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1. Úvod
Akční plán představuje krátkodobý strategický plán, který obsahuje popis opatření určených
k realizaci v příštích dvou letech.
Akční plán zpracovaly koordinátorky komunitního plánování a vedoucí pracovních skupin ve
spolupráci s metodičkou komunitního plánování na základě výstupů z jednání pracovních skupin a
dalších odborníků. Následně byl Akční plán připomínkován vedoucí Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ Hořovice, poskytovateli sociálních a návazných služeb, řídící skupinou a
veřejností.
Jednotlivá opatření mají podobu projektových záměrů. Skládají se ze dvou částí. První popisuje
současný stav tak, jak byl zjištěn v rámci komunitního plánování, a cíl opatření, čeho chceme
dosáhnout v příštích dvou letech. Dále navazuje výčet klíčových aktivit, cílová skupina, na kterou je
opatření směřováno, konkrétní výstupy a předpokládaný dopad na cílovou skupinu. Druhá část
opatření se zaměřuje na finanční stránku naplňování. Kdo bude opatření realizovat a kdo je
možným partnerem, předpokládaný harmonogram, odhadované náklady a předpokládané zdroje.
Uvedené náklady u jednotlivých opatření představují odhad učiněný na základě dostupných
informací. Předpokládané náklady jsou uvedeny pro rámcovou představu a konkrétní částky jsou
uvedeny pouze u některých opatření, tedy tam, kde se nám je podařilo od poskytovatelů či jiných
zdrojů zjistit.

2. Přehled priorit a opatření města Hořovice a spádových obcí se
zaměřením na sociální a návazné služby
PRIORITA Č. 1

ZAJIŠTĚNÍ PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

OPATŘENÍ 1.1.

Zajištění koordinace KPSS

OPATŘENÍ 1.2.

Zlepšení spolupráce mezi poskytovateli a představiteli města Hořovice a
spádových obcí ORP

OPATŘENÍ 1.3.

Udržení aktivního zapojení občanů a poskytovatelů sociálních služeb a
návazných služeb

OPATŘENÍ 1.4.

Nastavení spolupráce mezi OSVZ, Policií ČR a Městskou policií

OPATŘENÍ 1.5.

Zlepšení informovanosti o sociálních a návazných službách a formách
pomoci

OPATŘENÍ 1.6.

Nastavení systému dotačního řízení ve vztahu k poskytovatelům
sociálních služeb

OPATŘENÍ 1.7.

Řešení bezbariérovosti v městě Hořovice
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PRIORITA Č. 2

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ
OHROŽENÝCH RIZIKOVÝMI SOCIÁLNÍMI JEVY

OPATŘENÍ 2.1.

Rozvoj terénní sociální práce s dětmi a mládeží

OPATŘENÍ 2.2.

Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ohrožené rizikovými
sociálními jevy

OPATŘENÍ 2.3.

Rozšíření nabídky pro trávení volného času dětí a mládeže aktivním
neorganizovaným způsobem

PRIORITA Č. 3

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB S CÍLEM SOCIÁLNÍ
INKLUSE DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ŠKOLÁCH

OPATŘENÍ 3.1.

Zavedení a podpora působení asistentů pedagogů na školách

OPATŘENÍ 3.2.

Udržení psychologů a speciálních pedagogů na školách

OPATŘENÍ 3.3.

Rozšíření nabídky volnočasových aktivit zdarma

OPATŘENÍ 3.4.

Zajištění pedopsychologa a pedopsychiatra

OPATŘENÍ 3.5.

Podpora služeb osobní asistence osob se zdravotním postižením na
školách

OPATŘENÍ 3.6.

Hledání možností rozvoje primárních programů pro děti a mládež na
školách

PRIORITA Č. 4

PODPORA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

OPATŘENÍ 4.1.

Udržení terénního programu s uživateli návykových látek

OPATŘENÍ 4.2.

Udržení terénního programu pro osoby bez přístřeší

OPATŘENÍ 4.3.

Zřízení zázemí pro ambulantní péči pro osoby bez přístřeší a uživatele
návykových látek

OPATŘENÍ 4.4.

Hledání možností dostupné zdravotní péče

OPATŘENÍ 4.5.

Udržení terénního programu pro osoby s duševním onemocněním

OPATŘENÍ 4.6.

Podpora sociálně aktivizačních služeb
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PRIORITA Č. 5

NASTAVENÍ A PODPORA SYSTÉMU PROSTUPNÉHO/SOCIÁLNÍHO
BYDLENÍ

OPATŘENÍ 5.1.

Hledání řešení krizového ubytování na přechodnou dobu pro
jednotlivce

OPATŘENÍ 5.2.

Podpora vzniku chráněného bydlení

OPATŘENÍ 5.3.

Udržení a podpora domů s pečovatelskou službou

OPATŘENÍ 5.4.

Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

PRIORITA Č. 6

PODPORA
SLUŽEB
ODBORNÉHO
A PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

SOCIÁLNÍHO,

OPATŘENÍ 6.1.

Zlepšení dostupnosti odborného sociálního poradenství

OPATŘENÍ 6.2.

Zajištění bezplatného právního poradenství

OPATŘENÍ 6.3.

Zajištění služeb psychologa a psychiatra pro dospělé

PRÁVNÍHO

PRIORITA Č. 7

PODPORA SETRVÁNÍ SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V
DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

OPATŘENÍ 7.1.

Podpora pečovatelských služeb a služeb osobní asistence

OPATŘENÍ 7.2.

Podpora odlehčovacích služeb

OPATŘENÍ 7.3.

Podpora terénní paliativní péče

OPATŘENÍ 7.4.

Rozšíření činnosti pečovatelských služeb o večerní hodiny a víkendy dle
poptávky

OPATŘENÍ 7.5.

Podpora setkávání pečujících o osoby se zdravotním postižením

PRIORITA Č. 8

UDRŽENÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY A OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

OPATŘENÍ 8.1.

Podpora domova pro seniory a domova se zvláštním režimem

OPATŘENÍ 8.2.

Zřízení domova pro osoby se zdravotním postižením

OPATŘENÍ 8.3.

Podpora denního a týdenního stacionáře
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PRIORITA Č. 9

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM

OPATŘENÍ 9.1.

Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním

OPATŘENÍ 9.2.

Podpora volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením a
osoby ohrožené sociálním vyloučením

OPATŘENÍ 9.3.

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

OPATŘENÍ 9.4.

Podpora rané péče
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3. Popis opatření města Hořovice a spádových obcí na období 2015 a
2016
PRIORITA Č. 1

ZAJIŠTĚNÍ PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

OPATŘENÍ 1.1.

Zajištění koordinace KPSS

OPATŘENÍ 1.2.

Zlepšení spolupráce mezi poskytovateli a představiteli města Hořovice a
spádových obcí ORP

OPATŘENÍ 1.3.

Udržení aktivního zapojení občanů a poskytovatelů sociálních služeb a
návazných služeb

OPATŘENÍ 1.4.

Nastavení spolupráce mezi OSVZ, Policií ČR a Městskou policií

OPATŘENÍ 1.5.

Zlepšení informovanosti o sociálních a návazných službách a formách
pomoci

OPATŘENÍ 1.6.

Nastavení systému dotačního řízení ve vztahu k poskytovatelům
sociálních služeb

OPATŘENÍ 1.7.

Řešení bezbariérovosti v městě Hořovice
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Opatření 1.1.: Zajištění koordinace KPSS
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Město Hořovice má zájem na udržení procesu komunitního plánování
sociálních služeb, který byl započat v roce 2009 a znovu se rozběhl v letech
2012 až 2014. Tento proces umožňuje městu plánovat do budoucna sociální
služby, vytvářet efektivní a funkční záchrannou sociální síť a zlepšit tím život
občanům nejen v městě samotném, ale i v celém ORP. Je tedy velmi důležité,
aby chuť proces udržet a nadále rozvíjet vycházela přímo od zástupců města.
Prostřednictvím procesu koordinace sociálních a návazných služeb se také
udržuje angažovanost a zájem občanů o dění v Hořovicích a ORP a dochází
k motivaci jednotlivých cílových skupin k zapojení do veřejného života.
V letech 2013 – 2014 bylo komunitní plánování zajištěno v rámci projektu
financovaného z Evropského sociálního fondu, a tím byl úvazek na koordinaci
navýšen z 0,5 na 1. Po skončení projektu bude úvazek koordinátora opět 0,5.
Vzhledem k potřebnosti zajištění všech plánovaných aktivit a jejich množství
je třeba udržet pozici koordinátora KPSS na poloviční úvazek.
- Udržení funkce koordinátorky KPSS na poloviční úvazek
- Zajištění koordinace naplňování plánovaných aktivit v jednotlivých
opatřeních
- Občané, představitelé samospráv obcí, zástupci poskytovatelů, zástupci
Policie ČR a Městské policie
- Existence funkce koordinátorky KPSS na poloviční úvazek
- Monitoring naplňování priorit Komunitního plánu sociálních služeb

Dopad na cílovou skupinu

- Udržení angažovanosti občanů v zájmu o veřejné dění
- Udržení aktivity pracovních skupin
- Udržení zájmu a informovanosti o poskytovaných službách
- Udržení spolupráce mezi jednotlivými subjekty v rámci KPSS
- Zajištění dostupnosti sociálních služeb občanům Hořovic a spádových obcí
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

-

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Hořovice - koordinátorka
KPSS

Harmonogram

-

Po dobu platnosti Komunitního plánu

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

0,5 pracovní úvazek koordinátora - cca 178.000,- Kč (super hrubá mzda)

-

Rozpočet města Hořovice

Partneři
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Opatření 1.2.: Zlepšení spolupráce mezi poskytovateli a představiteli města Hořovice
a spádových obcí ORP
Popis a zdůvodnění

Zajištění sociální pomoci pro občany v ORP Hořovice je závislé na aktivní spolupráci
představitelů samospráv jednotlivých obcí, zástupců města Hořovice a poskytovatelů
sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že osoby potřebující sociální služby jsou
rozmístěné po celém území ORP, je pro poskytovatele finančně náročné své služby ve
vzdálenějších obcích poskytovat. Obce samy nedisponují dostatkem financí, aby
mohly sociální služby pro své občany dotovat. Jedná se zejména o seniory a osoby se
zdravotním postižením.
Pečovatelské služby zajíždí pouze do obcí, od kterých dostávají na svoji činnost
finanční příspěvek. Jedná se ve většině případů o větší obce ORP (města, městyse).
Z dalších analýz provedených v rámci KPSS se zjistilo, že je třeba zajistit ve spádovém
území také využívání a dostupnost dalších specifických služeb pro další cílové skupiny
(např.: terénní práce s bezdomovci, závislými, SAS pro rodiny s dětmi). Pro efektivní
nastavení dostupné sítě potřebných sociálních a návazných služeb v celém spádovém
území je potřebné pracovat na nastavení spolupráce mezi poskytovateli, obcemi ORP
a městem Hořovice.
Dotčené subjekty budou pozvány na jednání pracovních skupin, které se budou
věnovat aktuálním tématům k řešení. Poskytovatelé dostanou možnost prezentovat
své služby široké veřejnosti na přehlídce poskytovatelů.

