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Vážení,
právě se Vám dostává do rukou materiál - Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb v regionu Kadaň –
Klášterec nad Ohří. Cílem tohoto plánu je propojit obě města v oblasti sociálních a souvisejících služeb v jeden region,
a zajistit tak efektivní rozvoj právě těchto služeb v Kadani i v Klášterci nad Ohří, stejně jako v obcích v jejich
spádových oblastech v období let 2012 – 2016.

Materiál, který se Vám dostává do rukou, je výsledkem aktivní spolupráce odborníků z jednotlivých pracovních skupin
z těchto oblastí péče: o seniory, o osoby se zdravotním znevýhodněním, o osoby se závislostí a o etnické menšiny,
o občany v přechodné sociální krizi a o občany společensky nepřizpůsobivé, o rodinu, děti a mládež. Nedílnou
součástí této spolupráce je také účast veřejnosti na celém dokumentu a spolupráce s politickou reprezentací.

Celý plán vzniká za finanční podpory získané z dotačního titulu v rámci Evropského sociálního fondu - Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Opatření 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

S úctou

Bc. Olga Šoltésová
Koordinátorka projektu
Kadaň, prosinec 2011
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ČÁST A – ÚVOD

Komunitní plánování – obecné informace
Co to je komunitní plánování?
Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím níž plánujeme rozvoj služeb na daném území pro určité
skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Komunitního plánování se účastní uživatelé, poskytovatelé
služeb a zadavatelé. Řízení procesů je tudíž závislé na jejich spolupráci a umění shody. Metoda je inovativní
tím, že v sobě integruje manažerský přístup z komerční sféry s psychologickými, sociologickými a
psychoterapeutickými přístupy, které se využívají v sociálních službách, a je funkční pouze při propojení
obou přístupů.
Komunitní plánování je moderní manažerskou metodou, která je využívána v sociální ekonomice v České
republice. Včasným plánováním adekvátních programů, projektů a sociálních služeb, propojováním
spolupráce zadavatelů, zaměstnavatelů, poskytovatelů a uživatelů můžeme prostřednictvím této metody
předcházet sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob z trhu práce a ze společnosti. Na základě znalosti
místních potřeb nám umožňuje rozvíjet sociální ekonomiku.
Komunitní plánování je přístup – říká co – a proces – říká jak – pracovat s komunitou v daném místě při
řešení jejích potřeb. Komunitní plánování má konkrétní výstupy v jasně omezeném čase s konkrétními
účastníky. Za jeho přípravu odpovídají manažeři / realizátoři, kteří plán vytváří, za jeho implementaci pak
celá komunita společně.
Komunitní plánování se tak stává moderní manažerskou metodou, která je využívána v sociální
ekonomice.
Kouzlo komunitního plánování je především v procesu, kterým se uskutečňuje, v síle lidí, kteří proces
realizují, v jejich komunikaci a v pozitivním myšlení. Kouzlo je pak vždy umocněno profesionálními
dovednostmi z oblasti projektového řízení, managementu a marketingu.
Jak se tedy odlišuje komunitní plán od jiného plánu?
Právě tím, že je realizován v procesu komunikace a spolupráce širokého spektra lidí žijících v dané
komunitě, na daném území, pro které se plánuje. Lidé zapojení do plánování jsou různých profesí a různého
postavení ve společnosti. Snahou plánovačů je zapojit do procesu politiky, úředníky, poskytovatele služeb,
uživatele, úřady práce a zaměstnavatele. Tedy vytvořit plán v tvořivém živoucím prostředí, které umožní
vnést do plánu potřeby a názory komunity. Na ty pak reagovat nabídkou sociálních a komunitních služeb
a vše to dobře naplánovat. Proces plánu je stejně hodnotný jako dobře vytvořený plán a obráceně. Plán
tudíž není vytvářen „od stolu“, ale v práci s širokou komunitou.
V čem je plán přínosný? Proč vůbec plánovat? Jak je provázaný se zákonem o sociálních službách?
Systém sociální ekonomiky v České republice je v současnosti připraven na zásadní transformační kroky.
Všechny zúčastněné subjekty (zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb) si uvědomují vážné
problémy spojené s dalším trváním málo přehledného systému, a to zejména s ohledem na nepříznivé
demografické prognózy České republiky i Evropské unie v oblasti stárnutí populace.
Dosažení vyšší efektivnosti sociální ekonomiky a celého systému předpokládá zejména možnost
individuálních řešení nepříznivých sociálních situací lidí a možnost realizovat místní a regionální sociální
plány služeb, které odpovídají skutečným místním a regionálním potřebám, a tak efektivně nakládat
s veřejnými rozpočty a lidskými zdroji v příslušných regionech.
Jaké jsou prvky komunitního plánování?
Plánovací funkce vyžaduje po komunitních manažerech, aby učinili čtyři zásadní rozhodnutí týkající se
základních prvků komunitního plánování:
Cíle – jsou specifické budoucí stavy, které mají být dosaženy.
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Akce – jsou prostředky, respektive specifické činnosti, plánované pro dosažení určených cílů (např.
definovaná opatření, služby, aktivity).
Předpověď – pro určení cílů a volbu vhodných aktivit na jejich dosažení je třeba mít k dispozici předpověď
budoucnosti. Komunitní manažer nemůže vytvářet plány, aniž zná předpověď budoucích podmínek a situací,
které mohou ovlivňovat průběh plánovaných aktivit a dosahování cílů. Manažer vychází z analýz potřeb,
sociologických studií, informačních systémů v regionu či komunitě.
Zdroje – představují omezení, které musí manažer při plánování akcí respektovat.
Kdo se účastní procesu komunitního plánování?
Komunitní plánování se uskutečňuje ve třech rovinách:
• Zadavatelé - politická rovina
• Poskytovatelé - odborná rovina
• Uživatelé - uživatelská rovina
Představíme-li si situaci jako rovnostranný trojúhelník, tak na jedné straně jsou místní samosprávy a obce
mikroregionu či svazky obcí, které jsou nositeli veřejných prostředků, jimiž financují sociální služby
v rozsahu řádově milionů korun ročně. Spolu s úřady práce, které do regionu přinášejí prostředky
prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti, se souhrnně nazývají zadavatelé.
Na druhém rameni jsou subjekty, které vykonávají určitou službu pro cílové skupiny, které jsou
znevýhodněné na trhu práce. V zaměření našeho projektu jsou to především neziskové organizace,
organizace zřizované institucemi či soukromými subjekty. Ty souhrnně vystupují pod názvem poskytovatelé.
Mezi netypické poskytovatele bychom mohli zahrnout i zaměstnavatele, kteří vytvářejí nové pracovní
příležitosti i pro sociálně znevýhodněné osoby na trhu práce.
Na třetím rameni, zdánlivě nejslabším, jsou uživatelé jako koneční příjemci pomoci, služby či podpory, tedy
skupiny znevýhodněné na trhu práce.
Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
Město Kadaň, stejně jako město Klášterec nad Ohří se po vzoru jiných velkých měst naší republiky připojilo
k programu Komunitního plánování ve městech. Jedná se o proces, jehož výsledkem je Komunitní plán
sociálních a souvisejících služeb.
Komunitní plán je dokumentem, který v sobě spojuje odborné názory a požadavky poskytovatelů služeb,
názory uživatelů služeb a také data ze vstupních analýz zpracovaných konkrétně pro potřeby tohoto plánu.
Plán pro obě města zpracovává občanské sdružení Rodiče a děti Kadaně, které získalo na jeho zpracování
dotaci MPSV v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavní myšlenkou projektu
a celého procesu je propojit obě, již tak si dost blízká, města v jeden region, kde budou nastaveny sociální
a související služby tak, aby fungovaly co nejlépe a nejefektivněji, a to zejména ve směru k těm, kteří je
využívají nebo je potřebují.
Je důležité zmínit, že město Kadaň již své zkušenosti v oblasti komunitního plánování má (zpracovaný
1. Komunitní plán sociálních služeb pro období 2006 – 2010) a v procesu dále pokračuje – předává své
zkušenosti příklady dobré praxe právě městu Klášterec nad Ohří.
Plán vzniká v období od září 2010 do září 2011; v říjnu 2011 pak bude návrh Komunitního plánu předložen
v Připomínkovacím procesu k vyjádření veřejnosti. Po zapracování připomínek do konečné verze plánu bude
Komunitní plán předložen do Rad a Zastupitelstev obou měst ke schvalovacímu procesu.
Zpracovatelský tým byl utvořen ze zástupců zadavatele, z členů Manažerského týmu a z členů jednotlivých
pracovních skupin.
Metodologie využitá pro zpracování Komunitního plánu vychází z metodiky poradenské instituce Centra
komunitní práce v Ústí nad Labem – „Deset kroků procesem komunitního plánování“.
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Zpracovatelský tým


Manažerský tým: Miroslav Bilík a Ing. Šárka Řeháčková za město Klášterec nad Ohří; Olga
Zörklerová a Mgr. Tomáš Mědílek za město Kadaň; Mgr. Lenka Raadová za oblast péče o seniory;
Jan Paleček za oblast péče o osoby se zdravotním znevýhodněním; Bc. Lucie Halouzková za oblast
péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením (etnické menšiny a osoby se závislostí; osoby
v přechodné sociální krizi a osoby společensky nepřizpůsobené); Bc. Petra Klímová za oblast péče
o rodinu a dítě



Pracovní skupina oblasti péče o seniory: Jana Hotová; Ing. Lenka Miláková; Bc. Lucie Poláčková;
Mgr. Lenka Pondělíčková; Mgr. Lenka Raadová; Blanka Saarová



Pracovní skupina oblasti péče o osoby se zdravotním znevýhodněním: Mgr. Lenka Antolová;
Dagmar Bečvářová; Bc. Šárka Hagarová; Danuše Molnárová; Jiří Němeček; Petra Neubauerová; Jan
Paleček; Roman Pelesný; Bc. Lucie Poláčková; Ing. Šárka Řeháčková; PhDr. Vlasta Šedá; Andrea
Trubirohová; Anna Tussetschlägerová; Ing. Josef Zajíc



Pracovní skupina oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením: Jana Dufková; Bc. Lucie
Halouzková; Bc. Petr Hörbe; Miroslava Chrzová, DiS; Jitka Koplová, DiS; Mgr. Miroslava
Lizáková; Mgr. Tomáš Mědílek; Bc. Milan Němček; Ing. Šárka Řeháčková; Roman Tirpák



Pracovní skupina oblasti péče o rodinu, děti a mládež: Mgr. Tereza Beníšková; Simona
Hankerová, DiS; Bc. Petra Klímová; Veronika Kvisová; Jitka Mokrá; Bc. Šárka Paříková; Bc. Jana
Praková; Ing. Šárka Řeháčková; Miluše Sedláková



Skupina pro dohodu: Jan Houška; PaedDr. Jiří Kulhánek; Miroslav Bilík; Věra Bobisudová; Ivan
Dimun; Bc. Jaroslav Kohout; PaedDr. Miroslav Řebíček; Mgr. Michal Voltr; Olga Zörklerová
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ČÁST B – INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ

Z čeho jsme při tvorbě cílů a opatření čerpali
Pro účely Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb byly realizátorem projektu sebrány důležité
informace, které můžeme souhrnně pojmenovat jako vstupní data.
Vstupní data byla získána z následujících materiálů:
 Sociodemografická analýza
 SWOT analýzy všech čtyř pracovních skupin (vytvořeny v září 2010, upraveny v červenci
2011)
 Optimální model sítě sociálních služeb všech čtyř pracovních skupin (Mapa SS)
 Průzkum veřejnosti v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
 Dotazníky pro uživatele sociálních služeb – v těchto cílových skupinách: senioři, osoby zdravotně
znevýhodněné, osoby ohrožené sociálním vyloučením (osoby se závislostí a etnické menšiny, osoby
v přechodné sociální krizi a společensky nepřizpůsobené), osoby v kategorii péče o rodinu a dítě
 Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb
 Data Českého statistického úřadu, ÚP a dalších institucí
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
 Analýza Agentury pro sociální začleňování
 Revize 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Kadaně
Velká část vstupních materiálů (Sociodemografická analýza; Dotazníky pro uživatele sociálních služeb;
Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb) byla vypracována na základě výběrového řízení společnosti
Aspectio a.s., Praha. Analýzy byly několikrát připomínkovány a doplňovány realizátorem a členy
pracovních skupin. Jejich konečná podoba odpovídá možnostem společnosti Aspectio a.s.
Průzkum veřejnosti v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří byl vypracován ve spolupráci
s doc. RNDr. Ivanou Loučkovou, CSc. – SOCIOTRENDY Olomouc.
SWOT analýzy všech pracovních skupin a revize 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Kadaně byly
vypracovány za odborné facilitace projektového manažera Michala Polesného z Centra komunitní práce,
poradenské organizace v Ústí nad Labem.
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Základní demografické údaje
Zdroje:





Sociodemografická analýza
ČSÚ
ÚP
1. Komunitní plán města Kadaň

Doba sběru největšího množství dat ze sociodemografické analýzy je uzavřena k 31. 12. 2010, ale z důvodu
aktuálnějších dat jsou některá data upravena až k 31. 7. 2011.
Region Kadaň – Klášterec nad Ohří se nachází v Ústeckém kraji, který je rozdělen na 7 okresů, resp. 16
správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Pod pověřený obecní úřad II. stupně Kadaň spadají následující obce: Kadaň, Rokle, Radonice, Mašťov,
Vilémov, Veliká Ves, Pětipsy, Račetice, Libědice, Chbany, Brodce, Kadaňská Jeseň, Meziříčí, Nová
Víska, Pokutice, Prunéřov, Tušimice, Úhošťany a Zásada u Kadaně.
Kadaň – obce spadající pod pověřený obecní úřad II. stupně k 1. 1. 2011
Stav
1. 1. 2010

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
přirozený

Přírůstek
migrační

Přírůstek
celkový

Stav
31. 12.
2010

Kadaň

17 964

217

176

303

451

41

-148

-107

17 857

Rokle

291

2

-

44

10

2

34

36

327

Radonice

1206

22

12

26

25

10

1

11

1 217

Mašťov

632

4

24

38

27

-20

11

-9

623

Vilémov

598

10

5

11

10

5

1

6

604

297

5

4

18

8

1

10

11

308

Pětipsy

208

3

6

12

4

-3

8

5

213

Račetice

362

1

1

17

13

-

4

4

366

Libědice

239

4

4

16

9

-

7

7

246

Chbany

612

8

7

19

11

1

8

9-

621

Název obce

Veliká
Ves

Zdroj: Sociodemografická analýza + ČSÚ
Pod pověřený obecní úřad II. stupně Klášterec nad Ohří spadají následující obce: Ciboušov,
Domašín, Hradiště, Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, Lestkov, Mikulovice, Miřetice u Klášterce
nad Ohří, Okounov, Perštejn, Rašovice, Suchý Důl, Šumná, Útočiště a Vernéřov.
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Klášterec nad Ohří – obce spadající pod pověřený obecní úřad II. stupně k 1. 1. 2011
Název obce

Stav 1. 1.
2010

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
přirozený

Přírůstek
migrační

Přírůstek
celkový

Stav
31. 12.
2010

Domašín
Klášterec
nad Ohří
Okounov

111

3

-

13

2

3

11

14

125

15 562

173

141

212

327

32

-115

-83

15 479

329

2

7

6

4

-5

2

-3

326

50

16

3

34

37

1 132

1 095
11
8
Perštejn
Zdroj: Sociodemografická analýza + ČSÚ

Věková struktura
Věkovou strukturu ovlivňuje především dlouhodobý vývoj porodnosti, úmrtnosti a migrace (pro Českou
republiku je klíčová zejména struktura porodnosti – naděje dožití se stále zvyšuje, avšak tento vývoj je
poměrně plynulý; počet cizinců žijících na území ČR zatím nemá výrazný dopad na věkovou strukturu).
Věková struktura obyvatel v obcích regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří

Mikroregion Kadaň
Data k 1. 1. 2011
Název obce
Kadaň
Rokle
Radonice
Mašťov
Vilémov
Veliká Ves
Pětipsy
Račetice
Libědice
Chbany
Zdroj: ČSÚ

Počet
obyvatel celkem
17 857
327
1217
623
604
308
213
366
246
621

Počet
obyvatel muži
8696
177
620
305
294
156
114
192
124
301

Počet
obyvatel ženy
9161
150
597
318
310
152
99
174
122
320

Průměrný
věk celkem
39,7
35,7
38,0
41,0
40,4
39,6
36,7
37,3
40,3
37,5

Průměrný
věk - ženy
37,9
37,1
37,5
39,2
40,0
40,3
35,7
36,0
41,6
37,7

Průměrný
věk - muži
41,4
34,0
38,6
42,6
40,7
38,8
37,9
38,6
39,0
37,2

Mikroregion Klášterec nad Ohří
Data k 1. 1. 2011
Název obce
Domašín
Klášterec
nad Ohří
Okounov
Perštejn
Zdroj: ČSÚ

Počet
obyvatel celkem
125
15 479

Počet
obyvatel muži
67
7619

Počet
obyvatel ženy
58
7860

Průměrný
věk celkem
37,2
38,7

326
1132

171
576

155
556

39,8
40,2
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Průměrný
věk - ženy

Průměrný
věk - muži

40,7
37,3

33,1
40,1

40,8
39,2

38,8
41,3

Jedním ze základních ukazatelů věkové struktury obyvatelstva je index stáří udávající počet osob ve věku 65
a více let připadajících na 100 osob ve věku 0–14 let. V analyzovaném regionu index stáří dosahuje hodnoty
76,5 – to znamená, že na 100 osob ve věku 0-14 let připadá 76,5 osob starších 65 let.
Graf - Index stáří v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří

Pro srovnání – index stáří pro Českou republiku se v roce 2006 zastavil na hodnotě 100,1. Celkovou hodnotu
pro sledovaný region tedy můžeme považovat za uspokojivou, avšak z hlediska dlouhodobého vývoje je
znatelný rychlý růst indexu stáří. Ještě v roce 1999 dosahoval index stáří hodnoty 52,1 – pro oblast sociální
politiky se jedná o nepříliš příznivý vývoj, který by mohl vyústit v situaci, kdy mladá generace nebude stačit
početně nahrazovat generaci starší (jako je tomu již nyní v jiných městech ČR) a kdy je třeba klást důraz na
zachování či zvyšování kvality života seniorů. Jak ukazuje graf, počet osob v postproduktivním věku se
plynule zvyšuje v poměru k osobám ve věku předproduktivním. I v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří je
třeba klást důraz na vyšší kvalitu života seniorů. Vzhledem k významnému prodlužování věku vzrostou
nároky na zajištění péče o seniory.
Zdroj: Sociodemografická analýza
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Zaměstnanost obyvatelstva
Typy problémů rizikových skupin nezaměstnaných v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
Skupina
Problém
orientace významné části do oblastí zaměstnání s podprůměrnou poptávkou
ženy
dlouhodobá nezaměstnanost
uchazeči s nízkým
vzděláním
nízké vzdělání
mladí do 20 let věku nedostatek praxe
vzdělání
mladiství
dlouhodobá nezaměstnanost
starší 50 let
vyšší věk
zdravotní problémy
Zdroj: Sociodemografická analýza

Zaměstnanost obyvatelstva v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří ke dni
31. 10. 2011
Mikroregion Kadaň
Základní údaje o obyvatelstvu mikroregionu

Obec

Obyvatelstvo
celkem

Počet
ekonomicky
aktivních
obyvatel

Počet
nezaměstnaných
evidovaných
na Úřadě práce

17579
9426
1138
Kadaň
599
275
44
Chbany
206
106
12
Libědice
688
324
46
Mašťov
191
92
23
Pětipsy
236
120
21
Račetice
1144
653
97
Radonice
216
109
46
Rokle
268
145
20
Veliká Ves
590
321
53
Vilémov
21717
11571
1500
Celkem
Zdroj: Sociodemografická analýza + Úřad práce Chomutov

Počet volných
pracovních
míst
evidovaných
Úřadem práce
31
0
0
0
0
0
0
0
1
0
32

Míra
nezaměstnanosti
(v %).
11,8
16,7
11,3
14,2
25,0
16,7
9,0
41,3
14,5
16,5
12,7

Mezi obce s nejvyšší mírou nezaměstnanosti patří Rokle a Pětipsy. Míra nezaměstnanosti v celém
mikroregionu nabývá hodnoty 12,7%.
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Mikroregion Klášterec nad Ohří
Základní údaje o obyvatelstvu v mikroregionu

Obec

Obyvatelstvo
celkem

Počet
ekonomicky
aktivních
obyvatel

Počet
nezaměstnaných
evidovaných
na Úřadě práce

15757
8604
893
Klášterec
153
83
12
Domašín
262
148
15
Okounov
1021
551
44
Perštejn
17 193
9 386
964
Celkem
Zdroj: Sociodemografická analýza + Úřad práce Chomutov

Počet volných
pracovních
míst
evidovaných
Úřadem práce
21
0
0
5
26

Míra
nezaměstnanosti
(v %).
10,3
14,5
9,5
7,8
10,2

Domašín je obec s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti v celém mikroregionu nabývá
hodnoty 10,2%.
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Splněné cíle 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Kadaň v jednotlivých
oblastech péče
Oblast péče o seniory:
 Vznik Stacionáře pro seniory v DD Kadaň (provozováno MěSSS Kadaň, cca 4 klienti/rok 2010)
 Vznik Dobrovolnického centra (spolu s PS péče o zdravotně znevýhodněné) - cíl byl splněn ve
spolupráci s RADKA o. s. – v roce 2010 57 dobrovolníků ve 4 programech (Dobrovolnictví
v nemocnici, pro volný čas, pro seniory, Pět P) „odpracovalo“ 1940 hodin
Oblasti péče o osoby zdravotně znevýhodněné:
 Informovanost – byl vydán Katalog a Leták poskytovatelů sociálních služeb (poslední aktualizace
2010)
 Zaměstnávání - tréninková skupina INkluze, 10 lidí v roce 2011, Pomoc Zdravotně Postiženým
Radost
 Vznik Dobrovolnického centra (spolu s PS péče o seniory) – viz výše
Cíle oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením:
 Oblast volnočasových aktivit - ve spolupráci s OS Světlo vznikl nízkoprahový klub DOpatra v Orfeu
– 110 klientů/2010
 Terénní sociální pracovník pro romskou problematiku - v roce 2010 vykonávala terénní sociální
práci v lokalitě Prunéřov jedna sociální pracovnice v rámci projektu Úřadu vlády ČR „Podpora
terénní práce“. V září 2010 začal odbor OSVaZ s realizací tříletého Terénního programu „Společný
start Prunéřov u Kadaně“.
 Podpora zaměstnávání - cíl byl naplňován i prostřednictvím rozšiřování mandátních smluv na
veřejnou službu (v roce 2010 celkem 12 subjektů), v roce 2010 v průměru 100 lidí vykonávajících
veřejnou službu/měsíc
o DPP a DPČ jsou v NNO v Kadani často využívány, stejně jako dobrovolnická služba
o částečně byl cíl naplňován i prostřednictvím služeb společnosti SOFIRA – Sociální firma
Radky
 Rozvoj vzdělanosti v Kadani a na území její spádové oblasti (POÚ) - cíl byl částečně naplňován ve
Vzdělávacím centru RADKA o. s. (akreditované kurzy ovládání PC, konverzace a výuka AJ, NJ, ŠJ,
kurz Administrativní pomocník) – v roce 2010 celkem 84 účastníků kurzů (vč. Job klubu)
Cíle oblasti péče o rodinu, děti a mládež:
 Plavání kojenců a rodičů s dětmi do 4 let - cíl byl splněn ve spolupráci s RADKA o. s. – v roce 2010
259 dětí od kojeneckého věku po předškolní věk
 Job klub - cíl byl splněn ve spolupráci se Vzdělávacím centrem RADKA o. s. – v roce 2010 84
účastníků kurzů Vzdělávacího centra
Průřezové cíle:
 Vznik Sociální komise
 Občanská poradna - cíl byl naplňován prostřednictvím služeb Poradny pro rodinu a mezilidské
vztahy
 Prevence kriminality - cíl byl naplňován průběžně ZŠ ve spolupráci s MěP Kadaň a s OS Světlo
(přednášková činnost)
ZÁVĚR:
Celkem bylo v 1KPSS navrženo 24 cílů. Splněných cílů v celém rozsahu opatření je 14, tj. 58%.
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Připomínkovací proces
Distribuční místa Návrhu Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících
služeb regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří:
RADKA o. s.
Kpt. Jaroše 630
432 01 Kadaň
Městský úřad Kadaň – hlavní budova (podatelna)
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň
Městský úřad Klášterec nad Ohří – hlavní budova (podatelna)
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
Městský úřad Kadaň – budova J. Roháče - OSVaZ (vedoucí odboru)
Jana Roháče 1381
432 01 Kadaň
Městský úřad Klášterec nad Ohří – budova Polní - OSS (nad Komerční bankou - vedoucí odboru)
Polní 683
431 51 Klášterec nad Ohří
Informační centrum (Galerie Josefa Lieslera)
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň
Informační centrum (Galerie Kryt)
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
Městská knihovna Kadaň – antikvariát (přízemí); odd.pro dospělé (1. patro)
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň
Městská knihovna Klášterec nad Ohří – odd. pro dospělé (přízemí)
Budovatelská 486
431 51 Klášterec nad Ohří
Obecní úřad Chbany
Chbany 19
431 57 Chbany

