby 
závislé na návykových látkách a hazardních hrách, osoby vyžadující nepřetržitou 
celodenní pomoc.  Současná kapacita 8 uživatelů je dostačující. Podpora 
samostatného bydlení se poskytuje v bytech uživatelů v Žatci a obcích vzdálených 
do 20 km. 

Příležitost  je spatřována v rozšíření služby i na další cílové skupiny. 

 

Předpokládaní  
realizátoři, partneři 

Realizace:    Kamarád – LORM Žatec 
Partneři: Město Žatec,  praktičtí a odborní lékaři, služby související, ÚP ČR 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři, uživatelé, 
ÚP ČR, dotační tituly  

 

 

Opatření  PE/3.2                Chráněné  bydlení 

Popis  opatření: Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se 
zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, včetně duševního 
onemocněni, jejichž situace vyžaduje pomoc jine osoby. Chráněné bydleni má 
formu individuálního nebo skupinového bydleni. Služba obsahuje poskytnuti 
stravy nebo pomoc při zajištěni stravy, poskytnuti ubytování, pomoc při zajištěni 
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 
 

Nedostatky/ příležitosti: 
 

Aktuálně službu poskytují příspěvkové organizace : 
Kamarád – LORM Žatec  

Posláním  pobytové služby Chráněné bydlení je umožnit osobám, které jsou 

v určitých oblastech závislé na pomoci druhé osoby, žít v podmínkách, 

umožňujících jim rozvíjet svou samostatnost a dovednosti, potřebné pro běžný 

způsob života a tak podporovat jejich sociální začleňování. 

Cílovou  skupinou jsou osoby s mentálním postižením a osoby s mentálním a 

kombinovaným postižením od 18 let do 64 let věku, kteří potřebují pomoc druhé 

osoby. 

Z cílové skupiny jsou vyloučeny  osoby, kterým nemůžeme zajistit bezpečnou a 

kvalitní službu. Jedná  se  o osoby s kombinovaným těžkým zrakovým postižením 

a   nevidomým; osoby na invalidním vozíku, osoby, vyžadujícím celodenní 

ošetřovatelskou péči, osoby závislé na návykových látkách a hazardních hrách, 

osoby s vážnou nekompenzovanou duševní poruchou,       osoby s agresivními 

sklony  
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Místo poskytování : Bratří Čapků 3177, 438 01 Žatec. Byt se nachází v  1. 

nadpodlaží objektu  a není do něj bezbariérový přístup.  K dispozici je zahrada o 

rozloze 390 m2 a nádvoří. 
Současná kapacita zařízení v počtu 7 je dostačující.  

Předpokládaní  
realizátoři, partneři 

Realizace:  Kamarád – LORM Žatec 
Partneři: Město Žatec,  praktičtí a odborní lékaři, služby související, ÚP ČR 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři, uživatelé, 
ÚP ČR, dotační tituly  

 

 

 

 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE + ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

 
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, 
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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.             Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
 

Popis  opatření: 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:  
• 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.  
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Nedostatky/ příležitosti: 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  

Předpokládaní  realizátoři, 
partneři 

Realizátoři: Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb, zejména  o.s. Mosty – 
sociálně psychologické centrum  
Partneři: 
 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, sponzoři, dotační 
tituly 

 

 

Opatření   PR/1. 2                 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,  
 
Příležitost spatřujeme v propojení služby s orgánem sociálně právní ochrany dětí, 
školami, s dalšími subjekty  neziskového sektoru 

Předpokládaní  realizátoři, 
partneři 

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 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, dotační  programy, 
MŠMT 
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Opatření   PR/1.3                   Udržení a rozvoj azylového či obdobného bydlení pro jednotlivce, děti, rodiny                                                                          
                                                 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 
 
Za příležitost lze považovat typ bydlení  na způsob prostupného bydlení – 
návazné bydlení  po ukončení  bydlení v azylovém domě – mělo by být 
motivačním prvkem. 

Předpokládaní  realizátoři, 
partneři 

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 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, úřad práce, dotační 
tituly 

 

 

Opatření   PR/1.4                Vytvoření systému  podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám, které se ocitly  
                                                v nepříznivé  sociální situaci   

Popis  opatření: 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. 
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Nedostatky/ příležitosti:  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 

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 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, úřad práce, dotační 
tituly, MŠMT 

 

 

 

 
Cíl     PR / 2                            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 
k naplnění cíle  
 

PR/2.1 – Vznik a následně podpora  noclehárny 
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) 
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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 

Realizátoři: Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři: Potravinová banka v Ústeckém kraji,o.s. 