Klíčové plánované aktivity

-

Realizátoři

-

Partneři

- Město Hořovice
- Spádové obce
- Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
1. pololetí r. 2015/2016:
- 4x schůzka dle jednotlivých pracovních skupin
2. pololetí r. 2015/2016:
- 4x schůzka dle jednotlivých pracovních skupin
- říjen 2015/2016:
- 1x přehlídka poskytovatelů sociálních a návazných služeb
- Poměrný úvazek koordinátorky KPSS

Nastavení spolupráce dotčených subjektů
Setkání pracovních skupin a přizvání dotčených subjektů
Pravidelný kontakt emailem a informování na webových stránkách
Zapojení spádových obcí do organizace přehlídky poskytovatelů určené
pro širokou veřejnost
Cílová skupina
- Poskytovatelé sociálních služeb
- Představitelé města Hořovice
- Zástupci obcí ORP
- Občané ORP Hořovice
Výstup = co bude výsledkem - Efektivní spolupráce představitelů města Hořovice, spádových obcí a
poskytovatelů sociálních a návazných služeb
- Informování o aktuálních tématech k řešení – emailová komunikace,
prezenční listiny
- Jednou ročně přehlídka poskytovatelů sociálních a návazných služeb ve
spolupráci s představiteli města Hořovice a spádových obcí
Dopad na cílovou skupinu
Lepší informovanost o poskytovaných službách a záměrech obcí
Pružnější reakce na poptávku po službách
Zlepšení spolupráce mezi jednotlivými zapojenými subjekty
- Efektivní využívání finančních a lidských zdrojů
Finanční a organizační zajištění opatření

Harmonogram

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – koordinátorka KPSS

Rozpočet města Hořovice
Humanitární fond Středočeského kraje
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Opatření 1.3.: Udržení aktivního zapojení občanů a poskytovatelů sociálních služeb a návazných
služeb
Popis a zdůvodnění

K udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb a zajištění jeho
kontinuální koordinace je důležité udržet angažovanost a zájem občanů o
dění v Hořovicích a ORP. Motivaci jednotlivých výše uvedených subjektů
k zapojení do veřejného života lze udržet a podporovat pomocí veřejných
setkání, informačního portálu KPSS, jednorázových akcí pro veřejnost,
schůzkami pracovních skupin.
Zajištění naplňování jednotlivých opatření strategie lze dosáhnout pomocí
podpory vzájemné výměny zkušeností a prohloubení spolupráce mezi
jednotlivými účastníky v rámci pracovních skupin.
Občané budou informováni o poskytovaných službách v místním tisku a na
webových stránkách. Prostřednictvím mailing listu bude koordinátorka KPSS
v kontaktu se zapojenými subjekty a bude je cíleně zvát na pracovní skupiny
dle konkrétních témat k řešení. Jednou ročně dojde ve spolupráci se
zapojenými subjekty k vyhodnocení naplňování opatření Akčního plánu.
Klíčové plánované aktivity
- Aktivovat zapojené subjekty a motivovat je ke spolupráci v rámci
pracovních skupin
- Realizovat setkání pracovních skupin
- Informovat o poskytovaných službách v místním tisku a na webových
stránkách
- Zvát na akce poskytovatelů formou pozvánek uveřejněných v měsíčníku
Měšťan a na webových stránkách apod.
- Pravidelný monitoring a vyhodnocování platného plánu
- Zvaní poskytovatelů a občanů na jednání řídící skupiny (dle konkrétních
témat k jednání)
Cílová skupina
- Občané města Hořovice a spádových obcí
- Uživatelé sociálních a návazných služeb
- Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
- Nestátní neziskové organizace
Výstup = co bude výsledkem - Jednou za dva měsíce článek o sociálních nebo návazných službách
v místním tisku a webových stránkách
- Uveřejněné pozvánky na akce poskytovatelů
- Každý rok 8 schůzek pracovních skupin
- Každý rok 2 schůzky řídící skupiny
- Jednou ročně přehlídka poskytovatelů sociálních a návazných služeb
- Zpráva z monitoringu a vyhodnocení platného plánu
Dopad na cílovou skupinu
- Zvýšení angažovanosti občanů v zájmu o veřejné dění
- Zvýšení zájmu a zlepšení informovanosti o poskytovaných službách
- Řešení potřeb občanů na základě reálné potřeby
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

-

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - koordinátorka KPSS

Partneři

-

Poskytovatelé sociálních služeb a občané ORP Hořovic

Harmonogram

-

Po dobu platnosti Komunitního plánu

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Občerstvení na setkávání prac. a řídících skupin (cca 400,- Kč/setkání)
Poměrný úvazek koordinátora KPSS
Rozpočet města Hořovice
Sponzoři
Humanitární fond Středočeského kraje
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Opatření 1.4.: Nastavení spolupráce mezi OSVZ, Policií ČR a Městskou policií
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

V rámci projektu Naplňování standardů kvality sociálně právní ochrany č.
CZ.1.04/3.1.03/C2.00093 byl v roce 2014 uskutečněn 1. kulatý stůl, kde se
sešli zástupci Policie ČR, Městské policie a OSVZ. Zde došlo k nastavení
základních pravidel spolupráce, vyjasnily se kompetence. Ze setkání vzešlo,
že je velmi důležité spolupráci nastavit, udržovat a nadále rozvíjet. Účastníci
uvítali vzájemné seznámení v rámci jednotlivých profesí. Lepší spolupráce
mezi výše zmiňovanými subjekty povede k efektivnější a pružnější práci
s klienty a podpoří záchytnou sociální síť. Další kulaté stoly se budou konat
v druhé polovině r. 2015 s dalšími dotčenými odborníky.
-

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

-

Udržet nastavení spolupráce mezi zapojenými subjekty a motivovat je
k jejímu rozšiřování - formou pozvánek na pravidelná setkání
Stanovení zástupců jednotlivých subjektů jako kontaktních osob v rámci
komunitního plánování sociálních služeb
Pravidelné setkávání zástupců jednotlivých subjektů
Zaměstnanci MěÚ Hořovice – OSVZ
Příslušníci Městské policie a Policie ČR
1 - 2 schůzky ročně se zástupci jednotlivých subjektů
Vytvoření záchytné sítě pro klienty

Dopad na cílovou skupinu

- Pružnější řešení problémů klientů OSVZ
- Větší úspěšnost při řešení konkrétních problémů
- Efektivnější práce s klienty
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

-

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - koordinátor KPSS

Partneři

-

Pracovníci Městské Policie a Policie ČR

Harmonogram

1. polovina r. 2015/2016:
1x schůzka zástupců jednotlivých subjektů
2. polovina r. 2015/2016:
1x schůzka zástupců jednotlivých subjektů
Poměrný úvazek koordinátora KPSS

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Rozpočet města Hořovice
Projekt C2 – OSPOD do června 2015
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Opatření 1.5.: Zlepšení informovanosti o sociálních a návazných službách a formách pomoci
Popis a zdůvodnění

Již započatý proces KPSS umožňuje skupinám obyvatel (senioři, osoby se
zdravotním postižením, rodiny nacházející se v krizi, děti a mládež) snadnější
získávání informací, a to pomocí Katalogu poskytovatelů sociálních a
návazných služeb a jeho plánovaných aktualizovaných dotisků. Dále
umožňuje přístup k informacím široké veřejnosti v rámci vytvoření
samostatného portálu KPSS. Katalog poskytovatelů sociálních a návazných
služeb je k dispozici na všech obecních úřadech v ORP včetně Hořovic.
K získání informací také slouží mapa poskytovatelů sociálních služeb
vyvěšená na MěÚ.
Pro zachování informovanosti je třeba pravidelně aktualizovat Katalog,
mapu a webový portál poskytovatelů sociálních a návazných služeb.
Současně bude cílem opatření informovat o sociálních a návazných službách,
aktuálním dění a pořádaných akcích prostřednictvím místního tisku.
Klíčové plánované aktivity
- Příprava aktualizace tištěné podoby Katalogu
- Příprava aktualizace mapy poskytovatelů
- Příprava aktualizace webové podoby Katalogu
- Uveřejňování aktuálních informací na webovém portálu KPSS – průběžná
editace
- Uveřejňování informací na nástěnkách na OSVZ MěÚ Hořovice
- Zajištění pravidelných článků v tisku (ve spolupráci s poskytovateli služeb)
– článek vyjde jednou za 2 měsíce v hořovickém Měšťanu
Cílová skupina
- Všechny cílové skupiny
- Veřejnost/občané
Výstup = co bude výsledkem - Pravidelně zveřejňované články v tisku - 1x za 2 měsíce
- Pravidelná aktualizace webového portálu KPSS - 1x za čtvrt roku
- Aktualizovaná tištěná podoba katalogu - 1x za 2 roky
- Aktualizovaná mapa poskytovatelů - 1x za 2 roky
Dopad na cílovou skupinu
- Zlepšení informovanosti všech cílových skupin
- Snadnější orientace v nabízených službách
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Partneři
Harmonogram

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Město Hořovice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – koordinátorka KPSS
Koordinátorka KPSS
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Po dobu platnosti Akčního plánu (2014-2016):
- Uveřejňování informací na nástěnkách na OSVZ MěÚ Hořovice - průběžně
- Uveřejňování aktuálních informací na webovém portálu KPSS – průběžná
editace
- Příprava článků ve spolupráci s poskytovateli služeb – jednou za dva
měsíce
Dále v roce 2016:
- Příprava aktualizace Katalogu, mapy a webové podoby Katalogu
- Tisk a distribuce aktualizované verze Katalogu a mapy
- Tištěný Katalog (náklad 1000 ks) – 30.000 Kč
- Tisk mapy (náklad) 50 ks – 5.000 Kč
- Poměrný úvazek koordinátorky KPSS
- Rozpočet města Hořovice
- Sponzoři
- Humanitární fond Středočeského kraje
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Opatření 1.6.: Nastavení systému dotačního řízení ve vztahu k poskytovatelům sociálních služeb
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Město Hořovice poskytovalo do r. 2014 finanční příspěvek žadatelům, kteří
se přihlásili do dotačního řízení vyhlašovaného městem vždy na počátku
kalendářního roku. Žádost musela být podána do 31.3. daného roku. Dotační
řízení bylo vyhlašováno souhrnně pro poskytovatele sociálních služeb,
organizace zabývající se volnočasovými aktivitami a sportovní kluby – pro
všechny na podobném formuláři bez blíže specifikovaných kritérií.
V rámci transparentnosti a zefektivnění rozdělování finančních příspěvků
bylo nutné zavést nový systém transparentního rozdělování finančních
prostředků – systém vytvořil OSVZ a dal ho ke schválení zastupitelstvu a radě
města v září 2014.
Město Hořovice má vytvořen transparentní a funkční systém dotačního
řízení. Výsledky dotačního řízení jsou zveřejněny na webových stránkách
města a KPSS.
- Zavedení nového systému dotačního řízení pro rok 2015
- Zhodnocení funkčnosti nového dotačního systému
- Odstranění případných nedokonalostí a znovu schválení dotačního
systému
- Poskytovatelé sociálních služeb
- Schválená pravidla pro poskytování finančních prostředků
poskytovatelům sociálních a návazných služeb