Obecní úřad Libědice
Libědice 27
431 53 pošta Pětipsy

Městský úřad Mašťov
Náměstí 80
431 56 Mašťov

Obecní úřad Pětipsy
Pětipsy 20
431 53 Pětipsy

Obecní úřad Račetice
Račetice 11
431 01 Račetice

Obecní úřad Radonice
Náměstí 1
431 55 Radonice
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Obecní úřad Rokle
Rokle 1
432 01 pošta Kadaň

Obecní úřad Veliká Ves
Podlesice 53
441 01 Podbořany

Obecní úřad Vilémov
Náměstí 1
431 54 Vilémov

Obecní úřad Domašín
Louchov 20
431 51 Domašín

Obecní úřad Okounov
Okounov 64
431 51 pošta Klášterec nad Ohří

Obecní úřad Perštejn
Hlavní 159
431 63 Perštejn

Místa vybraných poskytovatelů služeb
Internet:

www.radka.kadan.cz
www.mesto-kadan.cz
www.muklasterec.cz

Konzultace a dotazy:
RADKA o. s.
Kpt. Jaroše 630 – 3. patro
432 01 Kadaň
Veřejné konzultační hodiny: Pondělí–Pátek: 8:00-15:00 hodin
Připomínkovací proces se konal v období 1. 10. 2011 – 31. 10. 2011
Počet distribučních míst - 34 (obce, města, poskytovatelé)
Celkový počet připomínek - 44
Připomínek zaslaných poštou bylo 0
Připomínek předaných osobně bylo 0
Připomínek zaslaných e-mailem bylo 44
Počet zapracovaných připomínek: 29
Počet zapracovaných připomínek částečně: 8
Počet nezapracovaných připomínek: 7
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Stanoviska vyplývající z připomínkovacího procesu z hlediska skladby a počtu
připomínek za jednotlivé oblasti péče
Připomínkovací proces Návrhu KPSS regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří v oblasti péče o seniory probíhal
od 1. 10. 2011 – 31. 10. 2011.
 celkem bylo zaevidováno 11 připomínek, z toho:
o do KPSS bylo zapracováno 6 připomínek
o do KPSS bylo zapracováno částečně 0 připomínek
o do KPSS nebylo zapracováno 5 připomínek
Připomínkovací proces Návrhu KPSS regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří v oblasti péče o osoby zdravotně
znevýhodněné probíhal od 1. 10. 2011 – 31. 10. 2011.
 celkem bylo zaevidováno 5 připomínek, z toho:
o do KPSS byly zapracovány 4 připomínky
o do KPSS byla zapracována částečně 1 připomínka
o do KPSS nebylo zapracováno 0 připomínek
Připomínkovací proces Návrhu KPSS regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří v oblasti péče o osoby ohrožené
sociálním vyloučením probíhal od 1. 10. 2011 – 31. 10. 2011.
 celkem bylo zaevidováno 9 připomínek, z toho:
o do KPSS bylo zapracováno 6 připomínek
o do KPSS byly zapracovány částečně 2 připomínky
o do KPSS nebyla zapracována 1 připomínka
Připomínkovací proces Návrhu KPSS regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří v oblasti péče o rodinu, děti
a mládež probíhal od 1. 10. 2011 – 31. 10. 2011.
 celkem bylo zaevidováno 14 připomínek, z toho:
o do KPSS bylo zapracováno 8 připomínek
o do KPSS bylo zapracováno částečně 5 připomínek
o do KPSS nebyla zapracována 1 připomínka
Připomínkovací proces Návrhu KPSS regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří pro všechny oblasti péče
(průřezové cíle) probíhal od 1. 10. 2011 – 31. 10. 2011.
 celkem bylo zaevidováno 5 připomínek, z toho:
o do KPSS bylo zapracováno 5 připomínek
o do KPSS bylo zapracováno částečně 0 připomínek
o do KPSS nebylo zapracováno 0 připomínek
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ČÁST C - ROZVOJ SLUŽEB V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH PÉČE
Data získaná z dotazníkových šetření pro všechny oblasti péče
Hlavní zjištění – průzkum veřejnosti
Celkově jsou sociální a související služby v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří vnímány velmi prospěšně;
mezi nejznámější zařízení patří: Městská správa sociálních služeb Kadaň, Dům dětí a mládeže Šuplík a Úřad
práce v Kadani.
S šířkou nabídky sociálních služeb je zcela spokojena více než 1/5 oslovených, přičemž nejvyšší podíl (1/4)
zcela spokojených je z regionu Kadaň.
Typy požadovaných služeb – rozšíření informovanosti a poradenství pro různé oblasti života; služby pro
osamělého rodiče s dětmi v krizi; specifické programy pro mladé rodiny; bydlení pro zdravotně
postižené, seniory a občany v životní krizi a další.
V rámci projektu proběhla anketa o nejoblíbenějšího poskytovatele sociálních služeb v našem regionu,
kterou vyhrál Městský ústav sociálních služeb v Klášterci nad Ohří.
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I. Oblast péče o seniory
Obsah:
 Optimální model sociální sítě pro oblast péče o seniory pro období let 2012 – 2016 (Mapa služeb)
 SWOT analýza pro oblast péče o seniory
 Přehled členů pracovní skupiny oblasti péče o seniory
 Přehled služeb v oblasti péče o seniory
 Data získaná z dotazníkových šetření pro oblast péče o seniory
 Cíle a Opatření Komunitního plánu pro oblast péče o seniory
Cíle a Opatření Komunitního plánu pro oblast péče o seniory:
1) Zajištění realizace a rozvoj služeb pro seniory v Kadani
1.1. Rozvoj aktivit Domova pro seniory Kadaň
1.2. Zavedení Odlehčovacích služeb v Kadani
2) Zajištění realizace a rozvoj služeb pro seniory v Klášterci nad Ohří
2.1. Rozvoj aktivit Domova pro seniory v KnO
2.2. Rozvoj aktivit Odlehčovacích služeb v KnO
3) Zajištění realizace a rozvoj služeb pro seniory v Mašťově
3.1. Rozvoj aktivit Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mašťově
3.2. Rozvoj aktivit služby Domov se zvláštním režimem v Mašťově
4) Vzdělávání seniorů
4.1 Internet / Počítačová gramotnost
5) Vznik služby osobní asistence, rozšíření již stávající služby o náš region – společný cíl pro PS1 a PS2
5.1. Zjištění podmínek pro vznik služby, zajištění provozovatele služby
5.2. Realizace služby osobní asistence v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
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Optimální model sociální sítě pro oblast péče o seniory pro období let 2012 –
2016 (mapa služeb)
Doprava

Stravování

kurzy IT gramotnosti SŠ Ka
+ KnO (bezbariérové),
Klub seniorů města Kadaně
NNO

Oblast vzdělávání

vlakové spojení Ka + KnO

jídelny při DpS Ka + KnO

přednášky v knihovně Ka +
KnO
přednášky v Muzeu Ka
„Univerzita“ 3. věku při
KZK

autobusová doprava Ka +
Kno
MHD
označené nízkopodlažní
autobusy

jídelna při domu mládeže
Ka a GSOŠ KnO
rozvoz jídel Březno

bezbariérové školy

Oblast volnočas. aktivit

Lázně KnO
Kulturní domy Ka + KnO
Klub přátel města Kadaně
bazén ZŠ KnO

rekonstruované chodníky,
přechody

Galerie Ka + KnO

lepší spojení s menšími
obcemi v regionu

Home Care

cvičení v Zeleném stromě
Ka
STP Ka + SPCCH KnO

lékařská pohotovost, RZS

cvičení v Labyrintu Ka

lékaři

taneční zábavy
programy pro seniory - kino
Ka
cvičení ve sportovní hale Ka

Zdravotní péče

nemocnice Ka
zdravotní středisko KnO

Ostatní
rozvoj dobrovolnictví
v regionu

Hygiena
centrální koupelna DpS
Věžní Ka

Stacionáře Ka + KnO
AD KnO

Pečovatelská služba
osobní asistence
tísňová péče AREÍON Ka

Uživatel služeb a jeho
potřeby

Informovanost
poskytovatelé sociálních
služeb
OSVAZ Ka + OSS KnO
nemocnice, lékaři, lékárny
weby Ka + KnO
infocentra Ka + KnO
bezplatný právník CV
přizpůsobené letáky
(velikostí, barvou, písmem)
vyšší informovanost o
možnostech poradenských
služeb

NNO

Krátkodobé pobyty

Domácí péče
Home Care

rehabilitační služby.
Lázně KnO
tísňová linka
dostatek odborných lékařů

AD KnO

Dlouhodobé pobyty

Oblast bydlení

Poradenství

DpS Kadaň
DpS a DpOZP Mašťov

Domy s pečovatelskou
službou Ka (Věžní, Hrad)
Azylový byt Ka (Hrad)

Poradna pro rodinu
a mezilidské vztahy
MěÚ, OSVaZ
poskytovatelé sociálních
služeb
bezplatná krizová linka

DpS KnO

chybějící služby s prioritou
rozvoje
stávající služby
chybějící služby
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SWOT analýza pro oblast péče o seniory
SILNÉ STRÁNKY






















Kulturní vyžití ve městech Kadaň
a Klášterec n. O.
Existence stávajících zařízení v Kadani
a v Klášterci n. O.
Existence pečovatelské služby v Kadani
a Klášterci n. O.
Existence dobrovolnického centra v Kadani
a Klášterci n. O.
Dobrá dostupnost základní lékařské péče i
ve střediskových obcích
Platnost stávajících souvisejících zákonů
Existence Sdružení seniorů města Kadaně
MHD pro seniory (od 70 let zdarma)
Bezbariérovost veřejných budov
a komunikací
Služby domácí péče

SLABÉ STRÁNKY


PŘÍLEŽITOSTI




Rozvoj dobrovolnictví
Rozvoj spolupráce s gymnázii (IT, jazyky)
Využití čerpání finanční z Fondů EU
Rozvoj spolupráce se studenty středních
škol
Možnost individuálních kurzů
Pokračování podpory ze SF EU

OHROŽENÍ


Nedostatečné financování služeb v oblasti
(celostátní problém)
Přístup mladé generace k seniorům
Nízká finanční gramotnost
Nízká informovanost společnosti o životě a
potřebách seniorů
Nízké finanční zajištěné seniorů
Nízká IT gramotnost
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Odchod kvalifikovaných pracovníků
z regionu
Zvyšování věkového průměru populace
Nárůst podílu osob ohrožených sociálním
vyloučením v populaci regionu
Růst kriminality na seniorech
Nezájem spoluobčanů o problémy seniorů

Přehled členů pracovní skupiny oblasti péče o seniory
-

seznam členů pracovní skupiny; z každé organizace je vždy max. 1 zástupce (na jednání může být
zastoupen jiným zástupcem organizace)

1.

Jméno
Hotová Jana

Organizace
MěÚ Klášterec nad Ohří

2.

Ing. Miláková Lenka

DSSKM

3.

Neprášková Dagmar

MěSSS Kadaň – DpS Kadaň

4.

Bc. Poláčková Lucie

MÚSS Klášterec

5.

MěÚ Kadaň

6.

Mgr. Pondělíčková
Lenka
Mgr. Raadová Lenka *

7.

Saarová Blanka

8.

Bc. Šoltésová Olga

MěSSS Kadaň –
Pečovatelská služba
RADKA o. s.

MěSSS Kadaň

Kontakt
hotova@muklasterec.cz
474 359 641
milakova@dsskm.cz
721 711 544
msss@ktkadan.cz
606 337 622
mussklno.polackova@seznam.cz
721 070 758
lenka.pondelickova@mesto-kadan.cz
474 319 686
msss@ktkadan.cz
602 965 986
pec.sluzba.kadan@seznam.cz
773 561 313
komunitniplan@kadan.cz
734 468 449

*vedoucí pracovní skupiny
9.

Králová Jitka
člen jen do 8. 9. 2010

Na vědomí
10. Bradová Ingrid

MěÚ Kadaň

jitka.kralova@mesto-kadan.cz
474 319 658

ingrid.bradova@seznam.cz

11.

Čáníková Zuzana

Sdružení seniorů města
Kadaně
veřejnost

12.

Hadbávna Anna Edita

DpS Mašťov

13.

Chbany

obec

14.

Bc. Masopustová Jana

DpS Mašťov

15.

Mgr. Mědílek Tomáš

MěÚ Kadaň

16.

Ing. Řeháčková Šárka

MěÚ Klášterec nad Ohří
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zuzka-oriflame@seznam.cz
608 238 422
hadbavna@dsskm.cz
606 687 591
obec@chbany.cz
474 392 022
masopustova@dsskm.cz
606 627 036
tomas.medilek@mesto-kadan.cz
606 849 269
rehackova@muklasterec.cz
474 359 630

Přehled služeb v oblasti péče o seniory










Domov pro seniory Kadaň
Dům s pečovatelskou službou Kadaň (Věžní, Hrad)
Denní stacionář Kadaň
Domov a jídelna pro seniory Klášterec nad Ohří
Pečovatelská služba Kadaň
Pečovatelská služba Klášterec nad Ohří
Denní stacionář Klášterec nad Ohří
Odlehčovací služby Klášterec nad Ohří
Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov se službou Domov
se zvláštním režimem

V Kadani vznikla Univerzita třetího věku (U3V), a to ve spolupráci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem (UJEP) a Městem Kadaň. U3V v Kadani navazuje na dlouholetou tradici kurzů
pro seniory, jejichž organizátorem bylo město Kadaň. Její činnost byla zahájena školním rokem 2011/2012.
Nabízí obory různého zaměření (informace a komunikace; region, společnost a zdraví + volitelné kurzy –
např. móda a její zákonitosti, exkurze, globální problémy). Realizátorem je KZK. Město tím reaguje na trend
současnosti – zvyšování kvality života seniorů (viz. SOCDEM údaje).

Data získaná z dotazníkových šetření pro oblast péče o seniory
Hlavní zjištění – SWOT analýza
Hlavním zjištěním bylo dobré využití všech stávajících služeb jak sociálních a zdravotních, tak i například
kulturní nabídky pro cílovou skupinu seniorů. Podmínky pro život seniorů v našem regionu jsou tedy dobré.
Velký problém je ale spatřován v nedostatečném financování služeb, kdy ze sociálních fondů EU není tak
široká nabídka na služby pro seniory. Financování tudíž bude dále probíhat prostřednictvím MPSV, kde je
možno sledovat stále klesající příspěvky. Důležitá v tomto směru bude propagační kampaň zaměřená
na seniory v tom smyslu, že čím více peněz do sociálních služeb poskytnou (nakoupí jejich služby), tím
kvalitnější tyto služby budou. Dalším velkým ohrožením pro seniory je jejich nízká finanční gramotnost,
jakož i možné ohrožení ze strany různých finančních obchodníků a nabídek (např. podomní prodej nádobí,
předváděcí akce, nabídka dlouholetých smluv na telefony…).
Hlavní zjištění - Analýza uživatelů sociálních služeb
Spokojenost seniorů s nabízenými službami je hodně vysoká (naprostou spokojenost vyjádřilo 64%
dotázaných). Za lepší služby by si ale připlatila jen třetina seniorů regionu.
Hlavní zjištění – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ÚK na období 2012 - 2013
V kraji je poměrně široká síť sociálních služeb pro seniory, avšak v kraji, stejně jako v ČR dochází
k výraznému stárnutí populace, proto se předpokládá rozvoj nejen pobytových, ale zejména terénních
sociálních služeb pro seniory. V Ústeckém kraji je dlouhodobý nedostatek lůžek v zařízení sociální péče
pro seniory se specifickými problémy – zejména pro seniory s Alzheimerovou chorobou a seniory závislé
na návykových látkách (domovy se zvláštním režimem). Dále v kraji není dostatečná kapacita pobytové
formy odlehčovacích služeb a asistenčních služeb pro seniory. Navíc je zde nedostatek služeb domácí
hospicové péče.
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Cíle a Opatření Komunitního plánu pro oblast péče o seniory
Název Cíle č. 1:

ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE A ROZVOJ SLUŽEB PRO SENIORY
V KADANI

Krátký popis Cíle:

V oblasti péče o seniory v Kadani jsou v současné době zajišťovány službami
pobytovými, ambulantními a terénními – Pečovatelská služba, Domov pro
seniory, Denní stacionář, Home Care, Agentura denní péče.
Hlavním cílem je tyto služby zachovat přinejmenším ve stávajícím rozsahu
a dále je rozvíjet – doplňovat o nové činnosti (zejména Odlehčovací služby)

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

1.1 Rozvoj aktivit Domova pro seniory Kadaň
1.2. Zavedení Odlehčovacích služeb v Kadani

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 1:
Název Opatření 1.1:
Rozvoj aktivit Domova pro seniory Kadaň
Popis Opatření:

Domov pro seniory (dále jen „DpS“) zajišťuje odpovídající komplexní péči
seniorům, kterým není možné zajistit péči v domácím prostředí.
Toto opatření by mělo již teď reagovat na připravovaný zákon
o dlouhodobé péči, který vejde v platnost od 1. 1. 2013.
- rozvoj aktivit DpS v oblasti informovanosti = pořádání sérií přednášek
pro seniory (nejen žijících v DpS) na aktuální témata (např. týrání seniorů,
finanční gramotnost apod.) + zvyšování informovanost veřejnosti
o poskytovaných službách pro seniory a novinkách prostřednictvím letáků
a informačních nástěnek, které budou umístěny nebo využity na stávajících
vývěsních plochách pro veřejnost – a to v Informačním centru, v Domech
s pečovatelskou službou, v kadaňské nemocnici apod., dále prostřednictvím
článků v Kadaňských novinách, prezentací v KT Focus a vydáváním
vnitřního časopisu
- rozvoj aktivit v oblasti terapeutických a rehabilitačních činností =
postupné zakoupení větší škály terapeutických a rehabilitačních pomůcek;
poskytování většího množství terapeutických i rehabilitačních činností
zejména seniorům v DpS (zvyšování kvality služby)
- rozvoj aktivit v oblasti volného času = rozšíření nabídky především
kulturních akcí vhodných pro cílovou skupinu
- získání značky kvality v sociálních službách

Předpokládané dopady
Opatření:

Zvýšení kvality života seniorů v prostředí DpS (zejména prostřednictvím
vhodných kulturních akcí, dále pak snaha o další zvyšování standardu
poskytovaných služeb).
Rozvoj aktivit bude mít mimo jiné za důsledek zvýšení informovanosti
a bezpečnosti v oblasti péče o seniory.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

150.000,-Kč (současných
na 33.200.000,-Kč)

Předpokládané zdroje
financování:

- dotace MPSV a zřizovatele organizace
- platby od uživatelů (příspěvek na péči)
- zdravotní pojišťovny
- sponzoři

Přesahy do dalších oblastí:

kultura, volný čas

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

- realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)
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33.050.000,-Kč

stoupne

do

roku

2016

Předpokládané výstupy
(kvantitativní):
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- počet uživatelů služby: 175 uživatelů
- počet nových uživatelů služby: 55 uživatelů (po dobu platnosti KP)
Kapacita Domova pro seniory zůstane nezměněná (120 lůžek).

Předpokládaný termín
realizace:

2012 – 2016

Název Opatření 1. 2:

Zavedení Odlehčovacích služeb v Kadani

Popis Opatření:

Zavedení Odlehčovacích služeb, uspokojení poptávky cílové skupiny
a pečujících, zajištění odpovídající komplexní péče o potřebné, a tím
umožnění nezbytného odpočinku pečujícím.
Jedná se o velmi žádanou službu, kterou je důležité podporovat – s ohledem
na podporu domácí péče. V současné době je zajišťována krátkodobými
pobyty v Denním stacionáři.
Zavedení pobytové formy Odlehčovacích služeb, s využitím prostor služby
Domova pro seniory.

Předpokládané dopady
Opatření:

Umožnění nezbytného odpočinku pečujícím osobám, dočasné převzetí péče.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

viz. op. 1.1 (v rámci Domova pro seniory)

Předpokládané zdroje
financování:

viz. op. 1.1 (v rámci Domova pro seniory)

Přesahy do dalších oblastí:

---

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- uspokojení potřeb 12 uživatelů/rok

Předpokládaný termín
realizace:

2012 – 2016

Název Cíle č. 2:

ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE A ROZVOJ SLUŽEB PRO SENIORY
V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Krátký popis Cíle:

V oblasti péče o seniory v Klášterci nad Ohří jsou v současné době
zajišťovány službami pobytovými, ambulantními a terénními – Pečovatelská
služba, Domov pro seniory, Denní stacionář, Odlehčovací služba.
Hlavním cílem je tyto služby zachovat přinejmenším ve stávajícím rozsahu
a dále je rozvíjet – doplňovat o nové činnosti, kromě služby Denní stacionář,
která není využívána.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

2.1 Rozvoj aktivit Domova pro seniory v Klášterci n. O.
2.2 Rozvoj aktivit Odlehčovacích služeb v Klášterci n. O.
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Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 2:
Název Opatření 2.1:

Rozvoj aktivit Domova pro seniory v Klášterci nad Ohří

Popis Opatření:

Domov pro seniory (dále jen „DpS“) zajišťuje odpovídající komplexní péči
seniorům, kterým není možné zajistit péči v domácím prostředí.
Toto opatření by mělo již nyní reagovat na připravovaný zákon
o dlouhodobé péči, který vejde v platnost 1. 1. 2013.
- rozvoj aktivit DpS v oblasti informovanosti = zvyšovat informovanost
veřejnosti o poskytovaných
službách pro seniory
a novinkách
prostřednictvím letáků, které budou umístěny v informačním centru,
ve zdravotním středisku a v lékárnách v KnO, u vytipovaných obvodních
lékařů, dále prostřednictvím článků v Kláštereckých novinách („pravidelné
okénko informací“) a prezentací na KT Focus
- rozvoj aktivit v oblasti volného času – rozšíření nabídky především
kulturních akcí vhodných pro cílovou skupinu (včetně výjezdní dovolené)
- další zvyšování standardu poskytovaných služeb (školení zaměstnanců,
využití dobrovolníků)
Zajištění komplexní péče o seniory (nejen) v regionu.
Zachování počtu pracovních míst.
Zachování nabídky kulturních akcí vhodných pro cílovou skupinu.
neinvestiční
Ze současných 26.000.000,-Kč se náklady celé služby zvýší do roku 2016
na odhadovaných 27.013.000,-Kč.
(náklady zahrnují: mzdové náklady vč. odvodů – navýšení o 4 zaměstnance,
náklady na školení zaměstnanců, náklady na prezentaci – letáky, webové
stránky, navýšení počtu kulturních akcí o 5)
- dotace MPSV a zřizovatele organizace
- úhrady zdravotních pojišťoven
- platby od uživatelů (příspěvek na péči)
- sponzoři
- kulturní vyžití seniorů v regionu, udržení počtu pracovních míst
- přesah nabídky umístění v DpS pro všechny seniory v ČR – nejen
v regionu (např. pro ty, kteří zde mají rodinu apod.)