Předpokládané  zdroje 
financování 

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. 

Nedostatky/ příležitosti: 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.  
 

Předpokládaní  realizátoři, 
partneři 

Realizátoři : Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři: Potravinová banka v Ústeckém kraji,o.s. 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, dotační tituly 
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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. 

Předpokládaní  realizátoři, 
partneři 

Realizátoři : Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři: související služby,  úřad práce,   

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, dotační tituly 

 

Opatření   PR/2.4                 Zajištění podmínek pro práci s dětmi a  mládeží  s tendencemi                                               
                                                 k rizikovému  chování 

Popis  opatření: 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  
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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 

Realizátoři : Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři: Potravinová banka v Ústeckém kraji,o.s., úřad práce,střediska výchovné 
péče  Pšov a Buškovice 

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV,MŠMT, MV,  Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, dotační 
tituly 

 

Opatření   PR/2.5                 Krizová pomoc 
 

Popis  opatření: 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 jejich fyzický, psychický a emocionální  stav, 
posiluje jejich sebedůvěru a schopnost hodnotit situaci, ve které se nalézají, s 
patřičným nadhledem. 
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Nedostatky/ příležitosti: 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   „suplují“ všichni poskytovatelé a odbor sociálních 
věcí.  
 
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. 

Předpokládaní  realizátoři, 
partneři 

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 

Předpokládané  zdroje 
financování 

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. 

Nedostatky/ příležitosti: 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  
3. adrenalinový víkendový pobyt 
4. vznik kroužků zajímavých pro cíl. skupinu 
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Předpokládaní  realizátoři, 
partneři 

Realizátoři : Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři: rodiny klientů, školy  všech typů, středisko výchovné péče,   služby 
související, Komise prevence kriminality  

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, MŠMT, MV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, úřad 
práce, dotační tituly 

 

 
Cíl     PR / 3                                UDRŽENÍ A NÁSLEDNÉ ZKVALITNĚNÍ NABÍDKY SLUŽEB PRO OBČANY OSOBY  
                                                   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. 

Nedostatky/ příležitosti: 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. 

Předpokládaní  realizátoři, 
partneři 

Realizátoři : Most k naději, K-Centrum Žatec 
Partneři: Město  Žatec, lékaři praktičtí a odborní,  

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Město Žatec, Ústecký kraj, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky., 
dotační tituly 
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Cíl     PR  /4                             UDRŽENÍ A ROZVOJ PORADENSTVÍ PRO OBČANY MĚSTA ŽATCE  
 

Popis:  

 

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 

Opatření vedoucí 
k naplnění cíle  

PR/4.1 –  Rozvoj   odborného  sociálního  poradenství  napříč  cílovými   
                 skupinami 

 

 

Opatření   PR/4.1                  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 

Realizátoři : Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři:  

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, MV, Město Žatec, Ústecký kraj, poskytovatelé soc. služeb, dotační tituly 
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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                                      ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMOVÝCH  A PRŮŘEZOVÝCH OPATŘENÍ 

 

Popis a zdůvodnění: 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  

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    
 

 

Opatření   SP/1.1               Zachování a rozvoj stávající komplexní sítě sociálních služeb pro     
                                               jednotlivé  cílové  skupiny a jejího udržitelného financování 

Popis:  

 

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. 

Aktivity opatření                  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. 
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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.                          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“. 
 

SP/1.1.5 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 

Realizátoři: Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb 
Partneři:  

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Žatec, poskytovatelé soc. služeb, 
uživatelé,  sponzoři, dotační tituly 
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Opatření   SP/1.2             Vytváření podmínek pro důstojný a aktivní život napříč cílovými  skupinami 

 

Popis:  

 

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  zdroje 
financování 

MV ČR, Úřad práce Žatec, Město Žatec, dary  a nadace 
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Opatření   SP/1.3                   VZNIK A ROZVOJ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE 
 

Popis:  

 

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                                 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.   
 

SP/1.3.2 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. 
 