Dopad na cílovou skupinu

- Efektivní a transparentní rozdělování finančních prostředků, které vychází
z reálných potřeb a je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb
Akčním plánem na dané období
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

Město Hořovice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - koordinátorka KPSS
- Spádové obce
- Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2014
Podzim 2014 - vyhlášení dotačního řízení města Hořovice na rok 2015
r. 2015 - koordinace nového dotačního systému do praxe – spolupráce
s poskytovateli, vyhodnocení systému a jeho aktualizace
Podzim 2015 – vyhlášení dotačního řízení na rok 2016
r. 2016 - koordinace dotačního systému do praxe – spolupráce s poskytovateli
Podzim 2016 – vyhlášení dotačního řízení na rok 2017
- V rámci úvazků pracovníků města
-

-

Rozpočet města Hořovice
Humanitární fond Středočeského kraje
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Opatření 1.7.: Řešení bezbariérovosti ve městě Hořovice
Popis a zdůvodnění

Dle proběhlých šetření v rámci KPSS bylo zjištěno, že chodníky v Hořovicích jsou
v takovém stavu, že ve většině případů nevyhovují standardům bezbariérovosti. Často
chybí přechody pro chodce a je zde málo bezbariérových autobusů.
Dále chybí bezbariérové vstupy do některých ordinací lékařů a zubařů, obchodů
v centru města a není zajištěn bezbariérový vstup do budovy radnice.
Celkově je zde nevhodný terén pro osoby se sníženou mobilitou, se zdravotním
postižením a rodiny s dětskými kočárky. Proto je třeba provést zmapování
problematických míst v Hořovicích a následně hledat řešení pro jejich odstranění.

Klíčové plánované aktivity

- Zmapování terénu Hořovic osobami s tělesným či smyslovým postižením –
upozornění na problematická místa - spolupráce se Svazem zdravotně
postižených, Hořovice
- Veřejné vyhlášení ankety (zmapování problematických míst) v tisku, na
webových stránkách města, na webových stránkách KPSS,
prostřednictvím poskytovatelů sociálních a návazných služeb a
neziskových organizací
- Vyhodnocení a zahájení komunikace s relevantními subjekty
- Zpracování pravidel sběru informací o bariérách v území
- Pravidelný monitoring bezbariérovosti v městě Hořovice
- Osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi, veřejnost

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

-

Vytvoření mapy problematických míst a předání zástupcům města
Zahrnutí opatření do strategického plánu města
Pravidla pro sběr informací o bariérách v území
Záznam z pravidelného monitoringu úrovně bezbariérovosti v městě
Hořovice – 1x ročně
Dopad na cílovou skupinu
- Zvýšení dostupnosti a přístupnosti služeb pro všechny občany bez
omezení
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - koordinátorka KPSS
- Město Hořovice
- Svaz zdravotně postižených
- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
- Hořovické maminky, o.s.
r. 2015:
- 1. čtvrtletí: jednání s možným zpracovatelem mapy problematických míst
– Svaz tělesně postižených v ČR
- 2. a 3. čtvrtletí: Tvorba mapy problematických míst
- 4. čtvrtletí: předání mapy zástupcům města a zahrnutí opatření do
strategického plánu města
r. 2016:
- Zpracování pravidel sběru informací o bariérách v území
- Záznam z pravidelného monitoringu úrovně bezbariérovosti v městě
Hořovice
- Poměrný úvazek koordinátorky KPSS
- Zmapovaní a vypracování mapy bezbariérovosti – cca 20.000 Kč
- Rozpočet města Hořovice
- Humanitární fond Středočeského kraje
- Sponzoři

Partneři

Harmonogram

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování
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PRIORITA Č. 2

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO DĚTI A
MLÁDEŽ OHROŽENÝCH RIZIKOVÝMI SOCIÁLNÍMI JEVY

OPATŘENÍ 2.1.

Rozvoj terénní sociální práce s dětmi a mládeží

OPATŘENÍ 2.2.

Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ohrožené rizikovými
sociálními jevy

OPATŘENÍ 2.3.

Rozšíření nabídky pro trávení volného času dětí a mládeže aktivním
neorganizovaným způsobem
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Opatření 2.1.: Rozvoj terénní sociální práce s dětmi a mládeží
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

V současné době funguje v městě Hořovice terénní sociální služba: sociálně
aktivizační služby, kterou poskytuje Poradna pro občanství, občanská a
lidská práva. Na základě Analýzy Rizikové jevy u dětí a mládeže vyvstala
reálná potřeba udržení a rozšíření terénní sociální práce s touto cílovou
skupinou. Terénní práce může být realizovaná bez zázemí nebo se zázemím
(místnost, buňka v blízkosti místa, kde se mládež přirozeně schází).
Terénní sociální pracovník pomáhá dětem a mládeži s řešením obtížných
životních situací, vykonává primární prevenci rizikových jevů, přispívá
k tomu, aby mladí lidé v co nejmenší míře zažívali obtížné životní situace a
byli si vědomi potenciálních rizik vyplývajících z jejich jednání.
V ideálním případě je vhodné vykonávat terénní sociální práci v návaznosti
na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, vazba na opatření 2.2. Pro
následující období je potřeba udržet současnou nabídku sociálně
aktivizačních služeb a rozšířit ji na terénní sociální práci s dětmi a mládeží.
- Udržení současného stavu sociálně aktivizační služby pro děti
- Hledání finančních prostředků s cílem rozšířit poskytované služby o
terénní sociální práci s dětmi trávicí čas na ulici
- Realizace setkání s možnými poskytovateli, OSVZ a dalšími relevantními
subjekty
- Děti a mládež trávící svůj volný čas na ulici

Výstup = co bude výsledkem

-

Zachování terénní sociální práce v maximální možné míře (40 uživatelů)
Zápis z jednání odboru OSVZ s dotčenými subjekty
Návrh postupu rozvoje terénní sociální práce
Dopad na cílovou skupinu
Prevence rizikových jevů a plnohodnotné využití volného času
neorganizovaných dětí a mládeže
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

-

Partneři

-

Harmonogram

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, poskytovatelé sociálních
služeb
Farní charita Starý Knín
Další poskytovatelé
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - koordinátorka KPSS

r. 2015:
- Udržení terénní sociální práce s cílovou skupinou
- Práce na zajištění udržitelnosti služby
- Vyhodnocování výsledků činnosti - čtvrtletně
- První polovina roku 2015 - realizace pracovní schůzky OSVZ
r. 2016:
- Realizace terénní sociální práce s cílovou skupinou děti a mládež
- Náklady na terénní sociální práci s dětmi a mládeží
-

Rozpočet Středočeského kraje
Dotace města Hořovice
Další grantové výzvy
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Opatření 2.2.: Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními
jevy
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Na základě aktuální situace vyplývající z Analýzy Rizikové jevy u dětí a
mládeže vyvstala reálná potřeba zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež (NZDM). Volné prostory vhodné pro tento účel se nachází v budově
bývalého městského kina. V NZDM s dětmi pracují speciálně vyškolení
odborníci, děti mají možnost se zde neformálně scházet, hrát hry, povídat si
atp. – tato činnost slouží k posílení prevence sociálně-rizikových jevů a
zároveň se podílí na utváření záchranné sociální sítě – efektivnější práce
v případě problémů (spolupráce terénního pracovníka a OSVZ).
Sociální pracovníci pomáhají dětem a mládeži s řešením obtížných životních
situací, vykonávají primární prevenci sociálně-rizikových jevů, přispívají
k tomu, aby mladí lidé v co nejmenší míře zažívali obtížné životní situace a
byli si vědomi potenciálních rizik vyplývajících z jejich jednání.
Služba je na základě spolupráce s Poradnou pro občanství, občanská a lidská
práva poskytována od října 2014 s tím, že je třeba jednat o možnostech
udržitelnosti této služby pro rok 2015 a 2016.
- Spolupráce na zahájení provozu NZDM s poskytovatelem sociálních služeb
- Udržení provozu NZDM
- Zajištění finančních prostředků v dalších letech
- Děti a mládež trávící svůj volný čas na ulicích
- Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
- Udržení a podpora služby v dalších letech

Dopad na cílovou skupinu

- Prevence rizikových jevů a plnohodnotné využití volného času
neorganizovaných dětí a mládeže
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, poskytovatelé sociálních
služeb
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – koordinátorka KPSS
- Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015:
- Zajištění a fungování služby
- Spolupráce na zajištění udržitelnosti služby
- Vyhodnocování výsledků činnosti - čtvrtletně
r. 2016:
- Fungování NZDM a jeho podpora
- Provozní náklady NZDM – cca 1.250.000 Kč ročně
- Prostory na provoz NZDM v rámci nájmu města Hořovice
- Rozpočet Středočeského kraje
- Dotace města Hořovice
- Spádové obce
- Další grantové výzvy
-
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Opatření 2.3.: Rozšíření nabídky pro trávení volného času dětí a mládeže aktivním
neorganizovaným způsobem
Popis a zdůvodnění