Předpokládané dopady
Opatření:
Charakter Opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších oblastí:
Předpokládaní realizátoři,
partneři:
Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)
Předpokládaný termín
realizace:

- realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)
- uspokojení potřeb 150 uživatelů/rok (kapacita služby 113 lůžek zůstane
zachována)
- rozšíření nabídky z 20 kulturních akcí/rok na 25/rok
2012 – 2016

Název Opatření 2. 2:

Rozvoj aktivit Odlehčovacích služeb v Klášterci nad Ohří

Popis Opatření:

Rozvoj stávajících Odlehčovacích služeb, uspokojení poptávky cílové
skupiny
a pečujících,
zajištění
odpovídající
komplexní
péče
o potřebné, a tím umožnění nezbytného odpočinku pečujícím osobám.
Odlehčovací služby mohou využít i rodiny s lidmi, jejichž zdravotní stav
splňuje podmínky pro přijetí do DpS; dolní věková hranice je 19 let.
Jedná se v současné době o velmi využívanou službu, jež je důležité
podporovat – s ohledem na podporu domácí péče.
- zvýšení kapacity služby – lidé využívající tuto službu se lépe adaptují
(v případě potřeby) na režim DpS
- zavedení ambulantní formy Odlehčovacích služeb, s využitím prostor
současně nevyužívané služby Denního stacionáře
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Předpokládané dopady
Opatření:

Umožnění nezbytného odpočinku pečujícím osobám, dočasné převzetí péče.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

- pobytová služba – 550 tis. Kč (hrazeno z prostředků na chod DpS)
- ambulantní služba – 580 tis. Kč (mzdové náklady na 2 zaměstnance za
rok)

Předpokládané zdroje
financování:

- dotace MPSV a zřizovatele organizace
- platby od uživatelů
- sponzoři

Přesahy do dalších oblastí:

---

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

- realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- uspokojení potřeb 25 uživatelů/rok

Předpokládaný termín
realizace:

2012 – 2016

Název Cíle č. 3:

ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE A ROZVOJ SLUŽEB PRO SENIORY
V MAŠŤOVĚ

Krátký popis Cíle:

V oblasti péče o seniory v Mašťově jsou v současné době zajišťovány
službami pobytovými – Domov pro seniory, služba Domov
se zvláštním režimem.
Hlavním cílem je tyto služby zachovat přinejmenším ve stávajícím rozsahu
a dále je rozvíjet – doplňovat o nové činnosti.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

3.1 Rozvoj aktivit Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním
postižením v Mašťově
3.2 Rozvoj aktivit služby Domov se zvláštním režimem v Mašťově

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 3:
Název Opatření 3. 1:
Rozvoj aktivit Domova pro seniory a Domova pro osoby
se zdravotním postižením v Mašťově
Popis Opatření:

Domov pro seniory (dále jen „DpS“) zajišťuje odpovídající komplexní péči
seniorům, kterým není možné zajistit péči v domácím prostředí.
Toto opatření by mělo již nyní reagovat na připravovaný zákon
o dlouhodobé péči, který vejde v platnost 1. 1. 2013.
Je plánován zejména rozvoj ve smyslu dalšího zvyšování kvality v přístupu
k uživatelům služby:
- rozvoj aktivit v oblasti terapeutických a rehabilitačních činností =
postupné zakoupení větší škály terapeutických a rehabilitačních pomůcek;
poskytování většího množství terapeutických i rehabilitačních činností
zejména seniorům v DpS (zvyšování kvality služby)
- rozvoj aktivit v oblasti volného času = rozšíření nabídky především
kulturních akcí vhodných pro cílovou skupinu („venkovní akce“)
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Předpokládané dopady
Opatření:

Zvýšení kvality života seniorů v prostředí DpS (zejména prostřednictvím
vhodných kulturních akcí, dále pak snaha o další zvyšování standardu
poskytovaných služeb).

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

200.000,-Kč (ze současných 5.894.000,-Kč/rok - se náklady celé služby zvýší
do roku 2016 na odhadovaných 6.094.000,-Kč (provoz, PHM, personální
náklady, služby, školení apod.….)

Předpokládané zdroje
financování:

- dotace MPSV a zřizovatele organizace
- platby od uživatelů (příspěvek na péči)
- zdravotní pojišťovny
- sponzoři a donátoři

Přesahy do dalších oblastí:

kultura, volný čas

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy:
- kapacita uživatelů služby: 70 uživatelů
(kvantitativní)
- počet nových uživatelů služby: 20 uživatelů (po dobu platnosti KP)
-např. předpokládané počty
Kapacita Domova pro seniory zůstane nezměněná (44 lůžek).
klientů (za den, měsíc, rok)
Předpokládaný termín
realizace:

2012 – 2016

Název Opatření 3. 2:

Rozvoj aktivit služby Domov se zvláštním režimem Mašťov

Popis Opatření:

Posláním pobytové služby Domova se zvláštním režimem v Mašťově je
podpora uživatelů, kteří se z důvodu zdravotního stavu (demence) ocitli
v nepříznivé situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim
nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí.
Činností podporuje uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života
a zachování dosavadních společenských kontaktů, ve využívání veřejně
dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb uživatele, zajišťuje
a podporuje je při zapojení do společenského života. Udržuje a rozvíjí jejich
psychomotorické schopnosti.
Služba podobného typu v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří není.
Je důležitý rozvoj tohoto Domova, který bude vést k uspokojení poptávky
cílové skupiny (osoby starší 44 let s Alzheimerovou chorobou, stařeckou
demencí) = zajištění odpovídající komplexní péče, kterou nelze zajistit
v domácím prostředí.
Rozvoj aktivit Domova v oblasti informovanosti + poradenství:
-.pořádání sérií přednášek pro seniory (nejen žijící v Domově)
na aktuální témata
- zvyšování informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách pro seniory
a novinkách prostřednictvím letáků
- rozvoj spolupráce s Alzheimerovskou společností (poskytování základních
informací pečujícím osobám)
Dále je plánováno i zvýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem,
ale s ohledem na krátké fungování služby (necelý 1 kalendářní rok) není
možný kvalifikovaný odhad potřebnosti služby. Dále také v současné době
není jasný zdroj financování – tudíž tato myšlenka nebude rozpracována
podrobněji.
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Předpokládané dopady
Opatření:

Zajištění komplexní péče o osoby z cílové skupiny přednostně z regionu
Kadaň – Klášterec nad Ohří a přilehlých obcí.
Zvýšení informovanosti veřejnosti.
Poskytování poradenství pečujícím osobám.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

zvýšení nákladů o 100.000,-Kč/rok

Předpokládané zdroje
financování:

- dotace MPSV a zřizovatele organizace
- platby od uživatelů (příspěvek na péči)
- úhrady zdravotních pojišťoven
- sponzoři a donátoři

Přesahy do dalších oblastí:

---

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

- realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- počet uživatelů služby: 18 uživatelů/rok
Kapacita Domova se zvláštním režimem je 18 lůžek.

Předpokládaný termín
realizace:

2012 – 2016

Název Cíle č. 4:

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

Krátký popis Cíle:

Vzdělávání dle mapy služeb a swot analýzy cílové skupiny

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

4.1. Internet / Počítačová gramotnost

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 4:
Název Opatření 4.1:
Internet / Počítačová gramotnost
Popis Opatření:

Různé kurzy pro seniory (počítačová gramotnost, U3V)
V současné době v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří jsou pořádány pouze
1x ročně v jedné neziskové organizaci, přičemž kapacita kurzu je 12 osob
(o poslední kurz mělo zájem přes 30 osob).
V případě zájmu ze strany seniorů v pobytových službách by zde byla
možnost individuální výuky v rámci výkonu dobrovolnické služby.
- podpora a rozvoj PC kurzu pro seniory z regionu Kadaň – Klášterec nad
Ohří (pořádání min. 2x ročně; v rozsahu 40 výukových hodin; střídavě
v obou městech)
- rozvoj spolupráce pobytových zařízení s knihovnou – využití volného
internetu
- rozšíření nabídky kurzů U3V

Předpokládané dopady
Opatření:

Zvýšení kvality života seniorů a efektivní využití volného času.
Možnost rozvoje dobrovolnictví.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

25.000,-Kč/kurz (nájemné, odměna lektora, pomůcky)
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Předpokládané zdroje
financování:

- platby od uživatelů, sponzoři

Přesahy do dalších oblastí:
Předpokládaní realizátoři,
partneři:

- realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy
(kvantitativní):
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- počet uživatelů služby: 8-12 osob/počítačový kurz
- počet uživatelů služby: 20-25 osob/seminář U3V

Předpokládaný termín
realizace:

2012 – 2016

Dále bylo v rámci Cíle volného času hovořeno o podpoře Klubů seniorů v celém regionu.
Společný cíl pro PS1 + PS2
Název Cíle č. 5:

VZNIK SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE, ROZŠÍŘENÍ JIŽ STÁVAJÍCÍ
SLUŽBY O NÁŠ REGION

Krátký popis Cíle:

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám se sníženou
soběstačností, seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým
osobám, které vyžadují pomoc jiné osoby. Cílem služeb osobní asistence je
pomáhat naplňovat základní životní potřeby (biologické a kulturní)
v přirozeném sociálním prostředí člověka, a to za účelem plnohodnotného
života.
V současné době není v regionu Kadaň - Klášterec nad Ohří poskytovatel této
služby, nejbližší poskytovatel je v Chomutově – za rok 2010 poskytl službu 3
osobám z regionu Kadaň - Klášterec nad Ohří, ale v letošním roce je
poptávka vyšší.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

5. 1. Zjištění podmínek pro vznik služby, zajištění provozovatele služby
5. 2. Realizace služby osobní asistence v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 5:
Název Opatření 5.1:
Zjištění podmínek pro vznik služby, zajištění provozovatele služby
Popis Opatření:

V rámci op. 1 budou vedena jednání s organizacemi, které služby osobní
asistence poskytují. Cílem jednání bude rozšíření nabídky služeb osobní
asistence do regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří.

Předpokládané dopady
Opatření:

Zajištění služeb osobní asistence v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří.
Vznik spolupráce se stávajícími či novými subjekty.

Charakter Opatření:

neinvestiční - vznik nové služby, rozšíření stávající služby do regionu Kadaň
– Klášterec nad Ohří

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

0,-Kč

Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších oblastí:

lékaři, zdravotně znevýhodněné osoby a děti, senioři

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

- realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)
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Předpokládané výstupy
(kvantitativní):
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- zajištění provozovatele služby

Předpokládaný termín
realizace:

2012

Název opatření 5.2:

Realizace služby osobní asistence v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří

Popis opatření:

V návaznosti na op. 1 bude potřeba zajistit realizaci služeb osobní asistence
v regionu.
Reagujeme na mapu služeb, analýzu uživatelů služeb a na individuální
poptávku.
Realizací služby v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří bude naplňován
zákon o sociálních službách (§ 39 – osobní asistence) a uspokojena poptávka
obyvatel.

Předpokládané dopady
opatření:

Zajištění služeb osobní asistence v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
klientům v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Charakter opatření:

neinvestiční, rozšíření služby

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

mzda pro jednoho osobního asistenta 250.000,-Kč – 300.000,-Kč/rok
(s ohledem na potřebu se zvyšuje výše nákladů)

Předpokládané zdroje
financování:

- MPSV, ÚK, platby od klientů, města Kadaň a Klášterec nad Ohří (podíl
k získané dotaci)

Přesahy do dalších oblastí:

lékaři, zdravotně znevýhodněné osoby a děti, senioři

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

- realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby),
MěÚ (partner)

Předpokládané výstupy
(kvantitativní):
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- podle potřeby – v roce 2012 odhadujeme min. 5 osob – podle stavu
v roce 2011

Předpokládaný termín
realizace:

2012 – 2016

Odůvodnění:
V současné době je dle slov pracovníků MěÚ Kadaň – OSVaZ poptávka po této službě zejména
ze spádových obcí obou měst regionu (příjemci příspěvku na péči).
V Kadani i v Klášterci nad Ohří působí pouze terénní zdravotní služba, nikoli však služba sociální.
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II. Oblast péče o osoby se zdravotním znevýhodněním
Poznámka: dle školského zákona (§ 16) je zdravotním postižením chápáno mentální, tělesné, zrakové nebo
sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo
chování. Zdravotní znevýhodnění znamená zdravotní oslabení, dlouhodobou nemoc nebo lehčí zdravotní
poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Jedná se nám o obě
cílové skupiny, ale pro naše účely budeme používat pouze spojení zdravotní znevýhodnění.
Obsah:
 Optimální model sociální sítě pro oblast péče o osoby se zdravotním znevýhodněním pro období let
2012 – 2016 (Mapa služeb)
 SWOT analýza pro oblast péče o osoby se zdravotním znevýhodněním
 Přehled členů pracovní skupiny oblasti péče o osoby se zdravotním znevýhodněním
 Přehled služeb v oblasti péče o osoby se zdravotním znevýhodněním
 Data získaná z dotazníkových šetření pro oblast péče o osoby se zdravotním znevýhodněním
 Cíle a Opatření Komunitního plánu pro oblast péče o osoby se zdravotním znevýhodněním
Cíle a Opatření Komunitního plánu pro oblast péče o osoby se zdravotním znevýhodněním:
1) Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním znevýhodněním
1.1 Vznik služby Sociální rehabilitace / Sociálně terapeutické dílny
1.2. Podpora vzniku chráněných pracovních míst
2) Podpora samostatného bydlení osob se zdravotním znevýhodněním
2.1. Přípravná fáze vzniku služby chráněného bydlení
2.2. Vznik a realizace služby chráněného bydlení
3) Mobilní hospicová péče
3.1. Zajištění služeb komplexní domácí hospicové péče
3.2. Zajištění rámce pro poskytování domácí paliativní péče
3.3. Provozování rodinných pokojů
4) Zajištění realizace služby rané péče
4.1. Realizace služby rané péče
5) Vznik služby osobní asistence, rozšíření již stávající služby o náš region – společný cíl pro PS1 a PS2
(popsáno u PS1)
5.1. Zjištění podmínek pro vznik služby, zajištění provozovatele služby
5.2. Realizace služby osobní asistence v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
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Optimální model sociální sítě pro oblast péče o osoby se zdravotním
znevýhodněním pro období let 2012 – 2016 (mapa služeb)
Oblast vzdělávání
ZUŠ Ka + KnO

Oblast volnočas. aktivit
RADKA o. s.

Doprava
slevy na dopravu

GSOŠ KnO

Kino Hvězda Ka

příspěvky na auto

bezbariérové ZŠ, SŠ
Ka+KnO

Kulturní domy Ka + KnO

označené nízkopodlažní
autobusy

rozvoz jídel Březno

ZŠP KnO

STP Ka + Kno

rekonstruované chodníky,
přechody

AD KnO

MŠ Olgy Havlové, MŠ
Školní KnO

DpOZP Ka

vlaková nástupiště na
nádražích Ka + KnO

Home Care

přípravné třídy ZŠ Ka +
KnO

ZUŠ Ka + KnO

PC kurzy, jazykové kurzy
SŠ
NNO, OS

Zdravotní péče
Home Care

rozvoz Slunce

bazén ZŠ Krátká

Zaměstnávání

STP Ka + KnO, SPCCh

burza práce
Chráněná dílna,
terapeutická dílna, sociální
firma
vyšší informovanost

Lázně Evženie, stadiony,
sportovní hala
DDM Ka+KnO
cyklostezky

lékaři
nemocnice Ka
zdravotní středisko KnO
rehabilitační služby
Lázně KnO
tísňová linka
půjčovna pomůcek
Oblast bydlení
Dům s pečovatelskou
službou Ka
Dům s pečovatelskou
službou Hrad
Bezbariérové byty Ka

Stravování a hygiena
jídelny při DS Ka + KnO
jídelna na domově mládeže
Ka

Uživatel služeb a jeho
potřeby

Domácí péče
Home Care
Pečovatelská služba
asistenční služby
domácí terénní hospicová
péče
Informovanost
poskytovatelé sociálních
služeb
OSVaZ Ka + OSS KnO
média (tisk, TV Focus)
nemocnice, lékaři, lékárny
webové stránky Ka + KnO
infocentra Ka + KnO

Dlouhodobé pobyty

Léčebné pobyty

katalog sociálních služeb

LDN Ka

STP Ka + KnO

NNO, OS

DpOZP Ka

Lázně Evženie

Byty zvláštního určení KnO

SPCCh KnO

Chráněné bydlení Vejprty

Ostatní

Chráněné bydlení Kovářská

informovanost veřejnosti

Krátkodobé pobyty

Chráněné bydlení KnO

raná péče

odlehčovací služby

chybějící služby s prioritou
rozvoje
stávající služby
chybějící služby
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Poradenství
MěÚ, OSVaZ
poskytovatelé sociálních
služeb

SWOT analýza pro oblast péče o osoby se zdravotním znevýhodněním
SILNÉ STRÁNKY












Kvalitní práce NNO
Silný tým, který má potenciál změny
prosadit
Existence agentury podporovaného
zaměstnávání
Příznivé politické klima
Existence Domovů pro osoby se zdravotním
postižením
Dobrá spolupráce s městy (grantový systém,
podpora)
Fungující terénní a pečovatelské služby
Dobrá spolupráce mezi organizacemi
Bezbariérové zpřístupnění veřejných budov
a komunikací
Byty zvláštního určení
Silná skupina odborníků

SLABÉ STRÁNKY







PŘÍLEŽITOSTI











Zvýšení sociální integrace zdravotně
postižených
Zlepšení celkové informovanosti o
nabízených službách – uživatelé, veřejnost
Využití místních firem pro zaměstnávání
zdravotně postižených
Větší zapojení zdravotně postižených
do vzdělávání
Podpora talentovaných jedinců se
zdravotním znevýhodněním
Rozvoj spolupráce mezi městy a subjekty
Využití všech dostupných dotací + lobbing
Grantové systémy obou měst
Využití aktivit občanů, kteří mají zájem
se zapojit do řešení problémů
Zvýšení kvalifikace a vzdělávání
zaměstnanců

OHROŽENÍ


Nedostatek pracovních příležitostí
pro zdravotně postižené
Chybějící chráněné dílny, chráněné bydlení
a terapeutické dílny
Nedostatečná informovanost
o poskytovaných službách
Na počet ZP jde málo financí na podporu
služeb
Nedostatečné množství aktivit pro využití
volného času pro ZP
Bariérovost některých veřejných budov
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Nezájem veřejnosti o život zdravotně
postižených
Omezení dotačních titulů a financí
pro poskytovatele služeb
Nezájem klientů o služby
Špatná a nejasná legislativa

Přehled členů pracovní skupiny oblasti péče o osoby se zdravotním
znevýhodněním
-

seznam členů pracovní skupiny; z každé organizace je vždy max. 1 zástupce (na jednání může být
zastoupen jiným zástupcem organizace)

1.

Jméno
Mgr. Antolová Lenka

Organizace
Kiwanis Kadaň

2.

Bečvářová Dagmar

DpOZP Kadaň

3.

Bc. Hagarová Šárka

PZP Radost, veřejnost

4.

Molnárová Danuše

MěÚ Kadaň

5.

Němeček Jiří

STP Kadaň

6.

Neubauerová Petra

PZP Radost

7.

Paleček Jan *

veřejnost

8.

Pelesný Roman

veřejnost

9.

Bc. Poláčková Lucie

10.

Ing. Řeháčková Šárka

11.

PhDr. Šedá Vlasta

MÚSS Klášterec nad
Ohří
MěÚ Klášterec nad
Ohří
PPP Kadaň

12.

Bc. Šoltésová Olga

RADKA o. s.

13.

Trubirohová Andrea

Egeria Kadaň

14.

Tussetschlägerová Anna

SPCCH ČR

15.

Ing. Zajíc Josef

veřejnost

Kontakt
antolova@muklasterec.cz
724 571 786
becvarova@dsskm.cz
739 056 523
hagarova@seznam.cz
724 468 395
danuse.molnarova@mesto-kadan.cz
474 319 651
domu-nemecek@ktkadan.cz
732 226 796
radka.radost@kadan.cz
739 677 608
jpalecek@ic-energo.cz
602 721 675
pelesny.roman@seznam.cz
723 337 690
mussklno.polackova@seznam.cz
721 040 745
rehackova@muklasterec.cz
606 658 502
vlasta.seda@atlas.cz
739 040 413
komunitniplan@kadan.cz
734 468 449
andrea.trubirohova@seznam.cz
777 035 847
annatuss@seznam.cz
605 712 751
zajic.josef@email.cz
724 148 369

*vedoucí pracovní skupiny
Na vědomí
16. Demjanová Lenka

veřejnost

demjanova.l@seznam.cz
egeria-kadan@seznam.cz
723 431 261
pceloud@seznam.cz
728 366 959
medvedova.veronika@dsskm.cz
724 701 941
tomas.medilek@mesto-kadan.cz
606 849 269

17.

Kalová Jana

Egeria Kadaň

18.

KIWANIS

Kadaň

19.

Medvědová Veronika, DiS

DpOZP Kadaň

20.