SP/1.3.3 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 
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terénní péči o tyto osoby a zároveň spolupracovat se zdravotnickými zařízeními, 
lékaři  a poskytovateli sociálních služeb.  
 

Předpokládaní  
realizátoři, partneři 

Realizátoři: Město Žatec,  
Partneři: Nemocnice o.p.s., VZP ČR, pobočka Žatec, úřad práce  

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, MZ, KÚ ÚK Ústí nad Labem, Úřad práce Žatec, město Žatec, VZP ČR  

 

 

 
Opatření   SP/1.4             PODPORA  PREVENTIVNÍCH, VOLNOČASOVÝCH, POHYBOVÝCH  A VZDĚLÁVACÍCH     
                                            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. 
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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 
 
SP/1.4.2   
SP/1.4.2.1  
SP/1.4.2.2   
SP/1.4.2.3   
SP/1.4.2.4. 

 
 
Podpora zdravého pojetí rodiny  
Rodinná centra s návaznými službami  pro podporu rodiny v jejím aktivním životě. 
Město přátelské rodině 
 
Udržení a rozvoj preventivních programů  
Podpora aktivit pro děti a mládež 
Podpora aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

Venkovní posilovací stroje pro seniory 

Prostory pro děti  a mládež ve věkové kategorii 8+ 
 

Předpokládaní  
realizátoři, partneři 

Realizátoři: Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři: fyzické a právnické osoby, školy mateřské, základní, střední  

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, MŠMT, MV, Město Žatec, poskytovatelé z vlastních zdrojů, sponzoři, nadace 
a dary 

 

 

 
Opatření   SP/1.5                 Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob se znevýhodněním 

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 
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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.ceske-socialni-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.  

  

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/images/zip/Indikatory_socialnich_podniku_MPSV.zip
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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 

Realizátoři: Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři: fyzické a právnické osoby, školy mateřské, základní, střední  

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Žatec, úřad práce,  poskytovatelé 
z vlastních zdrojů, sponzoři, dotační tituly,  

 

 

 

 

 
Opatření   SP/1.6             Zvýšení povědomosti  veřejnosti  o  možnostech pomoci,  poskytovaných  
                                            sociálních službách,  službách souvisejících a prorodinných aktivitách a  o      
                                            cílových skupinách KP 

Popis:  

 

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.mesto-zatec.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. 
 

http://www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/socialni-sluzby/
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SP/1.6.2               
 

Prezentace služeb formou Dnů otevřených dveří,  kulatých stolů, 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 

Realizátor: Město Žatec,  
Partneři:    poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládané  zdroje 
financování 

Město Žatec 

 

 

 

 
Opatření   SP/1.7.              Podpora dalších souvisejících služeb, včetně psychologických a  
                                               terapeutických   

Popis:  

 

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. 
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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 

Realizátoři: Město Žatec, poskytovatelé sociálních služeb,  
Partneři: fyzické a právnické osoby, střediska výchovné péče, pedagogicko-
psychologická poradna  

Předpokládané  zdroje 
financování 

MPSV, MZ, ÚP, Město Žatec, poskytovatelé z vlastních zdrojů, sponzoři 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČČK Český červený kříž, oblastní spolek  

DPS Dům s pečovatelskou službou 

FOD Fond ohrožených dětí 

ESF Evropský sociální fond 

KC K- centrum v Žatci  provozované občanským sdružením Most k naději 

KÚ  Krajský úřad Ústeckého kraje 

MěP -  Městská policie 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MŠ  Mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

MV ČR  Ministerstvo vnitra ČR 

MZ ČR  Ministerstvo zdravotnictví ČR 

NsP  Nemocnice s poliklinikou v Žatci 

PPP  Pedagogicko- psychologická poradna 

PK Prevence kriminality 

PS Pracovní skupina 

RD  Rodičovská dovolená 

RM  Rada města Žatce 

ROP  Regionální operační program 

RVKPP  Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

SPC  Speciálně pedagogické centrum 

SPCCH  Svaz postižených civilizačními chorobami 

SVP Středisko výchovné péče  

SZK Sociálně zdravotní komise 

ÚP  Úřad práce ČR, pracoviště Žatec 

VCP Vzdělávací centrum Podkrušnohoří 

ZM Zastupitelstvo města Žatce 

ZP Zdravotní pojišťovny 

ZŠ  Základní škola 

 