Nabídku volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi a mládež zajišťují místní
organizace: Sedmikráska, o.s., Hořovické maminky, o.s., příspěvková
organizace Domeček Hořovice a nově vzniklé Rodinné centrum Kaleidoskop.
Tyto služby je třeba zachovat a podporovat.
Na základě Analýzy Rizikové jevy u dětí a mládeže vyvstala reálná potřeba
rozšířit možnosti pro trávení volného času dětí a mládeže neorganizovaným
způsobem. Sekundárně tak dochází k zajištění prevence rizikových jevů u dětí
a mládeže trávící svůj volný čas na ulici.
Na základě závěrů z veřejného setkání v červnu 2014 chybí zejména aktivity
pro věkovou skupinu 12-18 let. Mládež má chuť se neformálně scházet,
sportovat, mít zázemí, kde by bylo možné hrát na hudební nástroje, povídat
si, zvát si zajímavé hosty, mít tématické přednášky – smět rozhodovat, čemu
se bude věnovat.
Cílem tohoto opatření je nabídnout mladým lidem prostranství pro
neformální trávení volného času.
Návrh řešení:
- Školská komise podala do rady města návrh na schválení provozního řádu a
ustanovení správce hřiště u 1. ZŠ v Hořovicích, ale zatím nebyl projednán
- Možnost využít prostory Rodinného centra Kaleidoskop (klubovna)
Klíčové plánované aktivity
- Podpora fungování stávající nabídky (návazných služeb) – Sedmikráska,
o.s., Hořovické maminky, o.s. a příspěvková organizace Domeček Hořovice
- Podání opětovného návrhu do Rady města týkající se schválení provozního
řádu hřiště u 1. ZŠ s odkazem na výše zmíněnou analýzu
- Projednání možnosti zázemí pro neorganizované děti a mládež v Rodinném
centru Kaleidoskop
- Projednání tématu v rámci pracovní skupiny Rodina, děti a mládež a řídící
skupiny
Cílová skupina
- Rodiny s dětmi
- Děti a mládež trávící svůj volný čas na ulici
Výstup = co bude výsledkem - Udržení stávajících služeb
- Rozšíření nabídky pro trávení volného času (hřiště, klubovna)
- Schválený provozní řád hřiště u 1. ZŠ
Dopad na cílovou skupinu
- Prevence rizikových jevů a plnohodnotné využití volného času dětí a
mládeže
- Podpora rodin s nízkými příjmy
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

-

Partneři

-

Harmonogram

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

Sedmikráska, o.s., Hořovické maminky, o.s., Domeček Hořovice, RC
Kaleidoskop, poskytovatelé služeb
Město Hořovice a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 a r. 2016 - udržení stávající nabídky
březen 2015 - vyjednání schválení provozního řádu hřiště u 1. ZŠ
leden 2015 - jednání v rámci RC Kaleidoskop
1. čtvrtletí 2015- projednání tématu v rámci pracovní či řídící skupiny
Náklady jednotlivých organizací na zajištění stávající nabídky
Náklady na zajištění provozu hřiště
MŠMT ČR
Rozpočet Středočeského kraje
Dotace města Hořovice
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PRIORITA Č. 3

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB S CÍLEM
SOCIÁLNÍ INKLUSE DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ŠKOLÁCH

OPATŘENÍ 3.1.

Zavedení a podpora působení asistentů pedagogů na školách

OPATŘENÍ 3.2.

Udržení psychologů a speciálních pedagogů na školách

OPATŘENÍ 3.3.

Rozšíření nabídky volnočasových aktivit zdarma

OPATŘENÍ 3.4.

Zajištění pedopsychologa a pedopsychiatra

OPATŘENÍ 3.5.

Podpora služeb osobní asistence osob se zdravotním postižením na
školách

OPATŘENÍ 3.6.

Hledání možností rozvoje primárních programů pro děti a mládež na
školách
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Opatření 3.1.: Zavedení a podpora působení asistentů pedagogů na školách
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Na území ORP Hořovice se nachází 15 základních škol a 2 střední školy.
Služby pedagogického asistenta jsou podpůrným opatřením ve vzdělávání.
Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a na základě žádosti
ředitele školy je tato funkce zřízena a financována z prostředků školského
rozpočtu. Pozici asistenta pedagoga lze zřídit pouze v tom případě, kdy to
povolí zřizovatel školy. Asistenti pedagogů významně přispívají při inklusi dětí
ohrožených sociálním vyloučením.
V Hořovicích působí pedagogicko-psychologická poradna, která provádí
diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní
péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými
problémy či výukovými obtížemi. Zajišťuje psychologické poradenství při
volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích
apod. Její kapacita je naplněna a čekací doby na vyšetření jsou až tři měsíce.
Ve školách působí asistenti pedagogů tehdy, pokud škola splňuje podmínky
pro podání žádosti o dotaci a pokud podmínky splňuje také žák. Dotaci
poskytuje Krajský úřad Středočeského kraje (podmínky: počty dětí, zpráva
pedagogicko-psychologické poradny). Žádost se podává vždy koncem dubna
a října. Výše poskytnutých dotací je závislá na počtu podaných žádostí. Každý
rok se musí žádat znovu.
Cílem opatření je podpora sociální inkluse dětí na školách.
- Monitoring současného stavu
- Zjišťování aktuálních informací týkajících se inkluse žáků do škol
- Podpora působení asistentů pedagogů na školách
- Žáci základních škol ohrožených sociálním vyloučením a jejich rodiny
- Žáci se zdravotním postižením
- Zpráva z mapování současného stavu

Dopad na cílovou skupinu

- Zajištění pomoci žákům s výukovými a výchovnými problémy ohroženým
sociálním vyloučením
- Zajištění pomoci žákům se zdravotním postižením
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Městský úřad Hořovice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - koordinátorka KPSS
Základní školy ve spádovém území
Zástupci pedagogicko-psychologické poradny
r. 2015 - monitoring současné stavu na školách

- Poměrný úvazek koordinátorky KPSS
- MŠMT ČR
- Rozpočet města Hořovice
- Sponzoři
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Opatření 3.2.: Udržení psychologů a speciálních pedagogů na školách
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Psycholog i speciální pedagog mají nezastupitelnou úlohu v řešení problémů
školních dětí, v jejich prospívání ve škole i v kolektivu. Jsou určitou formou
primární prevence sociálně-rizikových jevů. Tvoří jeden z bodů záchranné
sociální sítě. Jejich potřebnost je vyjádřena v Analýze Rizikové jevy u dětí a
mládeže.
V roce 2014 působili psychologové na těchto školách: 1. ZŠ Hořovice a 2. ZŠ
Hořovice. Náplň práce: zajišťování pomoci dětem s výukovými problémy,
poskytování profesního poradenství, řešení problémů v rámci třídních
kolektivů, problémů s chováním dětí, problémů v rodině. Školní psycholog
neposkytoval psychoterapii ani diagnostiku. Jeho činnost byla určena pro
žáky, pedagogy a rodiče. V současné době je třeba zajistit pokračování
činnosti psychologů – nejisté financování. Speciální pedagogové působí
na základních školách praktických.
Na území města Hořovice a spádových obcí není dostatek dětských
psychologů. Psychologové na školách tento nedostatek řeší - mohou
problémům žáků předcházet.
Cílem opatření je podpora působení pedopsychologů a speciálních pedagogů
na školách a zachování současné kapacity.
- Zmapování současné situace
- Hledání finančních zdrojů na podporu práce školních psychologů
- Práce psychologů a speciálních pedagogů na školách
- Žáci základních škol, rodiny žáků škol v Hořovicích a spádovém území
- Zpráva o současném stavu
- Udržení psychologů a speciálních pedagogů na školách

Dopad na cílovou skupinu

- Zajištění pomoci žákům s výukovými problémy
- Podpora příznivého sociálního klimatu v rámci školních kolektivů
- Podpora působení psychologů a speciálních pedagogů na školách
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

-

Základní školy ve spádovém území

Partneři

-

Město Hořovice

Harmonogram

r. 2015 - mapování současné situace
r. 2015 a 2016 - hledání finančních zdrojů, spolupráce na udržení psychologů
na školách
- Pracovní úvazky psychologů na školách

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Rozpočet města Hořovice
Individuální projekty EU
MŠMT ČR
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Opatření 3.3.: Rozšíření nabídky volnočasových aktivit zdarma
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Na území ORP Hořovice se nachází 15 základních škol a 2 střední školy.
Každá základní škola poskytuje svým žákům služby družiny. Družina je
zpravidla určena pro děti od 1. do 4. třídy a maximální částka úhrady za
družinu činí 1.000,-Kč/rok. Družiny poskytují zdarma kroužky – výtvarné,
hudební.
Při 2. ZŠ Hořovice funguje školní klub, při 1. ZŠ klub Aligátor.
Některé školy umožňují dětem navštěvovat kroužky i po skončení školní
družiny (max. výše úhrady 300,- Kč/rok).
V ZŠ Svatopluka Čecha funguje školní družina (příspěvek je 200,- Kč/rok).
Dále zde fungují zájmové kroužky: sportovní, logopedický, doučovací, školní
hudební kapela, čtenářský, zdravotní tělesná výchova, videokroužek.
Volnočasové aktivity pro děti nabízí sdružení Sedmikráska, o.s., Domeček
Hořovice, Hořovické maminky o.s. a další.
Dle Analýzy Rizikové jevy u dětí a mládeže vzešla potřebnost přípravy na
vyučování pro děti ze sociálně slabých rodin, která by byla zajištěná zdarma
na školách.
Cílem opatření je zachovat současnou nabídku a rozšířit nabídku o
volnočasové aktivity zdarma.
- Podpora udržení současné nabídky volnočasových aktivit
- Naplánování potřebných volnočasových aktivit
- Zajištění finančních zdrojů
- Rozšíření nabídky volnočasových aktivit
- Nastavení pravidel pro využívání kroužků zdarma
- Žáci základních a středních škol
- Žáci ze sociálně slabých rodin ve spádovém území
- Zachovaná nabídka volnočasových aktivit
- Nové aktivity pro děti a mládež zdarma

Dopad na cílovou skupinu

- Prevence sociálně-rizikových jevů
- Podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin
- Podpora smysluplného trávení volného času
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Partneři

- Základní a střední školy
- Sedmikráska, o.s., Domeček Hořovice, Hořovické maminky o.s., případně
další organizace zajišťující volnočasové aktivity
- Město Hořovice

Harmonogram

r. 2015 a r. 2016

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Náklady na zajištění aktivit – dle rozpočtu jednotlivých aktivit

Dotace města Hořovice
Spádové obce
Sponzoři
Nadace a dotace dalších subjektů
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Opatření 3. 4.: Zajištění pedopsychologa a pedopsychiatra
Popis a zdůvodnění

Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí a mládeže s výchovnými problémy nebo
problémy, které vyplývají z neurovývojových poruch v ORP Hořovice je
doporučeno se zaměřit na zvýšení dostupnosti služeb dětských psychologů a
dětských psychiatrů.
Současný stav:
Dětský psycholog je nyní zdarma k dispozici v určitých dnech v AD Lochovice
po předchozím objednání. Dětský psychiatr je k dispozici v NH Hospital, a.s.
Hořovice každé první úterý v měsíci. Kapacita je však nedostačující, objednací
lhůty jsou dlouhé a není možné reagovat v potřebném čase/flexibilně.
Cílem opatření je navýšení současné kapacity odborné duševní péče o děti,
která je v lokalitě dlouhodobě nedostačující a tato skutečnost narušuje práci
dalších poskytovatelů a institucí, zejména orgánu sociálně-právní ochrany
dětí.
Klíčové plánované aktivity
- Vyjednávání s dětskými psychiatry o možnosti rozšíření jejich praxe do
Hořovic
- Vyjednávání s poskytovateli sociálních služeb o možné dostupnosti
dětského psychologa
- Vyjednávání se školskými poradenskými zařízeními o možnosti rozšíření
služeb dětských psychologů
- Vyhodnocení výsledků jednání a návrh dalších kroků
Cílová skupina
- Děti a mládež v městě Hořovice a spádových obcích
- Rodiny s dětmi v městě Hořovice a spádových obcích
Výstup = co bude výsledkem
- Nastavené kroky k zajištění rozšíření kapacity pedopsychologů a
pedopsychiatrů
Dopad na cílovou skupinu
- Prevence sociálně-rizikových jevů
- Efektivní pomoc rodinám v případě řešení obtížných výchovných situací
- Zvýšení dostupnosti péče o ohrožené děti a mládež
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