Mgr. Mědílek Tomáš

MěÚ Kadaň
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Přehled služeb v oblasti péče o osoby se zdravotním znevýhodněním











RADKA o. s. - Pomoc Zdravotně Postiženým Radost + INkluze
DpOZP Kadaň
Egeria
KIWANIS
MěÚ - OSVaZ Kadaň, OSS Klášterec nad Ohří
SPCCH Klášterec nad Ohří
STP Kadaň
PPP Kadaň
Úřad práce
Speciální a praktické školy

Ve městě Kadaň i Klášterec nad Ohří fungují pro osoby zdravotně znevýhodněné místní organizace (Svaz
postižených civilizačními chorobami – SPCCH Klášterec nad Ohří a Svaz tělesně postižených – STP
Kadaň), které neplánují větší rozvoj ani změnu zdrojů financování. Jejich působnost v regionu je důležitá,
stejně jako jejich podpora v následujících letech.
Původně byl jeden z cílů – zvýšení integrace ZP osob do škol, ale tento cíl byl přidán do informační
kampaně, jelikož dle slov pracovníků MěÚ Kadaň a ředitelů škol integrace funguje dobře. V ZŠ v Kadani je
integrováno 43 žáků a v Klášterci nad Ohří je integrováno 63 žáků. Integrace žáků – je realizována
na základě doporučení PPP, zpracovávány jsou individuální plány, které se dvakrát ročně kontrolují.
Data získaná z dotazníkových šetření pro oblast péče o osoby se zdravotním znevýhodněním
Hlavní zjištění – SWOT analýza
V oblasti silných stránek dominuje kvalitní práce nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), silný
tým, který má potenciál změny prosadit, příznivé politické klima, dobrá spolupráce s městy a existence
sociálních služeb. Tyto atributy jsou velmi dobrým východiskem pro další rozvoj služeb v oblasti, vývoj
činnosti pracovní skupiny komunitního plánování a dosažení spokojenosti klientů.
Problémem v oblasti je nedostatek pracovních příležitostí pro osoby zdravotně znevýhodněné, chybějící
chráněné dílny a málo financí na podporu služeb. Zde je nutné říci, že finanční prostředky jsou základem
pro další rozvoj služeb a že nikdo jiný než sami poskytovatelé finanční prostředky v potřebné výši nezajistí.
Města mohou například podporovat zvýšení aktivit v oblasti čerpání z vnějších finančních zdrojů.
Hlavní zjištění – Analýza uživatelů služeb
Odpovědi na otázku, zda existuje nějaká sociální služba, kterou dotazovaní potřebují, ale v současné době ji
nemohou využívat, se vztahovaly k následujícím kategoriím: zdravotní pomůcky, asistence člověka,
doprovodné služby při zařízeních, volnočasové aktivity, sociální kontakty.
Poradenství spojené s půjčovnou kompenzačních pomůcek v Chomutově využilo v roce 2010 cca 25 osob
z Kadaně a KnO, proto je nutné rozšířit službu i do regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří.
Hlavní zjištění – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ÚK na období 2012 - 2013
V jednotlivých oblastech ÚK je nedostatečná informovanost o nabídce sociálních služeb. V současné době
není zajištěna dostatečná kapacita zejména terénních a ambulantních služeb pro osoby se zdravotním
postižením. Pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením jsou v kraji zastoupeny převážně domovy
pro zdravotně postižené nebo domovy se zvláštním režimem. Nedostatečné jsou např. služby chráněného
bydlení (okres Chomutov – Kovářská). S ohledem na potřeby klientů je třeba rozšiřovat spektrum nabídky
pobytových služeb.
Dále je nutná podpora osob se zdravotním postižením při uplatnění na trhu práce a zajištění aktivit
zaměřených na začleňování do společnosti.
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Cíle a Opatření Komunitního plánu pro oblast péče o osoby se zdravotním
znevýhodněním
Název Cíle č. 1:

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI OSOB SE ZDRAVOTNÍM
ZNEVÝHODNĚNÍM

Krátký popis Cíle:

Cílem je zajistit možnost získání pracovních dovedností a následně pak také
rozšíření pracovních příležitostí pro zdravotně postižené (iniciace vzniku
nových pracovních míst).

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

1.1 Vznik služby Sociální rehabilitace / Sociálně terapeutické dílny
1.2 Podpora vzniku chráněných pracovních míst

Odůvodnění Cíle:
Potřeba Cíle byla definována již v 1. Komunitním plánu sociálních služeb města Kadaně a objevuje se i nyní
ve SWOT analýze pracovní skupiny.
Při odůvodnění potřebnosti Cíle je třeba uvést současný stav věcí v rámci integrace osob se zdravotním
znevýhodněním v oblasti zaměstnanosti:
Úřady práce v této oblasti například v rámci aktivní politiky zaměstnanosti koordinují realizaci a financování
pracovní rehabilitace (nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je podle ustanovení § 69–74 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, péče poskytovaná osobě se zdravotním postižením s cílem umožnit jí
získat a zachovat si vhodné zaměstnání a usnadnit její zapojení nebo opětovný návrat na trh práce).
Integrace této skupiny je také předmětem Integračních programů. Jedná se o speciální sociální programy,
které obsahují nabídku služeb směřujících k pracovní aktivizaci těchto osob. Tyto programy bývají
realizovány většinou NNO, které jsou provozovateli chráněných dílen, sociálně terapeutických dílen,
poraden pro osoby sociálně a zdravotně znevýhodněné nebo vzdělávacích center pro nezaměstnané. Velká
část Integračních programů je realizována za finanční podpory Evropského sociálního fondu.
Ze zkušeností organizací, které s osobami se zdravotním znevýhodněním mají již mnohaletou praxi
(Agentura 8. den, Ústí nad Labem; JURTA a další), bylo při osobních jednání zjištěno, že nejprve je důležité,
aby se osoby se zdravotním znevýhodněním mohly zapojit do trhu práce, tedy do práce na chráněném
pracovním místě / v sociální firmě. Je třeba, aby si nejprve osvojily sociální dovednosti v tréninkové
skupině, pak si osvojily pracovní dovednosti v rámci sociální rehabilitace a nakonec si mohly práci
vyzkoušet v sociálně terapeutických dílnách.
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Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 1:
Název Opatření 1.1:
Vznik služby Sociální rehabilitace / Sociálně terapeutické dílny
Popis Opatření:

A) Registrovaná sociální služba Sociální rehabilitace je zaměřená
na osvojení si a posílení pracovních a sociálních dovedností, zvýšení
soběstačnosti - s cílem připravit uživatele na následné uplatnění
na běžném pracovním trhu. Předstupněm této služby může být tréninková
skupina.
B) Sociálně terapeutická dílna je sociální služba, kde uživatelé uplatňují
v praxi návyky a dovednosti získané prostřednictvím služeb sociální
rehabilitace.
Cílem je zavedení služby Sociální rehabilitace, dále pak zřízení Sociálně
terapeutické dílny.
Personální zajištění:
2 zaměstnanci sociální rehabilitace (vedoucí sociální rehabilitace + asistent);
3.zaměstnanci v sociálně terapeutické dílně (vedoucí pracovník
socioterapeutické dílny + 2 další odborní zaměstnanci)
Komu jsou služby určeny: osobám se zdravotním znevýhodněním, které
chtějí pracovat nebo si práci zpočátku vyzkoušet a potřebují individuální
podporu; služba je určena zejména lidem žijícím dlouhodobě v domovech
pro osoby se zdravotním postižením, osobám s duševním onemocněním,
kombinovaným postižením a absolventům speciálních a zvláštních škol
K naplnění Opatření je nutné:
- identifikace vhodného subjektu, který by byl zřizovatelem / realizátorem
a provozovatelem sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny (nemusí
se jednat o jeden subjekt)
- zmapování míst, kde by bylo možné rehabilitaci realizovat, pronajmutí
prostor (cca 100 m2), provedení nezbytných stavebních úprav a následné
vybavení prostor (kuchyňka, zázemí pro zaměstnance, 2x sociální zařízení,
provozovna)
-.výběr zaměstnanců
poskytování služeb

(3

osoby

zdravotně

znevýhodněné);

zahájení

- mediální podpora vzniku a poskytování služeb
Předpokládané dopady
Opatření:

Cílová skupina získá takové schopnosti a dovednosti, které povedou k její
větší samostatnosti a soběstačnosti:
A) v oblasti sociální - získání základních dovedností nutných pro samostatný
život, tedy tvorba a udržení mezilidských vztahů, sociální komunikace, řešení
sociálních problémů a další
B) v oblasti pracovní - možnost samostatně pracovat a zajistit si touto cestou
příjem, aktivizace nezaměstnaných osob zdravotně znevýhodněných.
Zvýší se jejich schopnost uplatnit se na trhu práce, což je jeden
z nejdůležitějších faktorů k samostatnému životu.
Pracovní terapie bude mít také příznivý vliv na jejich další duševní rozvoj.

Charakter Opatření:

investiční + neinvestiční
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Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Jednorázové investice:
450.000,-Kč (v případě zavedení služeb
najednou, jedním subjektem – identické prostory)
Stavební úpravy a vybavení prostor: 250.000,-Kč (pracovní stoly, židle,
vybavení kuchyňky, 2x sociální zařízení, popř. sprcha, police
a skříně na náčiní)
Nákup pracovních pomůcek: 200.000,-Kč (pomůcky potřebné k chodu
sociálně terapeutické dílny dle záměru realizátora)
Pravidelné náklady: 843.600,-Kč/rok
pronájem prostor: 180.000,-Kč/rok
režie výrobního procesu: 120.000,-Kč/rok (spotřeba vody, elektřiny
a další provozní náklady spojené s chodem dílny)
mzdové náklady: 543.600,-Kč/rok (superhrubá mzda na 3 pracovníky;
15.100,-Kč/měsíc/pracovník)

Předpokládané zdroje
financování:

Zahájení a první 2 – 3 roky provozu:
ESF, Dotační tituly (Ústecký kraj, MPSV); Sponzorské dary, Nadace
Další provoz: Dotační tituly (Ústecký kraj, MPSV). Sponzorské dary, Nadace
a vlastní zisk
Grantové systémy obou měst (podíl k získané dotaci)

Přesahy do dalších oblastí:

Formování povědomí občanské veřejnosti vedoucí k účasti na možném
vzniku chráněné dílny, apod., pracovní příležitost pro občany se ZPS

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, církevní, příspěvková či jiný realizátor
služby)

Předpokládané výstupy
(kvantitativní):
Např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

-.počet uživatelů služby – 10 osob
-.počet pracovníků socioterapeutické dílny – 3 osoby
- podklady o udržitelnosti potřebné pro vznik chráněné dílny či sociální
firmy, motivace účastníků v sociálně terapeutické dílně pro budoucí povolání

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - hledání subjektu, 2013 - zahájení realizace služeb – 2016

Název Opatření 1.2:

Podpora vzniku chráněných pracovních míst

Popis Opatření:

Chráněné pracovní místo je specifické pracoviště pro občany, kteří mají
ztíženou možnost uplatnit se na trhu práce = poskytnutí pracovního
a společenského uplatnění.
Předstupněm této služby je tréninková skupina, sociální rehabilitace
a sociálně terapeutická dílna.
Komu je určena: osobám se zdravotním postižením, které chtějí pracovat
a potřebují individuální podporu; služba je určena zejména osobám se
zdravotním postižením, osobám s duševním onemocněním, kombinovaným
postižením a absolventům speciálních škol.
K naplnění Opatření je nutné:
- spolupráce s ÚP a agenturami podporovaného zaměstnávání

Předpokládané dopady
Opatření:

Vznik nových pracovních míst pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Aktivizace nezaměstnaných osob zdravotně znevýhodněných. Podpora
integrace osob se zdravotním postižením do majoritní společnosti.

Charakter Opatření:

investiční + neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

- dle záměru realizátora
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Předpokládané zdroje
financování:

ESF, dotační tituly (Ústecký kraj, MPSV), sponzorské dary, Nadace, ÚP

Přesahy do dalších oblastí:

Snížení nezaměstnanosti v regionu, vyšší uplatnění osob se zdravotním
znevýhodněním na trhu práce, omezení požadavků na výplatu sociálních
dávek.

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-.realizátor: organizace (nezisková, církevní, příspěvková či jiný
realizátor služby), soukromé osoby

Předpokládané výstupy
(kvantitativní):
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- počet zaměstnaných osob služby (dle záměru realizátora)
- počet nových zaměstnaných osob služby (dle záměru realizátora)

Předpokládaný termín
realizace:

2013 - 2016

Název Cíle č. 2

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM
ZNEVÝHODNĚNÍM

Krátký popis Cíle

Chráněné bydlení je sociální služba umožňující nácvik samostatného bydlení
s pomocí sociálních pracovníků. Je dalším krokem (pokud navážeme na
realizaci Cíle č. 1) k osamostatnění osob se zdravotním znevýhodněním
a samostatnému bydlení.
Služba je určena osobám se zdravotním postižením, které žijí v domovech
pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „DpOZP“) nebo v rodinách
a které jsou schopny samostatného bydlení, a tudíž mohou být zařazeny do
tohoto tréninkového programu.
V chráněném bydlení získávají jeho klienti návyky nutné k osamostatnění se
od ústavní péče a péče rodiny, získávají sebevědomí a uvědomují si
zodpovědnost za své činy, osvojují si základy občanského soužití. To vše se
děje za stálé účasti sociálního pracovníka.
Pro zajištění realizace Cíle je nutné:
1) Přípravná fáze – hledání vhodného realizátora služby, průzkum zájmu
mezi
uživateli
a opatrovníky,
vzájemná
spolupráce
se zařízeními poskytujícími služby DpOZP
2) Vznik a realizace služby chráněného bydlení – pronájem bytových
jednotek a jejich potřebné úpravy, zajištění kvalifikovaného personálu

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

2.1 Přípravná fáze vzniku služby chráněného bydlení
2.2 Vznik a realizace služby chráněného bydlení

Odůvodnění Cíle:
Důležitým faktorem, který může zásadně ovlivnit naplnění tohoto Cíle i Cíle č. 1 je proces „Transformace
ústavů“, jež představuje transformaci – i částečnou – poskytovatele pobytových a sociálních služeb (DpOZP:
v Kadani - 2 budovy, celková kapacita 75 osob; v Kovářské - kapacita 55 osob; ve Vejprtech - kapacita 153
osob) směrem k novému způsobu života uživatelů v komunitě, k jeho socializaci a humanizaci. Hlavní
myšlenkou je, že uživatelé DpOZP by mohli žít v obytných jednotkách, chráněných bytech, skupinových
a individuálních domácnostech. Mohli by vykonávat přiměřené práce. Tento způsob života v komunitě
většinové společnosti jim může být umožněn právě prostřednictvím nově vzniklých či jiným způsobem
pojatých pečujících a chránících služeb. Transformací bude upřednostněn občanský způsob života v městské
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komunitě. Realizací Transformace budou naplněny legislativní rámce přijatých Českou republikou,
např. Úmluva o lidských právech zdravotně postižených občanů, čl. 19, aj.
Hlavním cílem Transformace je větší informovanost odborné i laické veřejnosti, potlačení setrvačnosti
a neoprávněných obav plynoucích z naplňování myšlenek Transformace, formulování přípravných projektů
vedoucích ke vzniku nových typů sociálních služeb.
Při přípravě tohoto KP byl ustanoven „transformační tým“ (z řad členů PS2), jež pravidelně spolupracuje
s Národním centrem podpory transformace sociálních služeb v Ústí nad Labem – sleduje aktuální dění
a účastní se vzdělávání v rámci celého procesu.
Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 2
Název Opatření 2.1:
Přípravná fáze vzniku služby chráněného bydlení
Popis Opatření:

Vytipování možného pronájmu vhodných bytových jednotek a jejich
potřebné úpravy a zařízení pro pobyt ZP osob. Byty budou pronajaty buď
ze soukromého sektoru, nebo od realitních kanceláří, popřípadě po domluvě
s obcemi bude využito sociálních bytů ve vlastnictví obcí – spolupráce
s bytovou komisí obou měst. Jednalo by se o bytové jednotky o velikosti 3+1
– jedna bytová jednotka určená maximálně třem klientům, kde každý klient
bude obývat vlastní pokoj. (Pro zahájení služby počítáme se 3 bytovými
jednotkami).
Výběr vhodných kandidátů (uživatelů z DpOZP nebo osob žijících
v domácnostech se svými rodinnými příslušníky) – coby obyvatel bytů
v programu chráněného bydlení.
Vytipování vhodného poskytovatele / realizátora služby chráněného bydlení.
Vytipování vhodných kancelářských prostor pro vedoucího asistenční služby
chráněného bydlení + propočet režie pronájmu + paušálních měsíčních plateb
(internet, telefony, energie).

Předpokládané dopady
Opatření:

Zjištění reálného počtu bytových jednotek k pronájmu, zjištění reálného
zájmu budoucích uživatelů.
Zjištění předpokládané výše finančních prostředků.
Zajištění realizátora projektu.
Zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o přípravě projektu.

Charakter Opatření:

neinvestiční + investiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

5.000,-Kč (náklady na telefon a dopravu)

Předpokládané zdroje
financování:

Budoucí realizátor služby

Přesahy do dalších oblastí:

Formování povědomí odborné a laické veřejnosti o připravovaném projektu
chráněného bydlení.

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-.realizátor: organizace (nezisková, církevní, příspěvková či jiný
realizátor služby)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- zjištění reálného počtu bytových jednotek k pronájmu, zjištění reálného
zájmu budoucích uživatelů
- zjištění předpokládané výše finančních prostředků
- zajištění realizátora projektu

Předpokládaný termín
realizace:

2011 – 2013

45

Název Opatření 2.2:

Vznik a realizace služby chráněného bydlení

Popis Opatření:

Pronájem potřebného počtu bytových jednotek buď ze soukromého sektoru,
realitních kanceláří, nebo od obce pro uživatele, kteří jsou již vybráni
do programu chráněného bydlení.
Úprava a vybavení bytů (výmalba, podlahové krytiny, nákup nábytku a věcí
potřebných k chodu běžné domácnosti).
Zajištění minimálně 6 pracovníků asistenční služby v programu chráněného
bydlení (SŠ vzdělání) a zajištění 1 vedoucího pracovníka (odpovídající
vzdělání vedoucího pracovníka v sociálních službách podle zákona
o sociálních službách č. 108/2006 Sb.).
Pronájem / zajištění vhodných kancelářských prostor pro vedoucího
pracovníka asistenční služby chráněného bydlení.
Nákup vybavení kanceláře (nábytek, počítač, telefony pro asistenty
a pro vedoucího sociálního pracovníka).

Předpokládané dopady
Opatření:

Vznik nových pracovních míst v rámci asistenční služby.
Podpora zaměstnanosti v regionu.
Vznik nových prostor pro chráněné bydlení osob se zdravotním postižením.
Osamostatnění se klientů od ústavní péče a od péče rodiny, získání
sebevědomí a uvědomění si zodpovědnosti za své činy, osvojení si základů
občanského soužití.

Charakter Opatření:

investiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Jednorázové investice – 351.000,-Kč
- náklady na kancelář a zařízení
Pravidelné náklady – 1.996.400,-Kč/rok
pronájem 3 bytů: 360.000,-Kč/rok (10.000,-Kč/byt 3+1/měsíc)
náklady na provoz kanceláře – 180.000,-Kč/rok včetně energií
personální náklady: 1.100.000,-Kč/rok (superhrubá mzda na 6 pracovníků
na plný úvazek; 15.200,-Kč/pracovník - min. SŠ)
230.400,-Kč/rok (superhrubá mzda – 1 vedoucí pracovník na plný úvazek –
19.200,-Kč/ pracovník – min. VŠ)
- 72.000,-Kč/rok – telefony – paušál
- 6.000,-Kč/rok – internet
- 30.000,-Kč/rok – proplácení jízdních nákladů
- 18.000,-Kč/rok – náklady na kancelářský materiál

Předpokládané zdroje
financování:

Příjmy od klientů, ÚK, sponzorské dary
- po skončení pilotního projektu - žádosti o finance na MPSV, Ústecký kraj a
další

Přesahy do dalších oblastí:

Vytvoření nových příležitostí pro poskytovatele sociálních služeb.
Vytvoření nových pracovních míst.
Rozvoj dobrovolnictví.

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, církevní, příspěvková či jiný realizátor
služby)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- 9 uživatelů ve 3 bytových jednotkách (v roce 2016)
- 6 asistenčních pracovníků
- 1 vedoucí pracovník

Předpokládaný termín
realizace:

2013 - 2016
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Název Cíle č. 3

MOBILNÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Krátký popis Cíle

Domácí hospicová péče: Při domácí hospicové péči pacient zůstává ve svém
domácím prostředí, hlavní břemeno péče tak spočívá na jeho blízkých,
odborníci pacienta podle potřeby navštěvují, část odborné intervence je
směřována i k podpoře blízkých. Domácí hospicová péče je náročnější
na koordinaci všech typů pomoci, péči poskytuje multidisciplinární tým
(sestra, lékař, psycholog, sociální pracovník, duchovní, dobrovolníci). Oproti
lůžkovému „hospicu“ má výhodu v tom, že pacient je v domácím prostředí,
není vyčleněný z rodiny a do jisté míry se může rozhodovat, co bude dělat.
Domácí prostředí často vede ke zklidnění člověka, ke zlepšení jeho stavu
a přijmutí terminality.
Tato služba poskytující souhrn lékařských, zdravotnických a rehabilitačně
ošetřovatelských činností v celém okrese chybí. Její důležitost vzrůstá
s prodlužováním věku populace a růstem počtu klientů, kteří by tuto službu
mohli čerpat. Služba je i jedním z opatření v transformaci sociálních služeb,
kdy je upřednostňována péče v rodinném prostředí s maximální podporou
jak lékařskou, tak i pečovatelskou, sociální a duchovní. Tyto služby jsou
často zacíleny i na rodinné příslušníky a osoby blízké klientům. V naší zemi
umírá v nemocnicích anebo ústavech na 70% obyvatel (zdroj-Britské listy,
Monitor Jana Paula, 22. 07. 2011). Podle většiny výzkumů si však přeje
až 70% obyvatel zemřít doma! (zdroj-Právo, 08. 03. 2011, Jan Rovenský,
Marek Přibyl)
Cílová skupina domácí hospicové a paliativní
o pacienty stále nižších věkových kategorií.

péče

se

rozrůstá

Důležitou součástí je propagace služby a myšlenky domácí hospicové péče.
Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

3.1 Zajištění služeb komplexní domácí hospicové péče
3.2 Zajištění rámce pro poskytování domácí paliativní péče
3.3 Provozování rodinných pokojů

Odůvodnění Cíle:
Podle definice Rady Evropy je paliativní péče aktivní, na kvalitu života orientovaná péče, poskytovaná
nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Jejím cílem není
primárně vyléčení pacienta či prodloužení jeho života, ale prevence a zmírnění bolesti a dalších tělesných
i duševních strádání, zachování pacientovy důstojnosti a podpora jeho blízkých. Paliativní péče se netýká
pouze onkologicky nemocných, jak se laická veřejnost mnohdy domnívá, ale je orientována např. i na lidi
s roztroušenou sklerózou, nemocné s hepatálním či jiným selháním ve stadiu vyčerpané léčby.
Služba se dotýká všech pracovních skupin.
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Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 3
Název Opatření 3.1:
Zajištění služeb komplexní domácí hospicové péče
Popis Opatření:

Bude probíhat ve 3 fázích - předprojektová fáze, projektová fáze a fáze
realizační.
Opatření zahrnuje: výběr úzce spolupracujícího subjektu s odpovídající
dobrou praxí, disponujícího službami v rozsahu předpokládaném
pro mikroregion Kadaň-Klášterec nad Ohří; nastolení projektové spolupráce
a podpory ze strany Národního centra domácí péče; výběr vhodného partnera,
který již praxi domácí hospicové péče vykonává.
Opatření ve svém závěru povede ke vzniku Agentury, mající ve své
působnosti DHP (domácí hospicovou péči).
U poskytovatele služby se o výkon služby budou dělit lékař garant - konziliář
ze spolupracujícího subjektu vykonávajícího hospicovou péči v lůžkovém
zařízení, dále pak mobilní zdravotnický, rehabilitační a pečovatelský
personál. Práce v týmu se dále budou účastnit psycholog, sociální pracovník,
duchovní a dobrovolníci. Poskytovatel služby bude úzce spolupracovat
s odborným pracovištěm paliativní léčby.

Předpokládané dopady
Opatření:

Rozšíření služeb jiné organizace do našeho regionu.
Posílení poptávky po odborném personálu na celý i částečný úvazek, posílení
poptávky po zapůjčování zdravotnických pomůcek, další poptávka
po dobrovolnické práci.
Zajištění tvorby a realizace konkrétního projektu k zabezpečení poskytování
služby.
Zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o poskytované službě
a fenoménu transformace sociálních služeb - zpět do přirozeného rodinného
prostředí. Významným prvkem budoucího systému zdravotní péče, do níž
domácí hospicová péče přirozeně patří, je reorientace z „cure“ (léčby)
na „care“ (péči). Z přetechnizovaných a anonymních „supernemocnic“ se
i u nás, byť s obtížemi, vracíme do míst, kde se po generace lidé nejen rodili,
ale i umírali, tedy do rodiny.

Charakter Opatření:

investiční + neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Investiční – odhad 100-150 tis. Kč - Místnost anebo místnosti s obvyklým
technickým kancelářským zázemím pro řízení a zastupování Agentury,
pro občasné návštěvy zdravotnického a pečujícího personálu a odborníků,
pro jednání s klienty a jejich rodinnými příslušníky, pro uložení běžných
zdravotnických pomůcek, případně související literatury.
Neinvestiční – odhad - zdravotnický personál, pečovatelé – plné úvazky;
lékař konziliář (paliativní léčba, hospicová péče), psycholog, duchovní částečné úvazky.
Pravidelné náklady 1.150.000,-Kč/rok.

Předpokládané zdroje
financování:

Zdravotní pojišťovny (vládní návrh na kompletní hrazení domácí hospicové
péče leží na stole VZP), MPSV ČR, Ústecký Kraj, granty Měst (podíl
k získané dotaci), soukromé osoby, poplatky klientů z jejich Příspěvků na
péči
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Přesahy do dalších oblastí:

Formování povědomí odborné a laické veřejnosti o projektu domácí
hospicové péče a o transformaci sociálních služeb směrem (zpět) do rodiny.
Rozvinutí spolupráce s Dobrovolnickým centrem. Vyšší využívání existující
půjčovny zdravotních pomůcek.

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-.realizátor: organizace (nezisková, církevní, příspěvková či jiný
realizátor služby)
Spolupracující hospic zajišťující péči v lůžkovém zařízení. Odborné
nemocniční oddělení disponující praxí paliativní léčby. Dobrovolnické
centrum. Půjčovna zdravotnických pomůcek. Zdravotní pojišťovny. Státní
správa (MPSV a Ústecký Kraj).
Město Kadaň a Klášterec nad Ohří (partneři).

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- zajištění domácí hospicové a paliativní péče o 10 až 15 klientů denně,
16 až 20 měsíčně, do 50 ročně
- poskytování péče možné po dobu 24 hodin, 7 dní v týdnu

Předpokládaný termín
realizace:

2011 – 2013

Název Opatření 3.2:

Zajištění rámce pro poskytování domácí paliativní péče

Popis Opatření:

Navázání spolupráce mezi Agenturou DHP a konziliárním lékařem s praxí
v paliativní péči a s patřičným respektem, spolupráce s odborným
pracovištěm nemocnice, s ošetřujícím lékařem, se zdravotnickým
personálem domácí hospicové péče. Působnost i navenek k laické veřejnosti.

Předpokládané dopady
Opatření:

Humanizace života v jeho závěru, zachování důstojnosti, vznik dalších
transformovaných pozic zdravotnického personálu.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Pravidelné náklady – 80.000,-Kč/rok
Odměny za konziliární spolupráci s odbornými lékaři.

Předpokládané zdroje
financování:

Zdravotní pojišťovny (vládní návrh na kompletní hrazení domácí hospicové
péče leží na stole VZP), MPSV ČR, Ústecký Kraj, granty měst, soukromé
osoby, poplatky klientů z jejich Příspěvků na péči

Přesahy do dalších oblastí:

Vytvoření nových příležitostí pro poskytovatele zdravotní
v nemocnicích. Vytvoření poptávky po nových odbornostech.

péče

Rozvoj dobrovolnictví. Působení na odbornou i laickou veřejnost ve smyslu
ujištění o možnosti zachovat důstojné podmínky klientům v závěru jejich
života v jejich přirozeném rodinném prostředí, a to bez bolestí a zbytečného
duševního a duchovního strádání.
Předpokládaní realizátoři,
partneři:

Nemocnice disponující lékařskou odborností paliativní léčby. Agentura DHP
(domácí hospicová péče). Občanská sdružení a neziskové organizace.
Dobrovolnická centra. Poskytovatelé sociálních služeb.

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- předpokládaný počet klientů je 5 denně

Předpokládaný termín
realizace:

2013 - 2016
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Název Opatření 3.3:

Provozování rodinných pokojů

Popis Opatření:

Provozování jednoho, max. dvou rodinných pokojů. Pokoj užívá klient spolu
se svými rodinnými příslušníky, kteří jsou mu nablízku. Všichni pak
spolupracují se zdravotnickým personálem Agentury domácí hospicové péče,
s jejími pečovateli, se sociálním pracovníkem, s psychologem, s duchovním
a s dobrovolníky.
Stav klienta je průběžně kontrolován docházejícím ošetřujícím lékařem
a konziliárním lékařem hospicové péče v lůžkovém zařízení, případně
s lékařem - specialistou paliativní léčby. Takto organizovaný pokoj může být
využit i pro respitní pobyt – jako odlehčovací služba rodině klienta.

Předpokládané dopady
Opatření:

Humanizace života v jeho závěru, zachování důstojnosti, umenšení strádání,
eliminace bolestí. Odborný růst ošetřujícího zdravotnického a pečovatelského
personálu, speciální dovednosti dobrovolníků. Rozvoj znalostí a schopností
organizovat reálnou podporu u ošetřujících lékařů již při prvních kontaktech
s klienty.

Charakter Opatření:

investiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Předpokládá se přebudování pokoje v nemocnici, případně jiném zařízení
poskytujícím pobytové sociální služby.
Jednorázové investice – 350.000,-Kč/pokoj
- úprava a zařízení pokoje: 150.000,-Kč (bezbariérové sociální zařízení,
základní nábytek, postel/postele pro rodinné příslušníky)
45.000,-Kč – polohovací postel
10.000,-Kč – kuchyňský kout
Pravidelné náklady – 24.000,-Kč/rok
pronájem 1 rodinného pokoje: 24.000,-Kč/rok

Předpokládané zdroje
financování:

ESF, sponzorské dary, finanční účast klienta z jeho Příspěvku na péči.
Po skončení úvodního financování projektu budou žádosti o finance
směrovány na MPSV, Ústecký kraj a další.

Přesahy do dalších oblastí:

Vytvoření nových příležitostí pro poskytovatele sociálních služeb.
Vytvoření nových pracovních míst. Rozvoj odborností u lékařů, středního
zdravotnického personálu, rozvoj odborného dobrovolnictví. Osvojení si
speciálních dovedností u osoby psychologa a duchovního.

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

Nemocnice, která disponuje lékařskou odborností paliativní léčby. Občanská
sdružení a neziskové organizace. Dobrovolnická centra, psychologická
poradna, duchovní správa církví, poskytovatelé sociálních služeb.

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- 1 až 2 klienti, 2 až 4 uživatelé rodinného pokoje z rodiny, blízké osoby
- užívání se předpokládá denně

Předpokládaný termín
realizace:

2013 - 2016
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Název Cíle č. 4:

ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE SLUŽBY RANÉ PÉČE

Krátký popis Cíle:

Raná péče je terénní služba, případně doplněná ambulantní formou služby,
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního
stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte
s ohledem na jeho specifické potřeby (§ 54 zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách).
Pro zajištění realizace cíle je nutné:
informovanost veřejnosti o možnosti službu využít, zajištěné dlouhodobé
financování poskytovatelů

Opatření,
která
k naplnění Cíle:

vedou 4.1. Realizace služby rané péče

Odůvodnění Cíle:
V současné době je financována prostřednictvím dotačního řízení ze státního rozpočtu a rozpočtu krajských
úřadů. Jejími poskytovateli jsou téměř výhradně nestátní neziskové organizace. Poskytovatelé služby jsou
specializováni na určitý charakter typu postižení dítěte (smyslové, pohybové, mentální postižení). Dostupnost
služby pro uživatele se v jednotlivých krajích republiky výrazně liší. V regionu Kadaň - Klášterec nad Ohří je 7
poskytovatelů služby.
Raná péče je poskytována formou konzultací poradkyně rané péče v domácím prostředí rodiny (uživatele
služby) zhruba 1x 6-8 týdnů (dle potřeb rodiny), obvyklá délka konzultace je 1,5 hodiny (nejdéle až 3 hodiny).
Rodinám je nabízena podpora a provázení v období krize, speciální poradenství (k vývoji dítěte, sociálně
právní, rehabilitační pomůcky, předškolní vzdělávání, návazné služby v okolí, vyhledávání kontaktů),
půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury.
Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 4:
Název Opatření 4.1:
Realizace služby rané péče
Popis Opatření:

Informovanost o službě.
Realizace služby (konzultace terénní formou v domácím prostředí uživatelů).

Předpokládané dopady
Opatření:

Podpora rodin v nepříznivé životní situaci.
Orientovaní rodiče ve svých právech a možnostech péče o dítě se speciálními
potřebami.
Snížení závislosti rodin na sociálním systému.
Zapojení rodin do běžné komunity.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Cena služby rané péče pro jednoho uživatele (rodinu s dítětem s postižením)
na jeden rok je přibližně 33.000,-Kč.

Předpokládané zdroje
financování:

Zdroje financování v současné době (změna systému pravděpodobně
v r. 2014):
MPSV – jednoleté projekty v rámci dotačního řízení
KÚ – jednoleté projekty v rámci dotačního řízení
MěÚ – žádosti o příspěvek na poskytování služby pro konkrétní počet
uživatelů žijících v obcích (příspěvek na 1 uživatele (rodinu) je orientačně
cca 2 tis. – 5 tis. Kč)
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Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní
partneři:

Navázání spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb, školskými
zařízeními a občanskými sdruženími v regionu. Rozvoj multidisciplinární
spolupráce.

realizátoři, - realizátor: neziskové organizace
- partner: APRP (Asociace pracovníků v rané péči)

Předpokládané
výstupy
-.10 rodin/rok – dle potřeby
(kvantitativní):
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)
Předpokládaný
realizace:

termín 2012 – 2016 (po dobu trvání Komunitního plánu)
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III. + IV. Oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
(osoby se závislostí a etnické menšiny; občané v přechodné sociální krizi a společensky nepřizpůsobiví –
původně uvedeno v projektu v žádosti RADKA o. s.)
- původně se jednalo o 2 pracovní skupiny, které byly ale téměř v počátku procesu sloučeny do jediné;
důvodem je příbuznost služeb i cílových skupin
Obsah:
 Optimální model sociální sítě pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením pro období let
2012 – 2016 (Mapa služeb)
 SWOT analýza pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
 Přehled členů pracovní skupiny oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
 Přehled služeb v oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
 Data získaná z dotazníkových šetření pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
 Cíle a Opatření Komunitního plánu pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
Cíle a Opatření Komunitního plánu pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením:
1) Zajištění realizace služeb pro drogově závislé z regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
1.1 Zachování a rozvoj služeb pro drogově závislé v Kadani a Klášterci – mimo terénního programu
1.2 Zachování a rozvoj služeb terénního programu pro drogově závislé)
2) Zajištění služeb nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší
2.1 Oslovení důležitých institucí + Zajištění poskytovatele služby v regionu (oslovení + výběr)
2.2 Zajištění realizace služby denního centra v regionu Kadaň - KnO)
3) Vznik Komunitního centra v Prunéřově – společný cíl s PS5
3.1 Zajištění vhodných prostor a pozemku v Prunéřově
3.2 Přebudování prostor na Komunitní centrum
3.3 Vytvoření hřiště
4) Vznik, realizace aktivit zaměřených na podporu zaměstnávání osob ohrožených sociálním
vyloučením
4.1. Vznik sociální firmy – firem
5) Služby sociální prevence v oblasti bydlení - společný cíl s PS5:
5.1 Zajištění realizace služby azylového bydlení pro osoby z regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
5.2 Zajištění realizace služby noclehárny pro osoby z regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
Zajištění realizace služeb pro rodiny s dětmi a jednotlivce - společný cíl s PS5 (popsáno v PS5)
Zajištění realizace služeb zařízení pro hlídání dětí
Zajištění realizace aktivit pro rodiče s dětmi na mateřské / rodičovské dovolené
Příměstské tábory
Pobytové akce pro děti a mládež
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Optimální model sociální sítě za oblast péče o osoby ohrožené sociálním
vyloučením pro období let 2012 – 2016 (mapa služeb)
Domácí péče
SAS
Terénní programy
(Prunéřov; KnO)
AD KnO

Vzdělávání
Terénní program Prunéřov

fungující NNO, OS

NNO, OS

Terénní programy pro
drogově závislé
sociální pracovníci OSVaZ

Zdravotní péče
lékaři
nemocnice Ka
zdravotní středisko KnO
lékárny Ka + KnO
dostatek odborných lékařů
pro cílovou skupinu
Stravování a hygiena
AD KnO
K-Centrum Kadaň
OSVaZ (stravenky)
hygienický servis NNO, OS

AD KnO (aktivizace)
Úřady práce Ka + KnO

Doprava
vlakové spojení Ka + KnO
autobusová doprava Ka +
Kno
školní autobus z Prunéřova

dostatek asistentů na ZŠP

Ostatní

vyšší finanční gramotnost

vznik romských sdružení
zázemí pro rozvoj služeb
v Prunéřově
duchovní pomoc

Oblast volnočas.aktivit
AD KnO (klub pro děti)
SAS
Terénní program Prunéřov

veřejná služba
VPP
občanská sdružení;
neziskový sektor

Informovanost
poskytovatelé sociálních
služeb
OSVaZ Ka + OSS KnO
média (tisk, TV Focus)
nemocnice, lékaři, lékárny
weby Ka + KnO
infocentra Ka + KnO
Probační služby Chomutov

Uživatel služeb a jeho
potřeby

denní centrum
Dlouhodobé pobyty
AD KnO

Zaměstnávání
vznik sociální firmy

Krátkodobé pobyty
noclehárna KnO

Oblast bydlení
Azylový byt Ka

denní centrum

prostupné bydlení

noclehárna Ka

sociální byty Ka + KnO

chybějící služby s prioritou
rozvoje
stávající služby
chybějící služby
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Policie ČR, Městská policie
NNO, OS
Poradenství
Terénní program Prunéřov
MěÚ, OSVaZ
poskytovatelé sociálních
služeb
Úřady práce Ka + KnO
Městská policie
dluhové poradenství
Poradna pro rodinu
a mezilidské vztahy

SWOT analýza pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
SILNÉ STRÁNKY













PŘÍLEŽITOSTI


Chuť lidí něco měnit
Azylový dům a noclehárna (Klášterec n. O.)
Instituce ve městech jsou využívané
Dostupnost sociální poradny „RADKA“
Existence K-centra v Kadani
Existence terénního programu pro sociálně
vyloučené (Klášterec n. O., Prunéřov)
Existence nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež (Kadaň)
Existence Sociálně zdravotní komise
Rady města Kadaň
Existence výboru pro národnostní menšiny v
Kadani
Využívání veřejné služby (např.
v lokalitě Prunéřov)
Existence terénních služeb
Grantový systém Kadaně












SLABÉ STRÁNKY










Rozvoj terénních programů pro osoby
sociálně vyloučené
Zkvalitnění komunikace mezi subjekty,
které poskytují sociální služby
Zlepšit koordinaci sociálních služeb,
spolupráci mezi subjekty a členy sociální
komise, případové konference
Rozšířit kapacity K-centra v Kadani
o služby pro cílovou skupinu lidé bez
domova
Zajištění veřejné služby
Lepší zpracování žádostí – efektivnější
čerpání dostupných finančních zdrojů –
programy EU, dotační tituly
Rozvoj azylového bydlení o programy SAS
Vytvoření grantového systému v Klášterci n.
Ohří
Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež do 15ti let v Prunéřově
Spolupráce s Agenturou pro sociální
začleňování
Rozvoj primární prevence na školách

OHROŽENÍ


Chybí nízkoprahové denní centrum
pro bezdomovce
Problémy s financováním služeb, nedostatek
financí, chybí víceleté financování
Nízká kapacita Azylového domu
Nedostatečná komunikace s veřejností
o důležitosti služeb
Chybí zajištění terénních služeb v okolních
obcích
Chybí systém prostupného bydlení
Velká nezaměstnanost v regionu
Nedostatečné pokrytí terénními programy
pro osoby sociálně vyloučené v Kadani i v
Klášterci n. O.
Finančně nedostupné byty pro rodiny
s dětmi
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Ukončení financování z Evropských fondů
EU
Neinformovanost veřejnosti o důležitosti
poskytování sociálních služeb cílové
skupině
Nevyváženost financování sociálních
služeb, nejsou jasná pravidla
Změna politické reprezentace
Špatná demografická struktura území

Přehled členů pracovní skupiny oblasti péče o osoby ohrožené sociálním
vyloučením
-

seznam členů pracovní skupiny; z každé organizace je vždy max. 1 zástupce (na jednání může být
zastoupen jiným zástupcem organizace)

1.

Jméno
Dufková Jana

Organizace
MěÚ Klášterec

2.

Bc. Halouzková Lucie *

O. s. Světlo

3.

Bc. Hörbe Petr

MěP Klášterec

4.

Chrzová Miroslava, DiS

O. s. Naděje

5.

Koplová Jitka, DiS

O. s. Naděje

6.

Mgr. Lizáková Miroslava

město Kadaň

7.

Mgr. Mědílek Tomáš

MěÚ Kadaň

8.

Bc. Němček Milan

9.

Ing. Řeháčková Šárka

Policie ČR - Obvodní
oddělení KnO
MěÚ Klášterec

10.

Bc. Šoltésová Olga

RADKA o. s.

11.

Tirpák Roman

Veřejnost

Kontakt
dufkova@muklasterec.cz
474 359 607
halouzkova@os-svetlo.net
474 335 347 (K-Centrum)
mp@muklasterec.cz
602 427 881
chrzova.poradna@seznam.cz
775 889 636
klasterec@nadeje.cz
775 889 632
miroslava.lizakova@hotmail.cz
725 415 811
tomas.medilek@mesto-kadan.cz
606 849 269
cvoopkl@mvcr.cz
777 038 383
rehackova@muklasterec.cz
606 658 502
komunitniplan@kadan.cz
734 468 449
tirpak@centrum.cz
474 345 239

*vedoucí pracovní skupiny
Na vědomí
12. Hudák Jan

O. s. Světlo

13.

Sedláková Miluše

O. s. Naděje

14.

Fritscheová Kateřina

Veřejnost

hudak@os-svetlo.net
603 804 191
klasterec@nadeje.cz
775 889 637
fritscheova@seznam.cz
776 280 654

56

Přehled služeb v oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením










K-Centrum Kadaň
Azylový dům a noclehárna v Klášterci nad Ohří
Centrum prevence Světlo – Nízkoprahový klub DoPatra; Nízkoprahový klub P.R.U.;
Dlouhodobý program specifické primární prevence užívání návykových látek, realizovaný
v rámci školní docházky – Světlem k prevenci
Azylový byt v Kadani
terénní služby (SAS, Prunéřov….)
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň
Úřady práce
MěÚ - OSVaZ Kadaň
MěÚ - OSS Klášterec nad Ohří

Data získaná z dotazníkových šetření pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
Hlavní zjištění – SWOT analýza
Pozitivním zjištěním je ochota lidí něco změnit, pracovat dále a síť nabízených služeb v současné době,
rovnoměrně rozprostřených po celém regionu. Jako negativní jev lze vnímat vztah lidí k cílové skupině,
z čehož i vyplývá (ne)ochota zřizování nových služeb pro cílovou skupinu, a to i ze strany politické
reprezentace. Problémem bude velice brzy i financování služeb, zvláště po ukončení příspěvků ze sociálních
fondů EU.
Hlavní zjištění – Analýza uživatel sociálních služeb
Nejvíce spokojeni jsou lidé se službami Úřadu práce. Většina uživatel by uvítala bezplatné sociálně právní
poradenství. Dvě třetiny uživatelů nemají dostatek informací o nabízených službách.
Hlavní zjištění – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ÚK na období 2012 - 2013
Pro integraci osob ohrožených sociálním vyloučením jsou klíčovým nástrojem dostupné služby sociální
prevence. Je žádoucí podporovat aktivity navazující na sociální služby jako např. institut prostupného
bydlení. Tímto termínem se rozumí systém umožňující osobám ohrožených sociálním vyloučením získat
při splnění stanovených podmínek (spolupráce s úřady při hledání zaměstnání, účast na veřejných pracích
a plnění finančních závazků, pravidelná školní docházka dětí, dodržování pořádku) bydlení v nájemním bytě.
Systém je zpravidla tvořen třemi stupni – přespání v noclehárně, získání ubytování na ubytovně, nájemné
bydlení v bytě.
Hlavní zjištění – Analýza Agentury pro sociální začleňování (společné pro PS3+4 a PS5)
Hlavním pozitivem v Kadani je dle Agentury pro sociální začleňování zavedení školního autobusu
(jednosměrný ranní provoz), terénní program Start Prunéřov; NZDM v Kadani, Šuplík, Sociální firma
Slunce, velká nabídka hřišť a zájmových kroužků, možnost bezproblémového studia na středních školách
a učilištích, fungující Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy a funkční vztahy Městské policie a škol.
Negativem je nízká vzdělanost osob ohrožených sociálním vyloučením a nedostatečná komunikace rodičů
se školou, dlouhodobá nezaměstnanost osob ohrožených sociálním vyloučením a vysoká míra zadluženosti.
Prioritou je podpora stávajících terénních programů, zlepšení volnočasových aktivit v Prunéřově, dluhové
poradenství, dlouhodobá práce s rodinami v rámci cíleného terénního programu, pracovní poradenství,
systém prostupného zaměstnávání a prostupného bydlení.
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Cíle a Opatření Komunitního plánu pro oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
Název Cíle č. 1 :
ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE SLUŽEB PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ
Z REGIONU KADAŇ – KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Krátký popis Cíle:

Cílem je udržení a rozvoj služeb pro drogové závislé z toho důvodu, že:
-počet klientů služby každým rokem stoupá
- je to jediná služba tohoto typu v regionu Ka-KnO
-jedná se o první službu poté, co se rozhodne uživatel drogy něco řešit; je
zároveň prostředník pro další služby
-součástí je zároveň hygienický servis, který není v regionu
-důsledkem služby je ochrana zdraví veřejnosti a preventivní působení na
veřejnost
Rozvíjet služby pro drogově závislé v těchto oblastech:
-rodičovská skupina – svépomocná skupina, pravidelné setkávání rodičů
drogových uživatelů, vzájemná diskuze, výměna zkušeností, informací,
podpora, sdílení
-ženský program – program určený pouze pro ženy / drogové uživatelky,
témata týkající se ženských záležitostí / informace / poradenství / probírání
aktuálních témat, uzavřena skupina, pravidelné setkávání
-každodenní (pondělí – pátek) poskytování veškerých služeb pro drogově
závislé (nyní omezení, např. s ohledem na úspornost hygienického servisu praní ošacení pouze pondělí, středa, pátek)
-výměnný program kus za kus, zachování filosofie služeb K – centra (nyní
omezení 20 ks injekčních stříkaček na osobu, a to bez ohledu na počet, který
donese – důsledkem je nedostupnost informací, kam odkládají uživatelé
použité injekční stříkačky, pokud nemají stimul odnášet je do KC, a tak je
bezpečně likvidovat)

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

1.1 Zachování a rozvoj služeb pro drogově závislé v Kadani a Klášterci –
mimo terénního programu
1.2 Zachování a rozvoj služeb terénního programu pro drogově závislé

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 1:
Zachování a rozvoj služeb pro drogově závislé v Kadani a Klášterci –
Název Opatření 1.1:
mimo terénního programu
Popis Opatření:

Oslovení vedení obou měst (Kadaň, Klášterec nad Ohří).
Projednání významu péče a pozornosti o tuto cílovou skupinu a projednání
významu uvedené služby, rozšíření služeb pro KnO.