-

Partneři

- Pedopsychologové a pedopsychiatři
- NH Hospital, a.s.
- Poskytovatelé sociálních služeb
- Školská poradenská zařízení
r. 2015 a r. 2016

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Město Hořovice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - koordinátorka KPSS

V rámci pracovních úvazků pracovníků OSVZ
Náklady na platy odborníků
Rozpočet města Hořovice
Financování pedopsychologů a pedopsychiatrů:
Veřejné zdravotní pojištění
Platby od klientů
NH Hospital, a.s.
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Opatření 3.5.: Podpora služeb osobní asistence osob se zdravotním postižením na školách
Popis a zdůvodnění

Osobní asistence ve školách je poskytována dětem nebo mladým lidem s
různými typy postižení, jejichž rodiče pro ně zvolili vzdělávání formou
individuálního začlenění do běžné mateřské, základní nebo střední školy.
V současné době má pouze NNO Dobromysl jednu vlastní rehabilitační třídu.
Cílem je zajistit osobní asistenci na školách dle reálné poptávky.
Klíčové plánované aktivity
- Mapování poptávky týkající se osobní asistence na školách
- Podpora působení osobních asistentů základních škol v Hořovicích a
spádových obcích
- Hledání finančních zdrojů na zajištění služeb
Cílová skupina
- Děti se specifickými vzdělávacími potřebami
- Rodiny s dětmi se zdravotním postižením
Výstup = co bude výsledkem
- Vedení statistiky týkající se poptávky a využívání služeb osobních
asistentů
- Podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením
Dopad na cílovou skupinu
- Umožnění vzdělávání dětem se zdravotním postižením v běžném školství
v místě bydliště
- Prostupnost školského systému pro osoby se zdravotním postižením
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

Poskytovatelé osobní asistence: Farní charita Beroun, Farní charita Starý
Knín, Dobromysl, o.p.s., Klubíčko Beroun, o.p.s. a Senior Care, o.p.s.
- Město Hořovice
- Základní školy v Hořovicích
- Základní školy ve spádových obcích
- Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 a r. 2016
-

-

Dle jednotlivých projektů
-

Projekty MŠMT ČR
Rozpočet Středočeského kraje
Dotace města Hořovice
Dotace EU

24

Opatření 3.6.: Hledání možností rozvoje primárních programů pro děti a mládež na školách
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Opatření je navrženo na základě skutečností zjištěných v rámci analýz
proběhlých u cílové skupiny rodina, děti a mládež. V posledních letech se
objevují problémy s výskytem rizikového chování u dětí a mládeže. Toto
opatření je zaměřeno na tzv. primární prevenci, která je považována za
nejefektivnější způsob předcházení rizikovému chování.
Cílem tohoto opatření je realizace aktivit orientovaných na získávání,
prohlubování a upevňování znalostí, vědomostí a dovedností v oblasti
rizikového chování, ovlivňování postojů a hodnot dětí a mládeže
prostřednictvím využívání interaktivních metod práce. Preferovány budou
aktivity, které mají dlouhodobý charakter práce s třídním kolektivem, před
programy jednorázovými.
- Nastavení systému jednotné primární prevence ve spolupráci se ZŠ
v Hořovicích a spádových obcích
- Oslovení preventistů v rámci jednotlivých škol týkající se realizace
primárních programů, případně výběr dodavatele služby
- Zajištění finančních prostředků
- Realizace a vyhodnocení dopadů projektu
- Děti a mládež na základních školách
- Vznik jednotného systému primární prevence na ZŠ v Hořovicích a
spádových obcích

Dopad na cílovou skupinu

- Snížení výskytu rizikového chování na základních školách v Hořovicích a
spádových obcích
- Podpora školních zařízení a školních metodiků primární prevence
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

- Základní školy v Hořovicích
- Základní školy ve spádových obcích
- OSVZ ve spolupráci s městem Hořovice
- P. Sixta
Gymnázium Václava Hraběte - p. Sládek
- Magdaléna, o.p.s.
- Městská policie
- Další preventisté na doporučení škol
r. 2015 - oslovení preventistů na školách, mapování současného stavu
r. 2016 - nastavení systému jednotné primární prevence
- V rámci pracovních úvazků pracovníků
-

MŠMT ČR
Rozpočet Středočeského kraje
Humanitární fond Středočeského kraje
Dotace města Hořovice
Spoluúčast základních škol
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PRIORITA Č. 4 PODPORA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY
OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
OPATŘENÍ 4.1.

Udržení terénního programu s uživateli návykových látek

OPATŘENÍ 4.2.

Udržení terénního programu pro osoby bez přístřeší

OPATŘENÍ 4.3.

Zřízení zázemí pro ambulantní péči pro osoby bez přístřeší a uživatele
návykových látek

OPATŘENÍ 4.4.

Hledání možností dostupné zdravotní péče

OPATŘENÍ 4.5.

Udržení terénního programu pro osoby s duševním onemocněním

OPATŘENÍ 4.6.

Podpora sociálně aktivizačních služeb
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Opatření 4.1.: Udržení terénního programu s uživateli návykových látek

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

V Hořovicích je rozvinutá scéna konzumentů nealkoholových drog a dochází
zde i k jejich prodeji. Nejrozšířenější drogou je pervitin, dále je užíván
subutex/suboxone. Drogová scéna je uzavřená, zejména v bytech. Ze šetření
vyplynulo, že marihuana je pro mládež významným prostředkem pro
zahánění nudy, bohužel u některých osob není výjimkou ani užívání již
zmíněného pervitinu, a to zejména mezi mládeží ve věku nad 18 či těsně pod
18 let. Samostatnou kapitolu pak tvoří alkohol. Primární cílové skupině je
dostupný.
V regionu Hořovic poskytuje terénní program pro osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách obecně prospěšná společnost
Magdaléna. Posláním je poskytovat sociální a zdravotní služby a účinnou
pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i
sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Za tímto účelem provozují síť
strukturovaných a funkčně provázaných programů. V jejich rámci nabízí
širokou škálu služeb a vysokou míru podpory, které pružně a cíleně reagují na
individuální potřeby každého klienta. Tím se snaží zlepšit kvalitu života
klientů, aby mohli v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob
života a důstojně se začlenit do společnosti. Současně minimalizují zdravotní
a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek a chrání společnost
před jejich možnými negativními důsledky a dopady.
Dva terénní pracovníci z Magdaléna, o.p.s. navštěvují ORP Hořovice 1x týdně
(pátek 2-3 hodiny), popřípadě je možný i jiný den v týdnu.
- Udržení terénního programu s uživateli návykových látek v oblasti ORP
Hořovice a okolí
- Zaměření se na mladistvé uživatele THC na veřejných místech
- Zajištění rozvoje spolupráce s městem Hořovice
- Hledání možných zdrojů financování služby
- Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
- Zajištěné poskytování sociální služby v Hořovicích 1x týdně

Dopad na cílovou skupinu

- Minimalizace zdravotních a sociálních rizik návykového chování
- Psychická, tělesná a sociální stabilizace klientů
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

- Magdaléna, o.p.s.
- Město Hořovice
- Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 a r. 2016
-

Cca 120.000 Kč ročně

Dotace z EU
MZ ČR (příspěvky na zdravotnický materiál)
Firemní dárci
Dotace města Hořovice
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Opatření 4.2.: Udržení terénního programu pro osoby bez přístřeší
Popis a zdůvodnění

Cílová skupina

Dle realizovaných šetření se osoby bez přístřeší v Hořovicích pohybují
zejména v okolí náměstí, supermarketů, u kontejnerů a vybírají jejich obsah,
jsou špinaví, v zanedbaném oblečení, občas pod vlivem alkoholu apod. Jedná
se o tzv. zjevné bezdomovectví. Druhým typem je tzv. skryté bezdomovectví,
které se týká lidí, kteří mají kde bydlet (např. na ubytovnách), ale vykazují
podobné známky života jako osoby bez přístřeší.
Na území ORP Hořovice poskytovala v předešlých 3 letech terénní program
pro osoby bez přístřeší Farní charita Beroun. V současné době již tyto služby
v ORP Hořovice neposkytuje. V Hořovicích měla odhadem 15 klientů.
- Zajištění terénního programu pro osoby bez přístřeší
- Poskytování poradenství pro osoby bez přístřeší
- Hledání možných zdrojů financování služby
- Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší

Výstup = co bude výsledkem

-

Poskytovaná sociální služba pro osoby bez přístřeší

Dopad na cílovou skupinu

-

Snížení rizika ohrožující život osob bez přístřeší

Klíčové plánované aktivity

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Farní charita Beroun
Město Hořovice
Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Po dobu platnosti Komunitního plánu

-

Dle rozpočtu poskytované služby

-

Dotace města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Sponzoři, donoři
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Opatření 4.3.: Zřízení zázemí pro ambulantní péči pro osoby bez přístřeší a uživatele
návykových látek
Popis a zdůvodnění

Ambulantní péčí se rozumí docházení do zařízení sociálních služeb.
Na území ORP Hořovice poskytovala v předešlých 3 letech terénní program
pro osoby bez přístřeší Farní charita Beroun, pro uživatele návykových látek
terénní program poskytovala Magdaléna, o.p.s. Pro svou činnost by uvítali
v Hořovicích zázemí.
Návrhem řešení je v Hořovicích zřídit ambulantní službu denního centra, ve
kterém by se poskytovatelé střídali.
Klíčové plánované aktivity
- Hledání možných prostor pro zřízení zázemí a jeho finanční zajištění
- Hledání možností zajištění a následné realizace zázemí denního centra
sociálních služeb
- Hledání možných zdrojů financování služeb
Cílová skupina
- Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší
- Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Výstup = co bude výsledkem - Zřízení denního centra sociálních služeb pro osoby bez přístřeší (možnost
se umýt, vyprat si, dostat oblečení, najíst se, poradit se s terénním
pracovníkem ohledně sociálních dávek apod.)
- Zřízení denního centra pro uživatele drog s nabídkou krátké intervence,
poradenství, zprostředkování léčby, testování infekčních chorob, apod.
Dopad na cílovou skupinu
- Snížení rizika ohrožující život u cílové skupiny osob bez přístřeší a
uživatelů návykových látek
- Poskytnutí sociální a zdravotní péče
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