Předpokládané dopady
Opatření:

Zůstane zachována a bude rozšířena nabídka služeb pro drogově závislé
pro stávající i budoucí uživatele.
Rozvoj hygienických a poradenských služeb pro osoby bez přístřeší.
Snížení rizik zdravotních a sociálních.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Náklady na služby pro drogově závislé na 1 rok:
hygienický materiál pro drogově závislé: 20.000,-Kč
náklady na energie: 85.000,-Kč
zdravotnický materiál: 120.000,-Kč
mzdové náklady: 1.050.000,-Kč
Hygienický materiál - prášky na praní, desinfekce - na podlahy, WC, kliky,
sedací soupravy, savo, jary na nádobí, houbičky, hadry, ubrousky, ručníky,
mýdla, šampóny,…
Zdravotnický materiál - 1 set = cca 8-10,-Kč / injekční stříkačka, aqua,
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alkoholový polštářek, kyselina askorbová, filtry / + speciální kontejnery
(malé, velké) na skladování infekčního a toxického materiálu, testy
na přítomnost drog v moči, obvazy, heparoidové masti, vitamíny, náplasti,
desinfekce, kondomy,…
Předpokládané zdroje
financování:

Služby pro drogově závislé:
RVKPP, MPSV, ÚK, města Kadaň a KnO (podíl k získané dotaci),
Ministerstvo zdravotnictví

Přesahy do dalších oblastí:

děti, mládež, spolupráce se školami, s policií, spolupráce psychiatrické
léčebny, detox, PPP, zaměstnavatelé, poskytovatelé v regionu

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy
(kvantitativní):
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- zachování kapacity služeb pro drogově závislé

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016

Název Opatření 1.2:

Zachování a rozvoj služeb terénního programu pro drogově závislé

Popis Opatření:

Cílem je udržení a rozvoj terénních služeb pro drogové závislé z toho
důvodu, že:
-počet klientů služby každým rokem stoupá
-je to jediná služba tohoto typu v regionu Ka-KnO
-služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů
-důsledkem služby je ochrana zdraví veřejnosti a preventivní působení
na veřejnost

Předpokládané dopady
Opatření:

Zůstane zachována a bude rozšířena nabídka služeb pro drogově závislé
pro stávající i budoucí uživatele v jejich přirozeném prostředí.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

zdravotní prostředky: 50.000,-Kč/rok
pohonné hmoty, cestovné: 34.000,-Kč/rok
osobní náklady: 200.000,-Kč/rok

Předpokládané zdroje
financování:

MPSV, ÚK, města Kadaň a KnO (podíl k získané dotaci)

Přesahy do dalších oblastí:

děti, mládež, spolupráce se školami, s policií, spolupráce psychiatrické
léčebny, detox, PPP, zaměstnavatelé, poskytovatelé v regionu

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy
(kvantitativní):
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- 35 uživatelů (2010)
- 370 kontaktů

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016
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Název Cíle č. 2 :

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA
PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Krátký popis Cíle:

Cílem je zajištění služeb nízkoprahového denního centra (sociální služba
poskytující ambulantní, případně terénní služby) - zaměřených na skupinu
osob bez přístřeší a skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením.
Cílem sociální služby je, aby uživatelé:
-měli zajištěny základní potřeby (strava, hygiena, ošacení)
-měli vyřízené osobní doklady, zdravotní pojištění apod.
-obnovili nebo upevnili přirozené vztahy (rodina, přátelé, spolupracovníci)
-řešili své závazky
-získali zaměstnání nebo jiný legální příjem
-nalezli dočasné ubytování (noclehárna, azylový dům, komerční ubytovna
apod.)
-získali základní informace pro řešení své nepříznivé sociální situace
-byli méně ohrožení dalším sociálním propadem
Denní centrum:
-poskytování informací o běžných občanských záležitostech a sociálních
službách
-poradenství v sociální oblasti
-pomoc při vyřízení osobních dokladů, případně osobní doprovod při jednání
s úřady
-základní potravinová pomoc
-hygienický servis (sprcha, holení)
-výměna ošacení ze sbírek od občanů
-zprostředkování ubytování v zařízeních Naděje a dalších vhodných
organizacích
-zprostředkování zdravotní, psychologické pomoci a případně křesťanské
duchovní služby
-zprostředkování návazných specializovaných služeb dle individuální potřeby
Součástí poskytované služby by mělo být i dostupné zdravotní ošetření, jež
by přispělo ke snížení dopadů zdravotních obtíží cílové skupiny.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

2.1 Oslovení důležitých institucí + Zajištění poskytovatele služby v regionu
(oslovení + výběr)
2.2 Zajištění realizace služby denního centra v regionu Kadaň - KnO
(zajištění finančních prostředků na investice a provoz; zajištění personální +
provozu samotného)

Služby nízkoprahového denního centra mohou být poskytovány i v Kadani. Služba může být
například zajišťována organizací, která již zajišťuje podobný typ služeb jiné cílové skupině osob.
Jedná se o skupinu osob, které nejsou v současné době sociální služby v Kadani poskytovány.
Dle sdělení OS Světlo projevilo v roce 2010 o tuto službu v Kadani zájem cca 35 osob.
Dle sdělení Azylového domu Naděje projevilo zájem o službu noclehárny v Klášterci nad Ohří 310
osob, kterým musela být služba odmítnuta.
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Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 2:
Název Opatření 2.1:

Oslovení důležitých institucí a zajištění poskytovatele služby v regionu

Popis Opatření:

Projednání významu péče o cílovou skupinu obyvatel a poskytování této
služby (zastupitelé obou měst, sociální komise, komise pro prevenci
kriminality a veřejný pořádek KnO + Ka).
Projednání potřebnosti zajištění služby v regionu se zástupci Ústeckého kraje
(KÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení služeb a koordinace);
služba by měla být poskytována v obou městech.
Zajištění realizátora služby = vyjednání detailů poskytované služby (kapacita,
požadavky na personální, materiální a další zajištění).

Předpokládané dopady
Opatření:

Vyjádření podpory/nepodpory zástupců obou měst.
Uznání významu služby a její nezbytnosti (naplnění předpokladu pro získání
finančních prostředků z případných dotačních titulů).
Nalezení/nenalezení vhodného subjektu, jež by službu provozoval.
Rozšíření hygienických služeb (možnost vyprat ošacení, sociální poradenství,
výměna ošacení).

Charakter Opatření:

neinvestiční - informovanost orgánů obou měst o sociální situaci, poslání
služby a její potřebnosti

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Náklady na služby pro osoby bez přístřeší na 1 rok:
hygienický materiál pro osoby bez přístřeší: 10.000,-Kč
náklady na energie: 30.000,-Kč
zdravotnický materiál pro osoby bez přístřeší: 2.000,-Kč
mzdové náklady: 514.000,-Kč

Předpokládané zdroje
financování:

Služby pro osoby bez přístřeší:
MPS, ÚK, Min. zdr., města Kadaň a KnO (podíl k získaní dotaci)

Přesahy do dalších oblastí:

poskytovatelé navazujících / doplňkových služeb v regionu

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby);
sociální odbory obou měst, popř. spolupráce s ekonomickými odbory
(příprava rozpočtů a zajištění financí)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- rozšíření služeb pro osoby bez přístřeší až pro 50 klientů

Předpokládaný termín
realizace:

2011 - 2012

Název Opatření 2.2:

Zajištění realizace služby denního centra v regionu Ka - KnO (zajištění
finančních prostředků na investice a provoz)

Popis Opatření:

Nalezení a získání finančních prostředků na zajištění a provozování služby.
Zajištění komplexního systému péče o tuto cílovou skupinu.
Zajištění podmínek pro osobní hygienu, možnost přípravy stravy.
Omezení nepříznivých faktorů pro tuto cílovou skupinu.
Poskytovaná služba by měla být navázána na služby noclehárny a azylového
bydlení.

Předpokládané dopady
Opatření:

Zajištění komplexního systému péče o tuto cílovou skupinu.
Provázanost služby noclehárny s denním centrem.
Přemístěním noclehárny do kontejnerů zvýšení kapacity AD.
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Charakter Opatření:

investiční i neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Jsou možné 2 varianty – buď zajištění prostor nákupem obytných kontejnerů
na pozemcích města, nebo zajištění prostor jiným způsobem (nájmem apod.)
1. Celkové náklady včetně počáteční investice
A) investiční:
obytné kontejnery: cca 600 tis. Kč
doprava: cca 40 tis. Kč
přípravné práce (základová deska, napojení rozvodů): cca 300 tis. Kč
vybavení - stoly a židle, kuchyňská linka apod.: cca 30 tis. Kč
B) neinvestiční:
provozní náklady: 467 tis. Kč
osobní náklady: 233 tis. Kč
2. Personální náklady + energie (v případě poskytování při jiné službě)

Předpokládané zdroje
financování:

dotační tituly KÚ
Nadace O2, T-Mobile
Dotace z MPSV na provoz

Přesahy do dalších oblastí:

poskytovatelé navazujících / doplňkových služeb v regionu
azylové bydlení
noclehárna
OSS MěÚ Klášterec nad Ohří
OSPOD Kadaň
MP, PČR
SaS
K-Centrum, NZDM

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

-

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016

Název Cíle č. 3 :

VZNIK KOMUNITNÍHO CENTRA V PRUNÉŘOVĚ

Krátký popis Cíle:

Cílem je vytvoření vhodných prostor pro realizátory jednotlivých sociálních
služeb v lokalitě Prunéřov a vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity
obyvatel lokality.
V Komunitním centru budou realizovány různé typy sociálních služeb
zaměřených na cílovou skupinu obyvatel (NZDM, terénní program, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, …).
Součástí Komunitního centra bude hřiště sloužící aktivitám poskytovatelů
sociálních služeb a volnočasovým aktivitám obyvatel.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

3.1 Zajištění vhodných prostor a pozemku v Prunéřově
3.2 Přebudování prostor na Komunitní centrum
3.3 Vytvoření hřiště

počet uživatelů služby: denní centrum - kapacita 10 osob/den
počet nových uživatelů služby 30 – 50 osob
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Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 3:
Název opatření 3. 1:
Zajištění vhodných prostor a pozemku v Prunéřově
Popis Opatření:

V lokalitě Prunéřov bude vytipován objekt, ve kterém bude možné vytvořit
plánované Komunitní centrum. Vytipované prostory budou vyčleněny
a vyjmuty z bytového fondu. Poté budou přeměněny na nebytové prostory.
V lokalitě bude vytipován pozemek, na kterém bude vytvořeno hřiště.
Na hřišti budou provozovány aktivity poskytovatelů sociálních služeb
(NZDM, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a sportovní
a volnočasové aktivity obyvatel.

Předpokládané dopady
Opatření:

Vytvoření vhodných prostor pro poskytování sociálních služeb v lokalitě
Prunéřov umožní rozvoj a zvýšení kvality stávajících i plánovaných služeb
v lokalitě.
Vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel a vytvoření hřiště rozšíří
obyvatelům lokality možnosti trávení volného času a přispěje k aktivizaci
obyvatel lokality.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

0,-Kč

Předpokládané zdroje
financování:

---

Přesahy do dalších oblastí:

rodina, děti a mládež, rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež, Klub v Prunéřově

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

město Kadaň

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- vytvoření zázemí pro 3 poskytované sociální služby

Předpokládaný termín
realizace:

2011 - 2012

Název Opatření 3. 2:

Přebudování prostor na Komunitní centrum

Popis Opatření:

V lokalitě Prunéřov bude přebudována vytipovaná část stávajícího objektu
na Komunitní centrum. Vznikne zázemí pro realizátory plánovaných
sociálních služeb a volnočasové aktivity obyvatel.

Předpokládané dopady
Opatření:

Vytvoření vhodných prostor pro poskytování sociálních služeb v lokalitě
Prunéřov umožní rozvoj a zvýšení kvality stávajících i plánovaných služeb
v lokalitě.
Vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel rozšíří obyvatelům
lokality možnosti trávení volného času a přispěje k aktivizaci obyvatel
lokality.

Charakter Opatření:

investiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

1.000 000,-Kč / jednorázová investice

Předpokládané zdroje
financování:

MPSV, EU – IOP, OP LZZ, sponzoři, nadace

Přesahy do dalších oblastí:

rodina, děti a mládež
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Předpokládaní realizátoři,
partneři:

realizátor: město Kadaň
partner: Agentura pro sociální začleňování

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- vytvoření zázemí pro 3 poskytované sociální služby

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2013

Název Opatření 3. 3:

Vytvoření hřiště

Popis Opatření:

V lokalitě Prunéřov bude na vytipovaném pozemku vybudováno hřiště, které
bude sloužit aktivitám poskytovatelů sociálních služeb a k volnočasovým
aktivitám obyvatel lokality.

Předpokládané dopady
Opatření:

Vytvoření hřiště v lokalitě Prunéřov rozšíří možnosti realizátorů
při poskytování sociálních služeb a přispěje k aktivizaci obyvatel.
Obyvatelům lokality se rozšíří možnost aktivního trávení volného času.

Charakter Opatření:

investiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

vlastním přičiněním místních obyvatel

Předpokládané zdroje
financování:

sponzoři

Přesahy do dalších oblastí:

rodina, děti a mládež

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

město Kadaň

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- jedno sportovní hřiště s kapacitou cca 30 lidí

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2013

Název Cíle č. 4:

VZNIK, REALIZACE AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM

Krátký popis Cíle:

Cílem je vytvoření aktivit zaměřených na podporu zaměstnávání osob
ohrožených sociálním vyloučením

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

4.1 Vznik sociální firmy – firem

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 4:
Název Opatření 4. 1:
Vznik sociální firmy – firem
Popis Opatření:

Cílem je podpora vzniku a udržení sociální firmy – firem, které zaměstnají
dlouhodobě nezaměstnané občany, zejména v sociálně vyloučené lokalitě
a osoby se zdravotním znevýhodněním.
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Předpokládané dopady
Opatření:

Zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných.
Dlouhodobý výhled – zlepšení sociální situace jednotlivců, rodin.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

5.000.000,-Kč

Předpokládané zdroje
financování:

ESF – OP LZZ, vlastní zisk firmy, podpora ÚP na případné vytvoření
chráněných pracovních míst

Přesahy do dalších oblastí:

oblast péče o rodinu, školství, prevence kriminality….

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

společnosti s ručením omezeným, obecně prospěšné společnosti, církevní
organizace
města Kadaň a Klášterec nad Ohří (partneři)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- vytvoření sociální firmy/firem

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016

Cíl společný pro PS3+4 a PS5
Název Cíle č. 5 :
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V OBLASTI BYDLENÍ
Krátký popis Cíle:

Cílem je zajištění a rozvoj služeb:
-azylového bydlení pro osoby bez přístřeší – pro rodiny, muže, ženy
-noclehárny pro muže, ženy
-terénního programu
na území měst Kadaně, Klášterce nad Ohří a přilehlých obcí.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

5.1 Zajištění realizace služby azylového bydlení pro osoby z regionu Kadaň –
Klášterec nad Ohří
5.2 Zajištění realizace služby noclehárny pro osoby z regionu Kadaň - KnO

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 5:
Název Opatření 5.1:
Zajištění realizace služby azylového bydlení pro osoby z regionu Kadaň
– Klášterec nad Ohří
Popis Opatření:

Rozvoj stávajících služeb, uspokojení poptávky cílové skupiny -osoby bez
přístřeší (muže, ženy, rodiny a matky s dětmi z regionu).
Dalšími cíli služby jsou:
-zajistit přechodné ubytování a bezpečné prostředí
-pomoci ke stabilizaci sociální situace (zajistit nezbytné prostředky k řešení
aktuální situace – např. doklady, čerpání sociálních dávek, evidence na ÚP)
-pomoci ke změně sociální situace, získání nebo znovuobnovení
samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách a dávkách

Předpokládané dopady
Opatření:

Snížení počtu osob bez přístřeší.
Snižování rizika výskytu sociálně patologických jevů.

Charakter Opatření:

neinvestiční
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Předpokládaná výše
finančních nákladů:

2.900.000,-Kč/rok
(personální náklady: 6 úvazek PSS, 1 úvazek SP, 0,8 úvazek vedoucí týmu,
DPP – údržba, psychologické služby
provozní náklady – údržba prostor, vybavení apod.

Předpokládané zdroje
financování:

MPSV ČR, IP ÚK, sponzoři
Dotace na činnost měst Kadaně a Klášterce nad Ohří (podíl k získané dotaci)

Přesahy do dalších oblastí:

poskytovatelé navazujících / doplňkových služeb v regionu

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy
(kvantitativní):
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- počet uživatelů služby
- počet nových uživatelů služby
- počet poskytnutého poradenství
- počet poskytnuté hmotné pomoci
40 za den – kapacita AD, 90 osob za rok

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016

Název Opatření 5.2:

Zajištění realizace služby noclehárny pro osoby z regionu Kadaň –
Klášterec nad Ohří

Popis Opatření:

Prostřednictvím noclehárny je poskytnut nocleh a základní zázemí lidem,
kteří se ocitli bez domova, jsou ztrátou bydlení ohroženi nebo je pobyt
v jejich stávajících podmínkách ohrožuje na zdraví či životě.
Zajištění provozu, finanční zabezpečení služby noclehárny pro muže, ženy.

Předpokládané dopady
Opatření:

Zachování dostupnosti služby.
Snížení počtu osob bez přístřeší.
Snižování rizika výskytu sociálně patologických jevů.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

521.000,-Kč/rok
(personální náklady: 0,5 úvazek PSS, 0,2 úvazek vedoucí týmu, DPP –
údržba, psychologické služby
provozní náklady – údržba prostor, vybavení apod.)

Předpokládané zdroje
financování:

MPSV ČR, sponzoři
dotace na činnost měst Kadaně a Klášterce nad Ohří (podíl k získané dotaci)

Přesahy do dalších oblastí:
Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- 10 osob za den – kapacita 60 osob za rok

Předpokládaný termín
realizace:

2012 – 2016
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V. Oblast péče o rodinu, děti a mládež
Obsah:
 Optimální model sociální sítě pro oblast péče o rodinu, děti a mládež pro období let 2012 – 2016
(Mapa služeb)
 SWOT analýza pro oblast péče o rodinu, děti a mládež
 Přehled členů pracovní skupiny oblasti péče o rodinu, děti a mládež
 Přehled služeb v oblasti péče o rodinu, děti a mládež
 Data získaná z dotazníkových šetření pro oblast péče o rodinu, děti a mládež
 Cíle a Opatření Komunitního plánu pro oblast péče o rodinu, děti a mládež
Cíle a Opatření Komunitního plánu pro oblast péče o rodinu, děti a mládež:
1) Udržení služeb pro děti a mládež
1.1 Rozvoj služeb Nízkoprahového klubu pro děti a mládež v Kadani
1.2. Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Klub v Prunéřově
2) Zajištění realizace služeb pro rodiny s dětmi a jednotlivce – společný cíl s PS 3+4
2.1 Rozvoj terénních služeb v regionu
2.2. Udržení a rozvoj Poradenství pro rodinu a mezilidské vztahy
3) Rozvoj míst vstřícných rodině
3.1. Zajištění realizace služeb zařízení pro hlídání dětí
3.2. Zajištění realizace aktivit pro rodiče s dětmi na mateřské / rodičovské dovolené
3.3. Příměstské tábory
3.4. Pobytové akce pro děti a mládež
Služby sociální prevence v oblasti bydlení – společný cíl s PS 3+4 (popsáno u PS3+4)
Zajištění realizace služby azylového bydlení pro osoby z regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
Zajištění realizace služby noclehárny v pro osoby z regionu Kadaň – KnO
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Optimální model sociální sítě pro oblast péče o rodinu, děti a mládež pro období
let 2012 – 2016 (mapa služeb)
Oblast vzdělávání
MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ Ka + KO
DDM (kurzy IT, jazyků …)
Ka + KnO
NNO
knihovny
autoškoly
optimalizace učebních
oborů
vyšší finanční gramotnost

Oblast volnočas. aktivit
MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ Ka +
KnO

Zaměstnávání

Doprava

místní zaměstnavatelé

vlakové spojení Ka + KnO

knihovny Ka + KnO

Úřady práce Ka + KnO

RADKA o. s.
sportovní kluby, zájmové
kluby
KD Ka + KnO

veřejná služba

autobusová doprava Ka +
Kno
MHD

NNO

lyžařské autobusy

pružná pracovní doba

školní autobus z Prunéřova

kina Ka + KnO

dělené úvazky

Aquapark KnO, koupaliště
Ka, Prunéřov

práce na dohody

Junák Ka + KnO, Pionýr
KnO, Táborová unie,
KPMK
Zdravotní péče
zajištění péče lékaři a
dalšími subjekty
nemocnice Ka
zdravotní středisko KnO
rehabilitační služby
Lázně KnO
tísňová linka
babybox Ka
dostatek odborných lékařů

Bezpečnost
policie na přechodech
prevence na školách
dopravní hřiště Ka + KnO
bezpečné lokality
silnice „13“ v KnO

Informovanost
poskytovatelé sociálních
služeb

NZDM

Ostatní

OSVaZ Ka + OSS KnO

DDM Ka + KnO

místa přátelská rodině

média (tisk, TV Focus)

herna na MěÚ

nemocnice, lékaři, lékárny

zimní stadiony Ka + KnO,
veřejná hřiště
cyklostezka, sportovní hala

weby Ka + KnO
infocentra Ka + KnO

Uživatel služeb a jeho
potřeby
Dlouhodobé pobyty
AD KnO
DpS Mašťov

Oblast bydlení
AD KnO
startovací byty Ka
sociální byty Ka + KnO

chybějící služby s prioritou
rozvoje
stávající služby
chybějící služby
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Poradenství
Poradna pro rodinu
a mezilidské vztahy
MěÚ, OSVaZ
Poskytovatelé sociálních
služeb
Úřady práce Ka + KnO
NNO
PPP Ka
odborní lékaři
dluhová služba
krizová pomoc, krizový byt

SWOT analýza pro oblast péče o rodinu, děti a mládež
SILNÉ STRÁNKY

















O nabízené služby je zájem
Existence Domu dětí a mládeže v Ka a KnO
Existence poradny v Kadani
Existence Azylového domu pro rodiny
s dětmi
Podpora města dětských akcí v Kadani
Podpora města organizací pracujících
s rodinami s dětmi
Dostupná pedagogicko- psychologická
poradna
Existence NNO
Optimální síť předškolního, základního
a středního školství a ZUŠ v Klášterci n. O.
a v Kadani
Existence NZDM a poradenství pro rodiče
Dostatečná nabídka služeb
Místa v mateřských školách řešena
dle aktuální poptávky

SLABÉ STRÁNKY



PŘÍLEŽITOSTI









Zvýšit informovanost o nabízených službách
Zvýšit aktivity v získávání finančních
prostředků
Zvýšit finanční gramotnost občanů
Zřídit webové stránky pro poskytovatele
služeb
Zavést hlídání děti (Klášterec n. O.)
Rozvoj spolupráce s řediteli škol – výuka
cizích jazyků – rozvoj spolupráce
se zahraničními školami, výměnné pobyty,
výjezdy
Oslovit další subjekty pro zajištění služeb
Rozvoj spolupráce měst Ka a KnO v oblasti
azylového bydlení pro rodiny s dětmi

OHROŽENÍ




Chybí dětský psychiatr, psychoterapeut
Chybí bezplatné právní služby – dluhová
služba, exekuce
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Omezení finančních zdrojů
Změna politické situace po volbách
Nebudou volné prostory pro poskytování
služeb
Zavádějící reklama některých služeb
Zřizovatel rozhodne o zrušení služby

Přehled členů pracovní skupiny oblasti péče o rodinu, děti a mládež
-

seznam členů pracovní skupiny; z každé organizace je vždy max. 1 zástupce (na jednání může být
zastoupen jiným zástupcem organizace)

1.

Jméno
Mgr. Beníšková Tereza

Organizace
PPP Kadaň

2.

Hankerová Simona, DiS

MěÚ Kadaň

3.

Bc. Klímová Petra *

O. s. Světlo

Kontakt
tereza.beniskova@pppuk.cz
474 334 487

simona.hankerova@mesto-kadan.cz
474 319 665

klimova@os-svetlo.net
725 758 588 (DoPatra)

4.

Kvisová Veronika

DDM Volňásek Klášterec

5.

Mokrá Jitka

O. s. Naděje

nika.j@seznam.cz
777 553 733
klasterec@nadeje.cz
474 770 734

6.

Bc. Paříková Šárka

SCR RADKA o. s.

7.

Bc. Praková Jana

scr@kadan.cz
734 454 480

8.

Ing. Řeháčková Šárka

Poradna pro rodinu a
mezilidské vztahy
MěÚ Klášterec

9.

Sedláková Miluše

O. s. Naděje

10.

Bc. Šoltésová Olga

RADKA o. s.

poradna.kadan@seznam.cz
608 276 485

rehackova@muklasterec.cz
606 658 502

klasterec@nadeje.cz
775 889 637

komunitniplan@kadan.cz
734 468 449

*vedoucí pracovní skupiny
11.

Sovová Olga

MěÚ Klášterec

sovova@muklasterec.cz

obec

obec@chbany.cz

jen do 2. 11. 201

Na vědomí
12.

Chbany

474 392 022

13.

Chrzová Miroslava, DiS

14.

Čanda Ludvík

Poradna pro rodinu
a mezilidské vztahy,
o. s. Naděje
Junák Kadaň

15.

Čáníková Zuzana

veřejnost

16.

Čermáková Ivana

MěÚ Klášterec

17.

Jezdecká společnost Špičák

veřejnost

18.

Mgr. Mědílek Tomáš

MěÚ Kadaň

poradna.kadan@seznam.cz
775 889 636
luda.rover@gmail.com
731 443 584

zuzka-oriflame@seznam.cz
608 238 422
cermakova@muklasterec.cz
474 359 655

info@agrorelax.cz
737 177 432
tomas.medilek@mesto-kadan.cz
606 849 269

19.

Mokrišová Andrea

DDM Klášterec

20.
21.

Riedlová Michaela
Mgr. Štěrba Jiří

veřejnost
DDM Šuplík Kadaň

22.

TS Reflex

Taneční studio

ddm.volnasek@seznam.cz
474 375 872

mikaela.riedlova@seznam.cz
reditel.ddm@ktkadan.cz
777 116 618

tsreflex.o.s@seznam.cz
604 942 194
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Přehled služeb v oblasti péče o rodinu, děti a mládež










Azylový dům a noclehárna v Klášterci nad Ohří
Centrum aktivního odpočinku – jezdecká společnost na Špičáku
Centrum prevence Světlo – Nízkoprahový klub DoPatra; Nízkoprahový klub P.R.U.; Dlouhodobý
program specifické primární prevence užívání návykových látek, realizovaný v rámci školní
docházky – Světlem k prevenci
Domy dětí a mládeže Kadaň, Klášterec nad Ohří
PPP Kadaň
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň
RADKA o. s. - Mateřské centrum
MěÚ - OSVaZ Kadaň, OSS Klášterec nad Ohří
terénní služby (SAS, Terénní program v rámci centra prevence….)

Pro rodiče a děti ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří je nabízena služba školního psychologa. V Kadani funguje
placená Poradna "Klíč" - Mgr. Romana Adámková a logopedický asistent p. Kučerová.

Data získaná z dotazníkových šetření pro oblast péče o rodinu, děti a mládež
Hlavní zjištění – SWOT analýza
V oblasti silných stránek dominuje zájem o nabízené služby, což je velmi pozitivní, protože tak víme, že se
nevytváří služby, které by nikoho nezajímaly. Dále následuje existence nabízených služeb v obou městech
a podpora města Kadaně dětským akcím. Všeobecně je nutno říci, že právě v této oblasti se nachází více
jiných služeb než sociálních. Nabídka těchto poskytovaných služeb je ovšem od řešení problémů
neoddělitelná.
Problémem v oblasti jsou chybějící dětští psychiatři. Ze slabých stránek lze vyčíst rozdílný přístup obou
měst k této oblasti, některé aktivity a služby jsou podporovány v jednom městě a jiné v druhém. Právě rozvoj
komunitního plánování může postupně sjednotit tyto pohledy a vytipovat služby, které mohou být pouze
v jednom městě a které musí být v obou. Určitě za pozornost stojí definování problémů s chybějícími
službami: právní bezplatné poradenství – dluhové služby a exekuce. Nejbližší bezplatná dluhová poradna
je v Chomutově a další až v Ústí nad Labem.
Hlavní zjištění – Analýza uživatelů služeb
Odpovědi na otázku, zda existuje nějaká sociální služba, kterou dotazovaní potřebují, ale v současné době ji
nemohou využívat, se vztahovaly k hlídání dětí, mateřským školám a jeslím, volnočasovým aktivitám,
veřejné dopravě, vzdělávání dětí, aktivitám pro ženy na mateřské / rodičovské dovolené.
Jako nejvíce potřebnou službu v oblasti péče o rodinu, děti a mládež hodnotí dotázaní jesle nebo podobné
zařízení s možností celodenního (půldenního) pobytu dětí (v součtu 93,3 %).
Hlavní zjištění – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ÚK na období 2012 - 2013
Síť služeb pro rodinu je v kraji nerovnoměrná. Nedostatečná je dostupnost poradenských služeb pro rodiny,
zejména poraden pro mezilidské vztahy. V některých lokalitách kraje není dostatečná dostupnost sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
Hlavní zjištění – Analýza Agentury pro sociální začleňování (společné pro PS3+4 a PS5)
Hlavním pozitivem v Kadani je dle Agentury pro sociální začleňování zavedení školního autobusu
(jednosměrný ranní provoz), terénní program Start Prunéřov; NZDM v Kadani, Šuplík, Sociální firma
Slunce, velká nabídka hřišť a zájmových kroužků, možnost bezproblémového studia na středních školách
a učilištích, fungující Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy a funkční vztahy Městské policie a škol.
Negativem je nízká vzdělanost osob ohrožených sociálním vyloučením a nedostatečná komunikace rodičů se
školou, dlouhodobá nezaměstnanost osob ohrožených sociálním vyloučením a vysoká míra zadluženosti.
Prioritou je podpora stávajících terénních programů, zlepšení volnočasových aktivit v Prunéřově, dluhové
poradenství, dlouhodobá práce s rodinami v rámci cíleného terénního programu, pracovní poradenství,
systém prostupného zaměstnávání a prostupného bydlení.
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Kapacity mateřských škol v Kadani v letech
Šk.r. 2007/08
Šk.r. 2008/09
škola
MŠ Olgy Havlové
65
65
MŠ, ul. Žitná
83
83
MŠ, ul. Klášterecká
89
89
MŠ, ul. Husova
90
90
MŠ, ul. Na Podlesí
120
145
MŠ, ul. kpt. Jaroše
100
100
celkem
547
572

Šk.r. 2009/10

Šk.r. 2010/11

Šk.r. 2011/12

65
83
89
90
145
100
572

75
83
89
100
165
100
612

75
86
95
100
165
100
621

Vzhledem ke zvyšující se porodnosti dochází od roku 2008 (díky stavebním úpravám na mateřských
školách) ke zvyšování kapacit jednotlivých mateřských škol. Ve školním roce 2007/2008 byla kapacita
mateřských škol v Kadani 547 míst. Do současné doby se kapacita navýšila na 621 míst, tj. o 74 míst více.
Kapacity mateřských škol jsou plně využity.
Kapacity mateřských škol v Klášterci nad Ohří v letech
Šk.r. 2007/08
Šk.r. 2008/09 Šk.r. 2009/10
škola
MŠ, ul. Lipová
150
150
150
MŠ, ul. Souběžná
100
100
100
MŠ, ul. Dlouhá
100
100
100
MŠ, ul. Školní
130
130
130
MŠ, ul. Lesní
80
80
80
celkem
560
560
560
vytíženost celkem
89,46%
91,25%
92,14%
-

Šk.r. 2010/11

Šk.r. 2011/12

150
112
230
80
572
93,01%

150
112
230
80
572
94,93%

od 1. 7. 2010 sloučení MŠ Dlouhá a MŠ Školní, nově MŠ Dlouhá

Počty narozených dětí v jednotlivých letech dle školního roku v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
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Cíle a Opatření Komunitního plánu pro oblast péče o rodinu, děti a mládež
V pracovní skupině péče o rodinu, děti a mládež byl navržen cíl zajištění služby školní psycholog pro děti
a rodiny na základě SWOT analýzy. V současné době zde působí pouze školní psycholog v ZŠ Krátká
v Klášterci nad Ohří. Ten je financován z projektu RAMPS VIP III. a PPP Kadaň. Po jednání se školami
bylo odsouhlaseno, že toto je prioritou rozvoje, nicméně to nebude v současné době rozpracováno jako
samostatný cíl. V případě individuálního zájmu je možnost situaci řešit žádostí školy ze zmiňovaného
programu nebo zajištěním financí (díky projektu) prostřednictvím organizace (neziskové, příspěvkové
či jiné), která by zajistila jeho zpracování a realizaci.
Název Cíle č. 1:

UDRŽENÍ SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Krátký popis Cíle:

Nabídnout a poskytnout cílové skupině od 6 do 26 let takové prostředí, které
pro ně bude zajímavé k trávení volného času.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

1.1 Rozvoj služeb Nízkoprahového klubu pro děti a mládež v Kadani
1. 2. Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Klub
v Prunéřově

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 1:
Název Opatření 1.1:
Rozvoj služeb Nízkoprahového klubu pro děti a mládež v Kadani
Popis Opatření:

Rozvoj stávajících služeb, uspokojení poptávky cílové skupiny.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 6 do 26 let, zejm. od 15 do 26 let.
Hlavním cílem služeb NZDM je zejména:
- navazovat a udržovat vztah s cílovou skupinou a budovat vzájemnou
důvěru
- podporovat zvládání obtížných životních událostí, snižovat sociální rizika
vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu
a rizikového chování
- předcházet rizikovému chování plynoucího z neznalosti, sociálnímu
vyloučení a sociálně nežádoucím jevům
- napomáhat zmírňování negativních důsledků plynoucích z obtížných
životních situací, sociálně nežádoucích jevů a sociálního vyloučení,
do kterého se uživatelé služby dostali

Předpokládané dopady
Opatření:

Cílová skupina bude mít bezpečné místo, kde bude mít možnost řešit svou
nepříznivou sociální situaci (aktivní trávení volného času + prostor pro
poradenství).
Zajištění prevence sociálně patologických jevů.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

700.000,-Kč =zajištění režie služby v rozsahu: nájem, energie, účetní služby,
cestovné, vzdělávání, telefony, internet, poštovné, materiálové náklady
1.500.000,-Kč = zajištění personální kapacity služby v rozsahu: 5 pracovníků

Předpokládané zdroje
financování:

Do 31. 1. 2012 financováno z Individuálního projektu Ústeckého kraje
v rámci výzvy OP LZZ.
Předpokládané financování: RVZRK, MPSV, MŠMT, Ústecký kraj, Úřady
práce, ESF

Přesahy do dalších oblastí:

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

- realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby
-)
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Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- počet uživatelů služby: 20 klientů/den - 50 klientů/měsíc - 110 klientů/rok
pravidelně využívajících novou aktivitu
počet nových uživatelů služby: 100
počet poskytnutého poradenství – výkony: 800

Předpokládaný termín
2012 - 2016
realizace:
Poznámka: Bylo hovořeno o zavedení této služby i v Klášterci nad Ohří – je to priorita rozvoje v případě, že
bude zajištěn finanční zdroj služby.
Název Opatření 1. 2:

Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Klub
v Prunéřově

Popis Opatření:

Rozvoj stávajících služeb (personální, provozní, materiální, prostorový),
uspokojení poptávky cílové skupiny - cílovou skupinou jsou děti a mládež
od 6 do 26 let, zejm. od 15 do 26 let.
Hlavním cílem služeb NZDM je zejména:
- navazovat a udržovat vztah s cílovou skupinou a budovat vzájemnou
důvěru, podporovat zvládání obtížných životních událostí, snižovat sociální
rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu
a rizikového chování
- předcházet rizikovému chování plynoucího z neznalosti, sociálnímu
vyloučení a sociálně nežádoucím jevům
- napomáhat zmírňování negativních důsledků plynoucích z obtížných
životních situací, sociálně nežádoucích jevů a sociálního vyloučení,
do kterého se uživatelé služby dostali

Předpokládané dopady
Opatření:

Cílová skupina bude mít bezpečné místo, kde bude mít možnost řešit svou
nepříznivou sociální situaci (aktivní trávení volného času + prostor
pro poradenství).
Zajištění prevence sociálně patologických jevů.
Cílové skupině bude nabídnuta atraktivní činnost v rámci zařízení – taneční
a hudební aktivity.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

700.000,-Kč =zajištění režie služby v rozsahu: nájem, energie, účetní služby,
cestovné, vzdělávání, telefony, internet, poštovné, materiálové náklady
1.500.000,-Kč = zajištění personální kapacity služby v rozsahu: 5 pracovníků
100.000,-Kč = vybavení ke klubovým aktivitám (tanec, hudba)

Předpokládané zdroje
financování:

Do 31. 1. 2012 financováno z Grantového programu města Kadaně –
120.000,-Kč.
Předpokládané financování: RVZRK, MPSV, MŠMT, Ústecký kraj, úřady
práce, město Kadaň (podíl k získané dotaci),

Přesahy do dalších oblastí:

osoby ohrožené sociálním vyloučením, Komunitní centrum v Prunéřově

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- počet uživatelů služby: 15 klientů/den - 40 klientů/měsíc - 50 klientů/rok
pravidelně využívajících novou aktivitu
- počet nových uživatelů služby: 50
- počet poskytnutého poradenství – výkony: 200

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016
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Společné cíle pro PS3+4 a PS5
Název Cíle č. 2 :
ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI
A JEDNOTLIVCE
Krátký popis Cíle:

V tomto Cíli chceme zajistit programy a služby pro mladé úplné či neúplné
rodiny s dětmi, ale zároveň i pro jednotlivce, kteří se ocitli v nějaké
nepříznivé sociální situaci, kterou neumí řešit vlastními silami.
Terénní služby
- zajištění provozu, finanční zabezpečení služby terénního programu pro
rodiny s dětmi i jednotlivce v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
-jedná se souhrnně o všechny terénní služby v rámci registrovaných služeb
(sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a práce,
terénní práce v nízkoprahových zařízeních, terénní program v regionu Kadaň
- Klášterec nad Ohří), jedná se o práci v přirozeném sociálním prostředí
- terénní služby jsou nezbytnou součástí sociálních služeb – navazují na
většinu sociálních služeb uvedených v tomto dokumentu

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

2. 1. Rozvoj terénních služeb v regionu
2. 2. Udržení a rozvoj Poradenství pro rodinu a mezilidské vztahy

Jako podklad pro tento Cíl bereme výstupy z našich analýz, dále pak i data ze SWOT analýzy Ústeckého
kraje (vytvořena za účelem aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb):
„V kraji nejsou v dostatečné míře poskytovány programy zaměřené na nácvik rodičovského chování,
hospodaření, udržování domácnosti, programy zaměřené na nácvik sociálních kompetencí při jednání na
úřadech, školách, v mezilidských vztazích určené pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením. Cílem je
podporovat služby zaměřující se na zprostředkování kontaktu rodičů a dětí s kultivovaným sociálním
prostředím.“
Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 2:
Název Opatření 2.1:
Rozvoj terénních služeb v regionu
Popis Opatření:

Terénní sociální práce je z hlediska zákona o sociálních službách realizována
prostřednictvím terénních forem sociálních služeb.
Sociální službou se dle §3 a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám
za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Jednotícím znakem těchto služeb je jejich naplňování v přirozeném sociálním
prostředí, které dle § 3 d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách vymezuje jako rodinu a sociální vazby k osobám blízkým,
domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí
domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální
aktivity. (Terénní práce může být tedy realizována např. v rámci sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.)
Terénní služby jsou v podstatě službami sociální prevence – tzn., že
napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím 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.
Terénní služby by měly být realizovány v regionu Kadaň – Klášterec na Ohří.
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Předpokládané dopady
Opatření:

Zachování dostupnosti služeb a jejich rozvoj.
Snižování rizika výskytu sociálně-patologických jevů.
Řešení nepříznivé sociální situace klientů.
Poskytnutí pomoci, podpory v nepříznivé životní situaci.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

dle nákladů jednotlivých terénních programů

Předpokládané zdroje
financování:

MPSV ČR, ÚK, sponzoři, jiné
dotace na činnost měst Kadaně a Klášterce nad Ohří (podíl k získané dotaci)

Přesahy do dalších oblastí:

vzdělávání, aktivizace, sociální začleňování, prevence

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátoři – různé organizace poskytující terénní služby (kromě služeb
pro drogově závislé)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

-teritoriální rozvoj

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016

Název Opatření 2.2:

Udržení a rozvoj Poradenství pro rodinu a mezilidské vztahy

Popis Opatření:

Cílem je udržení a rozvoj služeb Poradenství pro rodinu a mezilidské vztahy
v Kadani.
Cílovou skupinou jsou osoby v tíživé životní situaci.
Jedná se o jedinečnou službu odborného poradenství v celém regionu Kadaň
– Klášterec nad Ohří.
Nabízené činnosti v rámci podpory a pomoci při řešení potíží v různých
oblastech životních situací - např. psychosociální poradenství, rodinné
poradenství:
- konflikt v rodině, v partnerském vztahu
- emocionální problémy
- problémy s domácím násilím
- potíže se zvládáním sama sebe atp.
sociálně právní poradenství:
pomoc v oblastech sociální podpory – žádosti, formuláře
pomoc při zpracování žádostí, podání a odvolání k různým institucím

Předpokládané dopady
Opatření:

Zachování a rozšíření poskytování služeb bezplatného odborného sociálního
poradenství pro region Kadaň, KnO a okolí.
Rozšíření zejména o dluhovou problematiku + finanční gramotnost obyvatel.
Zajištění nákladů na provoz + pronájem prostor.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

592.280,-Kč/rok
Provozní náklady: 119.600,-Kč
Osobní náklady: 472.680,-Kč
Zajištění pracovníků 1 úvazek (sociální pracovník) + 3 DPP (právník, 2
psychologové – dětský + dospělý)
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Předpokládané zdroje
financování:

MPSV, sponzoři, grant EU, KÚ
město Kadaň a Klášterec nad Ohří (podíl k získané dotaci)

Přesahy do dalších oblastí:

oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením, působení OSPOD
Kadaň

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy:

- počet poskytnutého poradenství: 700 konzultací/rok
(1/2 h konzultace dle MPSV)

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016

Název Cíle č. 3:

ROZVOJ MÍST VSTŘÍCNÝCH RODINĚ

Krátký popis Cíle:

Podpora míst, zařízení a institucí v regionu uzpůsobených (zcela nebo
částečně) potřebám rodin s dětmi.

3.1. Zajištění realizace služeb zařízení pro hlídání dětí
3.2. Zajištění realizace aktivit pro rodiče s dětmi na mateřské / rodičovské
dovolené
3. 3. Příměstské tábory
3. 4. Pobytové akce pro děti a mládež
Pozn.: V našem Cíli č. 3 chceme reagovat na analýzu potřeb uživatelů služeb, kde dotazovaní uvedli,
že potřebují: jesle nebo podobné zařízení s možností celodenního (půldenního) pobytu dětí, volnočasové
aktivity a aktivity pro rodiče na mateřské / rodičovské dovolené.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 3:
Název Opatření 3.1:
Zajištění realizace služeb zařízení pro hlídání dětí
Popis Opatření:

Zajištění provozu jeslí pro osoby z regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří:
-jedná se o služby jeslí (výtvarná a kreativní činnost, hudební výchova, důraz
na ekologii ) - následného hlídání (vychovatelky vyzvednou dítě v jeho
„vlastní“ školce a odvedou je do tohoto zařízení, kde o ně bude postaráno do
té doby, než je vyzvedne rodič) pro cílovou skupinu rodiče s dětmi (rodiče
s dětmi předškolního a mladšího školního věku)
-kapacita: 30 dětí; otevírací doba: Pondělí–Pátek: 5:30-18:30 hodin

Předpokládané dopady
Opatření:

Jesle jsou od 6ti měsíců a jsou prioritně určeny pro pracující rodiče
Doplnění systému předškolní péče pro osoby z regionu Kadaň – Klášterec
nad Ohří.
Zajištění další alternativy hlídání dětí po omezeně dlouho dobu – podpora
pozitivního vlivu na děti (zvykání si na vstup do MŠ).
.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Zajištění provozu jeslí: 2.170.000,-Kč/rok (náklady na 1 dítě 7.000,Kč/měsíc)

Předpokládané zdroje
financování:

Jesle:
-dotace Krajského úřadu / MŠMT; dotace EU (do roku 2013), klienti,
sponzoři, nadace
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Přesahy do dalších oblastí:

zaměstnanost, sociální interakce, vzdělávání

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- počet uživatelů služby: 30 osob/měsíc

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016

Název Opatření 3.2:

Zajištění realizace aktivit pro rodiče s dětmi na mateřské / rodičovské
dovolené

Popis Opatření:

Zajištění provozu Mateřského centra pro rodiny s dětmi
-jedná se o aktivity pro těhotné ženy, rodiny s dětmi předškolního a mladšího
školního věku = hudební, pohybové, výtvarné aktivity, plavání dětí a rodičů
s dětmi; jazykové a vzdělávací kurzy pro dospělé; jednorázové aktivity –
akce (bez zajištění stravy)
-kapacita: 20 osob/aktivita
-otevírací doba: Pondělí–Pátek: 7:30-18:00 hodin (dle aktivit)
Zajištění provozu Mateřského centra – služba placeného hlídání dětí:
-jedná se o službu pro rodiče s dětmi na mateřské / rodičovské dovolené,
kteří potřebují zajistit péči o své dítě předškolního věku po dobu
max. 4 hodin denně (bez zajištění stravy)
Zajištění provozu dalších obdobných zařízení pro rodiče s dětmi
z regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří.