- Farní charita Beroun
- Magdaléna, o.p.s.
- Město Hořovice
- Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 a r. 2016
-

Dle rozpočtu poskytované služby
-

Platby od klientů
Dotace města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
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Opatření 4.4.: Hledání možností dostupné zdravotní péče
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Na území ORP Hořovice poskytuje sociální služby pro osoby bez přístřeší Farní
charita Beroun a pro uživatele návykových látek terénní službu Magdaléna,
o.p.s.
Zajištění zdravotní péče pro cílovou skupinu těchto služeb je značný problém
(v celé ČR). Například osoby bez přístřeší trpí chronickými onemocněními,
které při zanedbání vedou k invaliditě či hospitalizaci.
Návrhy řešení:
ambulantní formou - navázání spolupráce s místními lékaři při zajištění
zdravotní péče
terénní formou - sociální pracovník ve spolupráci se zdravotníkem budou
společně objíždět klienty, provádět základní diagnostiku a odkazovat na
další zdravotnickou péči
- Navázání spolupráce s lékaři
- Osvěta týkající se zdravotní péče cílové skupiny
- Hledání možností zajištění terénní zdravotní péče
- Hledání možných zdrojů financování služby
- Osoby bez přístřeší
- Osoby ohrožené sociálním vyloučením
- Osoby ohrožené závislostí
- Zřízení dostupné terénní zdravotní péče pro cílové skupiny

Dopad na cílovou skupinu

- Snížení rizika ohrožující život
- Poskytnutí zdravotní péče
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

Farní charita Beroun, Magdaléna, o.p.s.
OSVZ města Hořovice
Zdravotnická zařízení, lékaři
Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 - navázání spolupráce s lékaři, osvětové aktivity
r. 2016 - hledání možností zajištění terénní zdravotní péče
-

Dle rozpočtu poskytované služby

-

MZ ČR
Dotace EU
Dotace města Hořovice
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Opatření 4.5.:

Udržení terénního programu pro osoby s duševním onemocněním

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Z dlouhodobých zkušeností vyplývá, že terénní sociální rehabilitace pro
duševně nemocné osoby je nezbytnou součástí komplexní sociální
rehabilitace, která napomáhá začleňování osob s duševním onemocněním do
společnosti, pomáhá oddálit relaps onemocnění a časté a opakované
hospitalizace. Program má preventivní význam jak pro duševně nemocné,
tak pro celou veřejnost. Duševně nemocný, který je léčen a „sociálně
zakotven“, není nebezpečnější sobě či okolí než lidé bez duševní nemoci.
Dle obecně uznávaných statistik je v populaci cca 25% duševně nemocných,
dlouhodobě duševně nemocných je 3-5%, např. lidí s psychózou, nejčastěji se
schizofrenií (1-2%).
Na území ORP Hořovice a okolí poskytuje sociální služby formou terénního
programu pro osoby s duševním onemocněním Lomikámen, o.s. Počet
klientů v Hořovicích a spádových obcích v péči Lomikámen, o.s. je 4-5.
Na území ORP Hořovice působí 1 sociální terénní pracovník na celý úvazek.
Služba je zajištěna do konce května 2015 v rámci projektu, poté je třeba pro
udržení služby hledat finanční prostředky.
- Zachování terénního programu pro osoby s duševním onemocněním ve
stávající kapacitě – 1 terénní pracovník na celý úvazek
- Hledání finančních prostředků pro udržení, popř. rozšíření služby, v ORP
Hořovice
- Osoby s dlouhodobým duševním onemocněním
- Poskytování služeb do května 2015 pro 5 klientů z ORP Hořovice
- Udržení terénního programu v ORP Hořovice

Dopad na cílovou skupinu

- Posílení samostatnosti klienta
- Dlouhodobé zprostředkování pomoci lidem s duševním onemocněním
v domácím prostředí
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

- Lomikámen, o.s.
- Město Hořovice
- Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015
1. pololetí r. 2015:
- udržení současného stavu a zajištění terénního programu
- hledání financí na terénního pracovníka pro ORP Hořovice po ukončení
aktuálního projektu
2. pololetí r. 2015:
- udržení a případné navýšení kapacity této služby pro nadcházející období
r. 2016
poskytování terénního programu v ORP Hořovice dle poptávky
ORP Hořovice: Sociálně terapeutická dílna: cca 600.000 Kč; sociální
rehabilitace (terénní a ambulantní služby): 400.000 Kč
- Rozpočet Středočeského kraje
- Dotace EU
- Dotace pro poskytovatele sociálních služeb
- Dotace města Hořovice
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Opatření 4. 6.: Podpora sociálně aktivizačních služeb
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Opatření je navrženo na základě skutečností zjištěných v rámci analýz
proběhlých u cílové skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a Rizikové
jevy u dětí a mládeže. Dle zkušeností pracovnic OSVZ MěÚ Hořovice je velmi
potřebná terénní sociální práce s rodinou a dětmi tam, kde rodiče mají
problém dodržovat časový a výchovný režim, poskytovat svým dětem
pravidelnou péči a zabezpečit fungování rodiny. Dále je terénní sociální práce
velmi potřebná u dospělých osob zpravidla osaměle žijících, které mají určitá
zdravotní či psychická omezení či dosáhly vysokého věku a dostávají se do
sociální izolace.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny zajišťuje v Hořovicích Poradna pro
občanství, občanská a lidská práva.
- Zachování stávajících sociálně aktivizačních služeb na území Hořovic a
ORP

Cílová skupina

- Rodiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výstup = co bude výsledkem

- Zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb rodinám a osobám
ohrožených sociálním vyloučením

Dopad na cílovou skupinu

- Podpora směřující k zachování nebo obnovení funkcí rodiny

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Město Hořovice
Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 a r. 2016
-

Dle rozpočtu poskytované služby

-

Rozpočet Středočeského kraje
Dotace EU
Dotace pro poskytovatele sociálních služeb
Dotace města Hořovice
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PRIORITA Č. 5

NASTAVENÍ A PODPORA SYSTÉMU
PROSTUPNÉHO/SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

OPATŘENÍ 5.1.

Hledání řešení krizového ubytování na přechodnou dobu pro
jednotlivce

OPATŘENÍ 5.2.

Podpora vzniku chráněného bydlení

OPATŘENÍ 5.3.

Udržení a podpora domů s pečovatelskou službou

OPATŘENÍ 5.4.

Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
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Opatření 5.1.: Hledání řešení krizového ubytování na přechodnou dobu pro jednotlivce
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Krizové ubytování je ubytování osob, které se ocitly v krizové životní situaci
spojené se ztrátou bydlení. O přidělení krizového ubytování rozhoduje Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, a to na základě žádosti občana a
provedeného sociálního šetření.
Dle šetření v ORP Hořovice:
chybí krizové bydlení na přechodnou dobu pro jednotlivce
neexistuje systém prostupného bydlení pro osoby nacházející se v krizi
Návrhy řešení krizového bydlení:
vytvoření krizového pokoje/bytu, který je/bude v majetku města a
umožní OSVZ jeho využívání pro krizovou pomoc občanům
spolupráce s Azylovým domem sv. Josefa Lochovice, který plánuje
rozšířit své služby o azylové ubytování pro samotné ženy
- Aktivní komunikace s AD Lochovice týkající se jejich záměru
- Vyčlenit městský byt jako krizový
- Nastavit pravidla pro užívání krizového ubytování
- Spolupráce s AD Lochovice na přidělování krizového ubytování
- Osoby a rodiny nacházející se v krizi
- Vytvoření 1 krizového pokoje v dostupné lokalitě (Hořovice nebo blízké
okolí), kde bude možné cílovou skupinu ubytovat
- Vytvoření krizového ubytování v rámci AD v Lochovicích
- Zajištění rychlé pomoci v akutní krizové situaci

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

- Azylový dům sv. Josefa Lochovice
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- Město Hořovice
- Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015:
- vyčlenit městský byt jako krizový
- nastavit pravidla pro užívání krizového ubytování
r. 2015 a r. 2016:
- spolupráce s AD Lochovice a OSVZ na přidělování krizového ubytování
- Dle rozpočtu poskytované služby
- Rozpočet města Hořovice
- Dotace na sociální bydlení z MPSV ČR
- Platby od klientů
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Opatření 5.2.: Podpora vzniku chráněného bydlení
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Je
určeno na omezenou dobu pro uživatele, kteří s intenzivní pomocí asistenta
trénují dovednosti potřebné pro zvládnutí samostatného bydlení.
V současné době není k dispozici ve správním obvodu ORP Hořovice žádné
chráněné bydlení – důvodem je nedostatek objektů a financí na zajištění
služby
Dle připravovaného zákona o sociálním bydlení – města a obce budou mít
povinnost vlastnit cca 20% kapacity bytového fondu ve městě (Garanční
fond). Jedním z typů sociálního bydlení je právě chráněné bydlení.
Cílem opatření je hledat možnosti pro vznik chráněného bydlení v Hořovicích
a spádových obcích.
- Zmapování poptávky a cílových skupin
- Výběr a zahájení spolupráce s poskytovatelem chráněného bydlení
- Možnosti vyčlenění městských bytů vhodných pro vznik chráněného
bydlení v ORP Hořovice
- Nastavení pravidel užívání bytů a provozování služby
- Senioři
- Osoby se zdravotním postižením a se sníženou soběstačností, která
vyžaduje poskytování služeb sociální péče
- Osoby ohrožené sociálním vyloučením (s duševním onemocněním atd.)
Zmapovaná potřebnost chráněného bydlení

Dopad na cílovou skupinu

- Umožnit lidem žít běžným způsobem života v domácím prostředí
- Pomoc v začleňování do společenského života
- Postupné osamostatňování uživatelů služby
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané
finanční
náklady
Možné zdroje financování

- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- Koordinátorka KPSS
- Poskytovatelé sociálních služeb
r. 2015 - mapování poptávky a výběr poskytovatele
r. 2016 - vyčlenění městských bytů a nastavení pravidel
- Poměrný úvazek koordinátorky KPSS
- Rozpočet města Hořovice
- MMR ČR
- Platby uživatelů
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Opatření 5.3.: Udržení a podpora domů s pečovatelskou službou
Popis a zdůvodnění