Předpokládané dopady
Opatření:

Zajištění dostatečného počtu míst vstřícných rodině, která nabízejí aktivity
pro celé rodiny s dětmi z regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Zajištění provozu Mateřského centra: 2.200.000,-Kč/rok
(náklady zahrnují: nájemné, náklady na energie, režijní náklady, mzdové
náklady)

Předpokládané zdroje
financování:

Mateřské centrum:
klienti, dotace MPSV, dotace KÚ, projekty EU + nadací, sponzoři

Přesahy do dalších oblastí:

zaměstnanost, sociální interakce, vzdělávání, zvykání si na vstup do MŠ

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- 400 rodin ročně s návštěvností cca 10.000/rok

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016
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Název Opatření 3.3:

Příměstské tábory

Popis Opatření:

Jedná se až o 5ti denní akci v terénu a v klubovnách provozovny pořádající
organizace.

Předpokládané dopady
Opatření:

Zlepšení podnětnosti prostředí, v němž dítě vyrůstá.
Prevence sociálně patologických jevů společnosti i rodiny. Smysluplné
trávení volného času.
Komunikace s vrstevníky a schopnost spolupráce s nimi.
Motivace k dobrým školním výsledkům a k dalšímu vzdělávání.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Za 1 tábor – cca 200,- až 300,-Kč/dítě (50,-Kč oběd, 100,- až 200,-Kč
materiál na den – podle aktivity, 50,-Kč svačina a pití). Při počtu 10 dětí
tedy 2.000,- až 3.000,-Kč/1tábor/1den.
Za 1 rok – podle počtu táborů (souvisí s prázdninovým rozvrhem škol).
V roce 2012 alespoň 2 až 3 tyto tábory.

Předpokládané zdroje
financování:

MPSV, MŠMT, Krajský úřad Ústeckého kraje, EU, platby od klientů

Přesahy do dalších oblastí:

volný čas, vzdělávání, socializace, integrace

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

počet uživatelů služby:
odvíjí se podle aktuálního stavu aktivních uživatelů s dětmi ve věkové
skupině spadající pod příměstské tábory (6-14 let); nejméně 10, nejvíce 20
dětí na 1 tábor

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016
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Název Opatření 3. 4.:

Pobytové akce pro děti a mládež

Popis Opatření:

Pobytové akce pro děti a mládež. Akce je v rozsahu tří dnů (dvě noci)
v pronajatém objektu.

Předpokládané dopady
Opatření:

Děti a mládež získají takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují
zdravou seberealizaci, sebeurčení, sebevědomí, dále pak získají informace
ke zvědomění chování, které vede k rizikovému způsobu života.
Pozitivní ovlivnění postojů v rámci problematiky rizikového chování. Setkání
s vrstevníky, zdravé způsoby trávení volného času.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Za 1 pobytovou akci – 50.000,-Kč
personální náklady (4 lektoři pobytové akce na DPP): 20.000,-Kč
provozní náklady:
-.pronájem objektu – 15.000,-Kč
- doprava – 6.000,-Kč
- vybavení a materiál – 4.000,-Kč
- jiné služby – 5.000,-Kč
Za 1 rok – 4 pobytové aktivity, tzn. celková cena za rok – 200.000,-Kč

Předpokládané zdroje
financování:

MPSV, MV, Krajský úřad Ústeckého kraje, EU, platby od klientů

Přesahy do dalších oblastí:

volný čas, vzdělávání, socializace, integrace

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- počet uživatelů služby:
15 - 20 dětí na jednu pobytovou aktivitu
-.celkem za rok – 60 dětí

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016
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VI. Průřezové Cíle pro všechny oblasti péče
Cíle a Opatření společné všem pracovním skupinám (průřezové Cíle a Opatření pro všechny oblasti péče)
představují popis realizace chybějících organizací a služeb, které se svou působností dotýkají všech cílových
skupin řešených v Komunitním plánu.
1) Informovanost veřejnosti v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří
1.1. Zajištění informovanosti na ZŠ, SŠ v regionu + informovanost o integraci ZP
1.2. Realizace výstav / soutěží / veřejných akcí (prezentace ZP na veřejných místech)
1.3. Zvýšení míry informovanosti veřejnosti
2) Vznik Sociální komise v Klášterci nad Ohří
2.1. Oslovení členů Rady a Zastupitelstva města, schválení návrhu RM a ZM a vznik komise
2.2. Určení předsedy, tajemníka a členů komise
2.3. Vytvoření statutu komise, vytvoření časového harmonogramu, organizačního a jednacího řádu
Sociální komise
3) Grantový systém
3.1. Finanční prostředky pro rozvoj stávajících sociálních služeb a zavádění nových sociálních
a souvisejících služeb
4) Rozvoj dobrovolnictví v regionu
4.1. Dobrovolnictví – aktivita občanů
5) Dluhová služba
5.1. Vznik poradenské služby dluhové problematiky
6) Veřejná služba
6.1 Vyšší využití veřejné služby)
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Název Cíle č. 1:

INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI V REGIONU KADAŇ –
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Krátký popis Cíle:

Zvýšení informovanosti občanů o dění v sociální oblasti prostřednictvím
pravidelných akcí (přednášky / besedy; dny otevřených dveří; prezentační
a prodejní výstavy; soutěže a další).
Nutnost využití všech dostupných zdrojů (letáky, regionální televize
a noviny, internet).

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

1.1 Zajištění informovanosti na ZŠ, SŠ v regionu + informovanost o integraci
ZP
1.2 Realizace výstav / soutěží / veřejných akcí (prezentace ZP na veřejných
místech)
1.3 Zvýšení míry informovanosti veřejnosti

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 1:
Název Opatření 1.1:
Zajištění informovanosti na ZŠ, SŠ v regionu + informovanost
o integraci ZP
Popis Opatření:

Pořádání besed, seminářů a workshopů na různá témata - zejména pro žáky
základních a středních škol.
Informovanost o životě a přístupech k osobám se ZP a jejich integraci do
škol.
Přednášející: odborníci na danou oblast.
1. Besedy pro žáky a studenty škol
2. Soutěže
3. Workshopy na ZŠ
4. Besedy pro veřejnost
5. Výstavy prací
6. Oslovení ZŠ a SŠ v Kadani a v Klášterci nad Ohří k vytvoření společného
programu ZP žáků a studentů ZŠ a SŠ

Předpokládané dopady
Opatření:

Působení na děti a mládež v regionu s prvotním cílem zlepšit jejich vztah ke
zdravotně postiženým a znevýhodněným (vytváření kladných postojů k těmto
jedincům); diskuze o dalších důležitých tématech, která mohou mít vliv na
pozdější vývoj dětí.
Zvýšení informovanosti o jednotlivých službách v regionu a podpora dalšího
mimoškolního vzdělávání v tématech sociálních a příbuzných.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

20 000,-Kč/rok
(v rámci nákladů jednotlivých organizací, které mají dané odborníky a pod
jejichž záštitou budou přednášky organizovány)
-osobní náklady – přednášející
-materiální náklady – materiály na besedy

Předpokládané zdroje
financování:

dotace MPSV; KÚ – dle dané organizace
sponzorské dary

Přesahy do dalších oblastí:
Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)
-partneři: odborné instituce v regionu
-Městský úřad v Kadani (OSVaZ); Městský úřad v Klášterci nad Ohří (OSS)
- zajištění organizace přednášek (porady s řediteli škol – propagace)

Předpokládané výstupy

- počet poskytnutého poradenství: 5 besed + 5 seminářů /rok
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(kvantitativní):
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- v rámci škol: 5 tříd/rok

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016

Název Opatření 1.2:

Realizace výstav / soutěží / veřejných akcí (prezentace ZP na veřejných
místech)

Popis Opatření:

Pořádání pravidelně se opakujících akcí v rámci měsíce neziskového sektoru
(října) v obou městech, ale i mimo něj – pořádání workshopů / besed /
diskusních setkání pro veřejnost (všechny cílové skupiny).
Pořádání pravidelně se opakujících veřejných akcí (výstav a soutěží)
s tématikou ZP.
A) Kulturně společenské akce
B) Soutěže
C) Prezentační a prodejní výstavy
D) Workshopy / přednášky / besedy

Předpokládané dopady
Opatření:

Zvýšení informovanosti veřejnosti o sociálních a souvisejících službách
v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří.
Působení na osoby všech věkových kategorií v regionu s cílem - zlepšení
jejich vztahu ke zdravotně postiženým a znevýhodněným, vytváření kladných
postojů k těmto jedincům.
Zapojení intaktní populace i jedinců se ZP do společné činnosti v rámci celé
ČR.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

V rámci nákladů jednotlivých organizací.

Předpokládané zdroje
financování:

dotace MPSV; KÚ – dle dané organizace
sponzorské dary

Přesahy do dalších oblastí:
Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (neziskové, příspěvkové či jiní poskytovatelé
služeb v regionu)
-Sociální komise v Kadani a Městský úřad v Klášterci nad Ohří (OSS) –
zajištění organizace přednášek (konzultace připravovaných akcí)

Předpokládané výstupy
(kvantitativní):
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

A) Kulturně společenské akce - účast min. 100 osob
B) Soutěže – účast 100 přispěvatelů
C) Prezentační a prodejní výstavy
D) Workshopy / přednášky / besedy – 1x za ¼ roku; účast min. 20 osob na
akci

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016
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Název Opatření 1.3:

Zvýšení míry informovanosti veřejnosti

Popis Opatření:

Podávání pravidelných informačních zpráv ze sociální oblasti
prostřednictvím existujících informačních kanálů (místní tisk, kabelová
televize, webové stránky města Kadaně, Klášterce nad Ohří a přilehlých
obcí).
Vydání aktualizovaných verzí informačních materiálů v oblasti sociálních
služeb (Leták poskytovatelů sociálních služeb; Katalog sociálních služeb –
elektronická podoba).

Předpokládané dopady
Opatření:

Pravidelná informovanost veřejnosti o dění v sociální oblasti a sociálních
službách v regionu.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

-

Předpokládané zdroje
financování:

-

Přesahy do dalších oblastí:
Předpokládaní realizátoři,
partneři:

- Městský úřad v Kadani (OSVaZ); Městský úřad v Klášterci nad Ohří (OSS)
- zajištění pravidelné aktualizace Katalogu a Letáku sociálních služeb
1x do roka, pouze elektronická podoba (možnost využít dobrovolníků
či praktikantů)
-organizace a instituce v regionu – zajištění vlastní propagace v rámci svých
služeb a nákladů

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- více informovaných osob v regionu
- aktuálnost údajů o poskytovaných službách
- vydání informačních letáků 1x za rok
- aktualizace katalogu 1x za rok

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016

Název Cíle č. 2:

VZNIK SOCIÁLNÍ KOMISE V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Krátký popis Cíle:

Sociální komise má za úkol rozvíjet spolupráci jednotlivých subjektů
poskytujících sociální služby ve městě Kadaň a okolí.
Je důležitým článkem, který navrhuje opatření vedoucí k rozvoji sociální sítě.
Projednává různé projekty, které jsou podporovány státními dotacemi
a navrhuje doporučení pro RM a ZM; vše v souladu s hlavními myšlenkami
Komunitního plánu.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

2.1 Oslovení členů Rady a Zastupitelstva města, schválení návrhu RM a ZM
a vznik komise
2.2 Určení předsedy, tajemníka a členů komise
2.3 Vytvoření statutu komise, vytvoření časového harmonogramu,
organizačního a jednacího řádu Sociální komise
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Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 2:
Oslovení členů Rady a Zastupitelstva města, schválení návrhu RM a ZM
Název Opatření 2.1:
a vznik komise
Popis Opatření:

Představení záměru vzniku Sociální komise.
Sepsání a podání žádosti o vzniku Sociální komise do Rady města Klášterce
nad Ohří.

Předpokládané dopady
Opatření:

Vznik a podání oficiální žádosti pro vznik nového poradního sboru Rady
města Kadaně .

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

----

Předpokládané zdroje
financování:

----

Přesahy do dalších oblastí:
Předpokládaní realizátoři,
partneři:

město Klášterec nad Ohří (členové RM a ZM)

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

---

Předpokládaný termín
realizace:

2012

Název Opatření 2.2:

Určení předsedy, tajemníka a členů komise

Popis Opatření:

Tvorba informační a propagační strategie s cílem oslovit budoucí členy
Sociální komise: oslovit členy Zastupitelstva města Kadaně a dále zástupce
PS KPSS a zástupce veřejnosti.
Po ustanovení členů zvolení předsedy komise; ustanovení tajemníka komise.

Předpokládané dopady
Opatření:

Vznik Sociální komise coby nového poradního orgánu Rady města Klášterce
nad Ohří (s max. 5 členy).

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

----

Předpokládané zdroje
financování:

----

Přesahy do dalších oblastí:

----

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

město Klášterec nad Ohří (členové Zastupitelstva města)
zástupci veřejnosti

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

----

Předpokládaný termín
realizace:

2012
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Název Opatření 2.3:

Vytvoření statutu komise, vytvoření časového harmonogramu,
organizačního a jednacího řádu Sociální komise

Popis Opatření:

Vytvoření základních dokumentů pro existenci a činnost komise (statut
komise; organizační a jednací řád).
Vytvoření dlouhodobého plánu, a to včetně časového harmonogramu.

Předpokládané dopady
Opatření:

Vznik nového poradního sboru města, který bude projednávat aktuální
záležitosti ze sociální oblasti.
Vznik subjektu, jehož činností je dlouhodobá účast na komplexním systému
sociálních služeb na místní úrovni (s ohledem na KPSS); zaujmutí stanoviska
k aktuálním problémům dle návrhu sociálního odboru a jiné činnosti
vyplývající ze statutu komise.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

----

Předpokládané zdroje
financování:

----

Přesahy do dalších oblastí:

----

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

město Klášterec nad Ohří (členové Zastupitelstva města)
zástupci PS Komunitního plánu
zástupci veřejnosti

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

----

Předpokládaný termín
realizace:

2012

Název Cíle č. 3:

GRANTOVÝ SYSTÉM

Krátký popis Cíle:

Vytvoření grantových schémat v obou městech, jejichž prostřednictvím
by byly poskytovány účelově vázané finanční prostředky z rozpočtů měst
Kadaně a Klášterce nad Ohří, event. dalších obcí v regionu. Tyto finanční
prostředky budou určeny k rozvoji sociálních a souvisejících služeb.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

3. 1. Finanční prostředky pro rozvoj stávajících sociálních služeb a zavádění
nových sociálních a souvisejících služeb.

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 3:
Finanční prostředky pro rozvoj stávajících sociálních služeb a zavádění
Název Opatření 3. 1:
nových sociálních a souvisejících služeb.
Popis Opatření:

Vytvoření nových nebo upravených pravidel grantů poskytovaných
za účelem zavedení nových sociálních služeb a zkvalitnění (nikoli udržení)
stávajících sociálních služeb. Na základě vyčleněných prostředků
v rozpočtech měst a vytvoření grantových pravidel schválených orgány měst
- vypisování pravidelných výzev pro žadatele.
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Předpokládané dopady
Opatření:

Zavedení nových (dosud chybějících) sociálních služeb v regionu a tím
uspokojení poptávky po chybějících službách.
Rozvoj a zkvalitnění stávajících sociálních a souvisejících služeb.

Charakter Opatření:

Neinvestiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, zavedení nových služeb,
zkvalitnění stávajících služeb.

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

dle možností města Kadaně a Klášterce nad Ohří

Předpokládané zdroje
financování:

rozpočty města Kadaně a Klášterce nad Ohří
sponzorské dary
dary soukromých osob

Přesahy do dalších oblastí:

zaměstnavatelé – vytvoření nových pracovních příležitostí pro poskytovatele
sociálních služeb

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

města a obce regionu, event. sponzoři

Předpokládané výstupy:
(kvantitativní)
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- 2 dotační programy měst na podporu sociálních a souvisejících služeb

Předpokládaný termín
realizace

od roku 2012

Název Cíle č. 4:

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ V REGIONU

Krátký popis Cíle:

Rozvoj Dobrovolnického centra a dobrovolnické činnosti zejména pro
poskytování péče v domácím prostředí – ale i v pobytových zařízeních
a ambulantních službách.
Podpora a propagace myšlenky dobrovolnictví.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

4.1. Dobrovolnictví – aktivita občanů

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 4:
Název Opatření 4.1:
Dobrovolnictví – aktivita občanů
Popis Opatření:

Uplatnění dobrovolníků v celém spektru sociálních a souvisejících služeb na poli působnosti většiny skupin KP – péče o etnické skupiny (terénní práce
- doučování), péče o občany se závislostí (terénní práce), v oblasti prevence
(terénní práce – aktivizační služby), terénní pečovatelská služba….
Aktivity dobrovolníků působí také jako informační tok nápadů, zkušeností,
postřehů z různých sociálních oblastí.
Organizace kampaní k náboru dobrovolníků.
Zajištění školení a supervize dobrovolníků.
Workshopy a další aktivity k propagaci dobrovolnictví.

Předpokládané dopady
Opatření:

Podpora individuální práce s klientem .
Zvýšení kvality života osob v domácím prostředí; aktivizace lidí v oblasti
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kulturní, duševní a duchovní.
Zapojení dobrovolníků do služeb vede ke snížení nákladů na služby a také
k delšímu setrvání v domácím prostředí.
Město s touto službou je vnímáno pozitivně – jako „sociálně zdravé“.
Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

257.000,- – 300.000,-Kč/rok

Předpokládané zdroje
financování:

EU, MV ČR, MŠMT ČR, Národní institut dětí a mládeže, soukromé nadace a
nadační fondy

Přesahy do dalších oblastí:
Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný poskytovatel
služby v regionu)

Předpokládané výstupy
(kvantitativní):
-např. předpokládané počty
klientů (za den, měsíc, rok)

- zajištění cca 40 – 50 dobrovolníků/rok

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016

Název Cíle č. 5 :

DLUHOVÁ SLUŽBA

Krátký popis Cíle:

Dluhová služba bude zaměřena především na prevenci.
Dalším Cílem dluhové služby je poskytnout pomoc a podporu lidem v tíživé
sociální situaci způsobené dluhovým zatížením - pomoc orientovat se
v pohledávkách od věřitelů, nasměrování klienta k jeho oddlužení
a zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

5.1. Vznik poradenské služby dluhové problematiky

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 5:
Název Opatření 5.1:
Vznik poradenské služby dluhové problematiky
Popis Opatření:

Cílem je zajištění služby dluhového poradenství pomocí organizace, která se
poradenstvím zabývá.
Cílovou skupinou jsou muži, ženy a rodiny, které se ocitli ve finanční krizi
a potřebují systematickou podporu k řešení této obtížné sociální situace.

Předpokládané dopady
Opatření:

Rozšíření povědomí o dluhové problematice + finanční gramotnost obyvatel.

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

1 úvazek - sociální pracovník = 337.680,-Kč
0,5 úvazek - právník = 160.000,-Kč
= celkem cca 498.000,-Kč

Předpokládané zdroje
financování:

MPSV, sponzoři, grant EU
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Přesahy do dalších oblastí:

oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodina, senioři, osoby se
zdravotním znevýhodněním

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

-realizátor: organizace (nezisková, příspěvková či jiný realizátor služby)

Předpokládané výstupy:

-

Předpokládaný termín
realizace:

2012 - 2016

Název Cíle č. 6 :

VEŘEJNÁ SLUŽBA

Krátký popis Cíle:

Od začátku roku 2012 začnou platit zpřísněná pravidla pro podporu
v nezaměstnanosti. Nezmění se výše ani délka podpory, ale bude obtížnější
ji získat. To má podle ministerstva práce a sociálních věcí zvýšit aktivitu
nezaměstnaných, snížit práci na černo a vést k tomu, aby si lidé více vážili
státem zprostředkovaného zaměstnání nebo podpory, kterou od něj dostávají.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

6.1 Vyšší využití veřejné služby

vznik dluhové služby
počet klientů – předpoklad: 200 žadatelů o službu

Struktura jednotlivých Opatření v Cíli č. 6:
Název Opatření 6.1:
Vyšší využití veřejné služby
Popis Opatření:

Veřejnou službou se rozumí pomoc obci, zejména při "zlepšování životního
prostředí v obci, udržování čistoty veřejných prostranství či pomoci v oblasti
kulturního rozvoje a sociální péče" – vedle úklidu tedy třeba i činnosti
dřívějších „civilkářů“.
Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.

Předpokládané dopady
Opatření:

udržování pracovních návyků
předpoklad případné získání práce
předcházení sociální izolace

Charakter Opatření:

neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

-

Předpokládané zdroje
financování:

-

Přesahy do dalších oblastí:

zaměstnanost

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

Město Kadaň a Klášterec nad Ohří

Předpokládané výstupy:

-

Předpokládaný termín
realizace:

2012 – 2016
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ČÁST D – ZÁVĚR
Dokument “Komunitní plán” byl vytvořen v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních i souvisejících
služeb v regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří“, který je financován z prostředků Evropského sociálního
fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, byl
realizován v době od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2012.
Hlavní myšlenkou projektu a celého procesu je propojit obě, již tak si dost blízká, města v jeden region, kde
budou nastaveny sociální a související služby tak, aby fungovaly co nejlépe a nejefektivněji, a to zejména ve
směru k těm, kteří je využívají nebo je potřebují.
V průběhu projektu se uskutečnilo více než 29 společných setkání všech pracovních formací (Pracovních
skupin, manažerského týmu a Skupiny pro dohodu), kterých se účastnili zástupci poskytovatelů, veřejnosti,
zástupců obou měst a politické reprezentace.
Na závěr patří poděkování všem členům pracovních skupin a dalším spolupracovníkům, díky kterým
bylo možné vytvořit tento Komunitní plán regionu Kadaň – Klášterec nad Ohří.
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Seznam použitých zkratek
AD

Azylový dům

CV

Chomutov

DC

Dobrovolnické centrum

DD

Dětský domov

DDM

Dům dětí a mládeže

DpOZP

Domov pro osoby se zdravotním postižením

DpS

Domov pro seniory

EU

Evropská unie

ESF

Evropský sociální fond

GSOŠ KnO

Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří

IT

Informační technologie

IOP

Integrovaný operační program

KnO

Město Klášterec nad Ohří

KPSS

Komunitní plán sociálních služeb

KT

Kabelová televize

KZK

Kulturní zařízení Kadaň

LDN

Léčebna dlouhodobě nemocných

MC

Mateřské centrum

MD

Mateřská dovolená

MěSSS

Městská správa sociálních služeb Kadaň

MěÚ

Městský úřad

MěP Kadaň

Městská policie

MHD

Městská hromadná doprava

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MŠ

Mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV

Ministerstvo vnitra

NNO

Nevládní nezisková organizace

NsP

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OS; o. s.

Občanské sdružení

OSPOD

Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Kadaň

OSS

Odbor sociálních věcí a školství Klášterec nad Ohří

OSVaZ

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kadaň

PC kurzy

Kurzy, které se zabývají výukou práce na počítači
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PČR

Policie České republiky

POÚ

Pověřený obecní úřad

PPP Kadaň

Pedagogicko - psychologická poradna Kadaň

PS

Pracovní skupina Komunitního plánování

RADKA o. s.

Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení

RM

Rada města

RVZRK

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity

SAS

Sociálně aktivizační služby

SC

Sociální centrum

SFEU

Strukturální fondy EU

SPCCH

Svaz postižených civilizačními chorobami Klášterec nad Ohří

SŠ

Střední škola

STP

Svaz tělesně postižených - místní organizace Kadaň

SWOT

Metoda pro stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

U3V

Univerzita třetího věku

ÚK

Ústecký kraj

ÚP

Úřad práce

VPP

Veřejně prospěšná práce

ZM

Zastupitelstvo města

ZP

Osoba se zdravotním postižením

ZŠ

Základní škola

ZŠP

Základní škola praktická

ZTP a ZTP/P

Držitelé průkazů s mimořádnými výhodami II. a III. stupně

ZUŠ

Základní umělecká škola
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