Cílová skupina

Domy s pečovatelskou službou poskytuje v rámci obvodu ORP Hořovice
Domov Na Výsluní, Hořovice, Dům pečovatelské služby se střediskem sociální
pomoci v Žebráku a Dům s pečovatelskou službou v Komárově (vlastníkem
městys Komárov, provozovatel Domov Na Výsluní).
V domech s pečovatelskou službou jsou tzv. byty zvláštního určení, kde jsou
uzavírány nájemní smlouvy se seniory a zdravotně postiženými.
Pro přijetí do DPS Na Výsluní, Hořovice nejsou nastavena jasná pravidla pro
vyhodnocení žádostí. V DPS Na Výsluní často nemají obyvatelé smlouvu o
poskytování služeb a využívají pouze ubytování a donášku obědů.
Cílem opatření je udržení současné kapacity a kvality DPS, zjednodušení
orientace pro občany města v systému přidělování bytů v DPS a vytvoření
podmínek pro využívání úkonů pečovatelské služby v bytech v DPS, tzn.
rozvoj dostupnosti služeb pro potřebné občany.
- Nastavení pravidel pro přijetí do DPS a vytvoření systému jejich
následného hodnocení
- Zachování současné kapacity DPS
- Senioři, osoby se zdravotním postižením

Výstup = co bude výsledkem

- Jasná pravidla pro přijetí do DPS

Klíčové plánované aktivity

Dopad na cílovou skupinu

- Srozumitelnost podmínek pro přijetí do DSP
- Zvýšení kvality života seniorů a osob se ZP v DPS
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Dům s pečovatelskou službou Na Výsluní, Hořovice
Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku
Dům s pečovatelskou službou v Komárově
Město Hořovice a spádové obce
Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
1. polovina r. 2015 - nastavení pravidel pro přijetí do DPS
průběžně: čerpání sociálních služeb klienty DPS
Dle nákladů jednotlivých zařízení a poskytovaných služeb

- Rozpočet města Hořovic
- Rozpočet Středočeského kraje
- Platby uživatelů
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Opatření 5.4.:

Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením z ORP Hořovice je dostupné
bydlení ve 3 azylových domech.
Farní charita Beroun: Azylový dům sv. Josefa Lochovice pro matky/otce s
dětmi v tísni. Azylový dům poskytuje ubytování na nezbytně dlouhou dobu
pro uživatele, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení, dále psychosociální pomoc, CS: matky/otcové nebo úplné rodiny s
nezletilými dětmi bez přístřeší a v hmotné nouzi, těhotné ženy od sedmého
měsíce, oběti domácího násilí, obchodu s lidmi, imigranti a azylanti, osoby
komerčně zneužívané, osoby žijící v sociálně vyloučených skupinách.
Farní charita Starý Knín: Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech poskytuje
dočasné ubytování rodinám, které ztratily svůj vlastní domov. Klienty se
mohou stát úplné i neúplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, včetně
těhotných žen od 7. měsíce těhotenství bez přístřeší a v hmotné nouzi. Dále
oběti domácího násilí - rodič s nezaopatřeným dítětem a osoby komerčně
zneužívané; lidé bezprostředně postižení živelnou katastrofou. Aktivizační
služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány zdarma.
Český červený kříž: Azylový dům a dům na půl cesty Berounka je zařízení
azylového typu s nepřetržitým provozem. Azylový dům poskytuje dočasné
ubytování a sociální služby nezletilým dětem a jejich matkám, také
samotným ženám, které se ocitly v nepříznivé a krizové životní situaci
spojené se ztrátou bydlení. Pracovníci AD pomáhají klientce s
osamostatněním, začleněním do společnosti a se zodpovědnou péčí o dítě.
Ubytování je přednostní pro uživatele z regionu Berounsko - Hořovicko.
Cílem opatření je podpora azylového bydlení poskytovaného pro občany ORP
Hořovice - udržení současného stavu (AD Berounka cca 10 klientů/rok, FCH
Starý Knín cca 4 klienti/rok).
- Udržení kapacity poskytovaných služeb pro cílové skupiny
- Spolupráce s poskytovateli azylových domů a OSVZ Hořovice
- Hledání finančních prostředků
- Osoby ohrožené sociálním vyloučením
- Jednotlivci/rodiny nacházející se v obtížné životní situaci
- Dostupné bydlení a pomoc pro cílové skupiny

Dopad na cílovou skupinu

- Přispět k psychické stabilizaci uživatelů služby
- Podpořit uživatele v rozvoji samostatnosti a motivovat je k činnostem,
které nevedou k dlouhodobému setrvání v nepříznivé sociální situaci
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

- Farní charita Beroun – Azylový dům sv. Josefa Lochovice
- Farní charita Starý Knín - Azylový dům sv. Ludmily
- Český červený kříž – Azylový dům a Dům na půl cesty Berounka
- Město Hořovice
- Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Azylové bydlení poskytované v roce 2015 a 2016
-

Náklady spojené s poskytováním služeb
-

Dotace města Hořovice
Platby uživatelů
Rozpočet Středočeského kraje
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PRIORITA Č. 6

PODPORA SLUŽEB ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO, PRÁVNÍHO
A PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

OPATŘENÍ 6.1.

Zlepšení dostupnosti odborného sociálního poradenství

OPATŘENÍ 6.2.

Zajištění bezplatného právního poradenství

OPATŘENÍ 6.3.

Zajištění služeb psychologa a psychiatra pro dospělé
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Opatření 6.1.:

Zlepšení dostupnosti odborného sociálního poradenství

Popis a zdůvodnění

Cílová skupina

Odborné sociální poradenství poskytuje pro občany Hořovic a okolí 6
poskytovatelů, kteří uvedli naplněnost svých služeb.
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, která poskytovala služby
od roku 2012 ambulantně přímo v Hořovicích, v současné době zde již
nepůsobí a je dostupná pouze v Berouně. Tato služba zde měla v roce 2013
11 klientů, z toho 8 obyvatel Hořovic a 3 ze spádových obcí.
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, Králův
Dvůr - mezi klienty patří rovněž obyvatelé Hořovic (2012/31 klientů; 2013/45
klientů). Pracují s jednotlivci, páry i rodinami v obtížných životních situacích
a krizích. Objednací lhůty jsou max. 2 týdny, vždy nutné objednání
předem. Veškeré služby jsou pro klienty zdarma.
Dalšími poskytovateli sociálního poradenství jsou Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR, krajská organizace Středočeského kraje, Svaz tělesně
postižených v České republice, o.s., místní organizace Hořovice, Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých Beroun. Tyto služby mají širokou
základnu místních obyvatel, se kterými spolupracují a poskytují jim své
služby. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Hořovicích má 50 klientů a 150 ze
spádových obcí. Svaz tělesně postižených v Hořovicích má 43 klientů a 50 ze
spádových obcí.
Tyfloservis, o.p.s. zajišťuje na území ORP Hořovice sociální rehabilitaci pro
osoby s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od 15 let
(ambulantní a terénní forma). Služba se zaměřuje na nácvik dovedností
potřebných pro samostatný život a poradenství v oblasti kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké. V roce 2013 využili
službu 2 klienti z Hořovic a spádových obcí.
Cílem opatření je zvyšovat informovanost o dostupnosti odborného
sociálního poradenství a udržení současné kapacity a nabídky.
- Zlepšení povědomí o odborném sociálním poradenství
- Zkvalitňování odborného sociálního poradenství poskytovaného výše
uvedenými subjekty
- Občané Hořovic a spádových obcí nacházející se v obtížné životní situaci

Výstup = co bude výsledkem
Dopad na cílovou skupinu

- Dostupné odborné sociální poradenství
- Včasná dostupnost poradenství pro všechny cílové skupiny

Klíčové plánované aktivity

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Partneři

-

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Centrum psychologicko-sociálního poradenství
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace Středočeského
kraje
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Beroun
Tyfloservis, o.p.s.
Město Hořovice
Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Harmonogram

r. 2015 a r. 2016

Předpokládané finanční
náklady

-

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva: celkové roční náklady na
právníka: 179.730 Kč, na sociálního pracovníka 165.805 Kč, celkem:
345.535 Kč

Možné zdroje financování

-

Dotace města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
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Opatření 6.2.:

Zajištění bezplatného právního poradenství

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Opatření reaguje na problém nárůstu počtu osob v tíživé situaci. V celé ČR v
posledních letech roste počet exekucí, osobních bankrotů atd. Poskytovatelé
služeb v Hořovicích rovněž pozorují nárůst počtu osob s finančními problémy
vedoucím k sociálnímu vyloučení.
Součástí právního poradenství je pomoc při řešení dluhové poradenství:
orientace v pohledávkách od věřitelů, zprostředkování kontaktu s věřiteli a
jinými institucemi, pomoc při podání Návrhu na povolení oddlužení, asistence
při zpracování konsolidace úvěrů, nasměrování k další pomoci a celková
stabilizace sociální situace uživatele a nasměrování uživatele služby k
vyřešení jeho zadluženosti a zodpovědnému hospodaření s finančními
prostředky. Služba je poskytována zdarma s možností právní konzultace.
V dřívějších letech fungovala bezplatná právní poradna poskytovaná
Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva v městě Hořovice 1-2x
měsíčně, v současné době město tuto možnost nenabízí. Město Hořovice by
mělo mít zájem o obnovení bezplatného poradenství pro své občany.
Nejbližší bezplatné právní poradenství nově nabízí Azylový dům Lochovice
pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost 1x měsíčně (p. Civínová - každou
druhou středu v měsíci).
Návrhy řešení:
Právníci pracující na úřadech budou provozovat poradenství pro občany
a radit bezplatně (příklad - krajští právníci 1x za měsíc radí)
Město nabídne dohodu o provedení práce o poskytování právního
poradenství člověku, který právní dluhové poradenství umí a poskytoval
by v Hořovicích
- Zahájení jednání o možnostech poskytování právního poradenství v
Hořovicích
- Hledání možnosti finančního zajištění poradenství
- Nabídka bezplatného právního poradenství občanům Hořovic
- Občané Hořovic a spádových obcí nacházející se v obtížné životní situaci
- Osoby ohrožené sociálním vyloučením
- Obnovení poradny v městě Hořovice
- Poradna 1x za 14 dní v Hořovicích

Dopad na cílovou skupinu

- Efektivní včasná pomoc občanům ohroženým zadlužením
- Zkvalitnění právních znalostí o dluhové problematice
- Schopnost podávat kvalitní informace občanům
- Odborná pomoc občanům při řešení jejich konkrétních složitých situací
- Zlepšení prevence sociálního vyloučení občanů
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

- Město Hořovice
- Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
- Právník na DPP
- Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 - obnovení služby
r. 2016 - provoz služby
-

Možné zdroje financování

Pro provoz poradny možnost bezplatně využít prostory v budově MěÚ
Hořovice
Náklady na plat právníka/poskytovanou službu
- Dotace města Hořovice
- Rozpočet Středočeského kraje
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Opatření 6.3.

Zajištění služeb psychologa a psychiatra pro dospělé

Popis a zdůvodnění

Cílová skupina

V regionu je velký nedostatek psychologů a psychiatrů pro dospělé. Chybí
odborná psychiatrická péče, psycholog, terapeut. Přibývá dospělých klientů
s psychickými problémy a depresí.
V Hořovicích žádný psycholog nefunguje, nejblíže je psycholožka v Berouně –
Králově Dvoře, která provádí i rodinnou terapii. Spolupráce mezi
psychologickou poradnou a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví města
Hořovice se zlepšuje.
Bezplatné psychologické poradenství (pod vedením klinického psychologa
Simony Krucké) nabízí Azylový dům sv. Josefa Lochovice pro rodiny s dětmi i
širokou veřejnost 2x měsíčně.
V rámci Hořovic neexistuje terénní psychiatrická pomoc. Funguje zde
psychiatrická ambulance pro děti a dospělé, ale má dlouhé čekací termíny.
Další ordinace je v Řevnicích, ale to je obtížně dopravně dostupné.
Cílem opatření je zlepšit dostupnost služeb psychologů a psychiatrů pro
místní občany.
- Oslovení psychologů a psychiatrů – nabídka spolupráce, jednání o
navýšení kapacit
- Zlepšení spolupráce s psychology a psychiatry
- Všechny cílové skupiny

Výstup = co bude výsledkem

- Navýšení kapacity psychologů a psychiatrů pro ORP Hořovice

Klíčové plánované aktivity

Dopad na cílovou skupinu

- Prevence sociálního vyloučení
- Prevence kriminality a nežádoucích psychosociálních jevů (sebevraždy,
konflikty v rodinách, na pracovišti)
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

- Město Hořovice
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- Psychiatři, psychologové, Azylový dům sv. Josefa Lochovice
- Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 a r. 2016
-

V rámci pracovních úvazků pracovníků OSVZ
Dotace města Hořovice
MZ v ČR
MŠMT v ČR
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PRIORITA Č. 7

PODPORA SETRVÁNÍ SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

OPATŘENÍ 7.1.

Podpora pečovatelských služeb a služeb osobní asistence

OPATŘENÍ 7.2.

Podpora odlehčovacích služeb

OPATŘENÍ 7.3.

Podpora terénní paliativní péče

OPATŘENÍ 7.4.

Rozšíření činnosti pečovatelských služeb o večerní hodiny a víkendy dle
poptávky

OPATŘENÍ 7.5.

Podpora setkávání pečujících o osoby se zdravotním postižením

42

Opatření 7.1.: Podpora pečovatelských služeb a služeb osobní asistence
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem
Dopad na cílovou skupinu

Pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Osobní asistence je speciální služba pro osoby se zdravotním a tělesným
znevýhodněním, v rekonvalescenci po úraze, pro seniory v domácím
prostředí, kteří potřebují pomoc druhé osoby se základními potřebami.
Tyto služby mohou nahradit ústavní péči, podporují co nejdelší setrvání
seniora či osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí a pomáhají
pečujícím osobám v péči o jejich blízké. Služby v terénní formě jsou levnější
než pobytové služby (pro poskytovatele, klienty i donátory) a představují
plnohodnotnou alternativu ke službám pobytovým.
Dle Českého statistického úřadu trend stárnutí populace bude nadále
pokračovat, a proto lze předpokládat stále větší potřebnost těchto služeb.
Osobní asistenci poskytuje Digitus Mise, o.p.s., Farní charita Beroun, Farní
charita Starý Knín, Dobromysl, o.p.s., Klubíčko Beroun, o.p.s. a Senior Care,
o.p.s.
Pečovatelskou službu poskytuje Digitus Mise, o.p.s., Dům pečovatelské služby
se střediskem sociální pomoci v Žebráku, Farní charita Beroun, Farní charita
Starý Knín, Domov Na Výsluní, Hořovice, Domov V Zahradách Zdice a Senior
Care, o.p.s. Dojíždění do vzdálenějších obcí ORP Hořovice za jednotlivci je pro
služby problematické a finančně nákladné.
- Navýšení a udržení kapacity pečovatelských služeb a služeb osobní
asistence
- Zajištění služeb v odlehlých obcích ORP Hořovice
- Zvýšit informovanost o dostupnosti těchto služeb
- Senioři
- Osoby se zdravotním postižením
- Navýšení stávajících kapacit dle poptávky
- Dostupnost služeb v rámci celého ORP
- Uživatelé mohou co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Digitus Mise, o.p.s.
Domov Na Výsluní, Hořovice
Domov V Zahradách Zdice
Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku
Farní charita Beroun
Farní charita Starý Knín, Dobromysl o.p.s.
Klubíčko Beroun o.p.s.
Senior Care, o.p.s.
Město Hořovice
Spádové obce a další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 a r. 2016
Náklady spojené s poskytováním služeb
-

Rozpočet města Hořovice
Dotace města Hořovice
Platby uživatelů
Rozpočet Středočeského kraje
Spádové obce
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-

Platby od klientů

Opatření 7.2.: Podpora odlehčovacích služeb
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity
Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Odlehčovací službu využívá pečující rodina o seniora nebo osobu se
zdravotním postižením v případě, kdy na kratší dobu potřebují pomoc s péčí.
Tyto služby mají odlehčit pečujícím osobám v každodenní péči o seniora,
zajistit možnost ekonomické aktivity pečujících a dopřát jim nezbytný
odpočinek nebo prostor pro vyřízení osobních záležitostí.
Pečujícím se nabízí odlehčovací služba terénní, pobytová a ambulantní.
Odlehčovací služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytuje:
Farní charita Beroun (terénní, pobytová), Farní charita Starý Knín (terénní),
Digitus Mise, o.p.s. (terénní), Dobromysl, o.p.s. (ambulantní – pro OZP do 50
let), Domov Na Výsluní, Hořovice (pobytová), Domov V Zahradách Zdice
(pobytová – pro seniory), Klubíčko Beroun, o.p.s (ambulantní, terénní,
pobytová – pro OZP do 50 let).
Cílem opatření je udržet současné kapacity a dostupnost odlehčovací služby.
Zachování stávající kapacity, popř. její navýšení dle poptávky
Zvýšení informovanosti o dostupnosti těchto služeb
-

Senioři
Osoby se zdravotním postižením
Udržení stávajících kapacit dle poptávky
Zvýšená poptávka po službách

Dopad na cílovou skupinu

-

Senioři a osoby se zdravotním postižením budou moci déle setrvat
v domácím prostředí
Rodiny budou moci pečovat o blízkou osobu (seniora, osobu se
zdravotním postižením) v domácím prostředí
Pečující budou mít možnost ekonomické aktivity a odpočinku
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Digitus Mise, o.p.s.
Dobromysl, o.p.s.
Domov Na Výsluní, Hořovice
Domov V Zahradách Zdice
Farní charita Beroun
Farní charita Starý Knín
Klubíčko Beroun, o.p.s.
Město Hořovice
Spádové obce
Středočeský kraj
Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 a r. 2016

Partneři

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Náklady spojené s poskytováním služeb

-

Rozpočet města Hořovice
Dotace města Hořovice
Dotace EU
Rozpočet Středočeského kraje
Platby od klientů
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Opatření 7.3.: Podpora terénní paliativní péče
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Služba je určena rodinám, které pečují v domácím prostředí o své blízké
v posledním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Pomáhá tak k setrvání
nemocného v domácím prostředí v okruhu nejbližších do konce života. Tuto
službu mohou využít také klienti domovů pro seniory.
V Hořovicích a spádových obcích dosud tato služba poskytována nebyla.
Od podzimu 2014 bude poskytovat terénní paliativní péči Hospic Dobrého
Pastýře, TŘI, o.p.s
Finanční podpora hospicové služby
Uspokojení poptávky po paliativní péči
Zvýšení informovanosti o možnostech pomoci a podpory prostřednictvím
této sociální služby
Osoby v terminálním stádiu onemocnění
Rodiny pečující o osoby v terminálním stádiu onemocnění
Klienti domovů pro seniory
Nabídka služeb paliativní péče v ORP Hořovice
Poptávka po službách

Dopad na cílovou skupinu

-

Nevyléčitelně nemocní budou moci setrvat v domácím prostředí do
konce života
Rodiny budou moci pečovat o své blízké v poslední fázi nevyléčitelného
onemocnění
Podpora rodin pečujících o blízkého člověka v posledním stádiu
nevyléčitelné nemoci
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

-

Partneři

Město Hořovice
Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 a r. 2016

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

Hospic Dobrého Pastýře, TŘI, o.p.s.

-

1.240.000 Kč/rok

-

Dotace města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Platby od klientů
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Opatření 7.4.: Rozšíření činnosti pečovatelských služeb o večerní hodiny a víkendy dle poptávky
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Pečovatelské služby mohou částečně nahradit ústavní péči, jsou finančně
méně náročné (pro poskytovatele, klienty i donátory) a představují
plnohodnotnou alternativu ke službám pobytovým.
Setrvání v domácím prostředí, dokud to zdravotní stav člověka umožňuje, je
preferovanou možností ze strany seniorů i jejich rodin.
U pečovatelské služby byl zaznamenán zájem o rozšíření poskytování služeb
mimo současnou pracovní dobu – ve večerních hodinách a o víkendech.
Pečovatelskou službu poskytují: Digitus Mise, o.p.s., Dům pečovatelské služby
se střediskem sociální pomoci v Žebráku, Farní charita Beroun, Farní charita
Starý Knín, Domov Na Výsluní, Hořovice, Domov V Zahradách Zdice a Senior
Care, o.p.s.
Cílem opatření je zajistit dostupné pečovatelské služby v časech dle potřeb
uživatelů.
- Pravidelné mapování poptávky po péči ve večerních hodinách a o
víkendech
- Hledání finančních prostředků na zajištění služby
- Uspokojení poptávky po službách ve večerních hodinách a o víkendech
- Rozšíření pracovní doby či zavedení flexibilní pracovní doby
- Senioři
- Osoby se zdravotním postižením
- Rozšířená pracovní doba poskytovaných služeb
- Využívání pečovatelské služby ve večerních hodinách a o víkendech

Dopad na cílovou skupinu

- Uživatelé mohou co nejdéle zůstat v domácím prostředí dle svých
individuálních potřeb
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Partneři

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

- Digitus Mise, o.p.s.
- Domov Na Výsluní, Hořovice
- Domov V Zahradách Zdice
- Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku
- Farní charita Beroun, Farní charita Starý Knín
- Senior Care, o.p.s.
- Město Hořovice
- Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
- Spádové obce
r. 2015 a r. 2016
-

Náklady spojené s poskytováním služeb
Dotace města Hořovice
Spádové obce
Platby od klientů
Rozpočet Středočeského kraje
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Opatření 7.5.: Podpora setkávání pečujících o osoby se zdravotním postižením
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dle dotazníkového šetření s rodiči pečujícími o děti se zdravotním postižením
v Hořovicích a spádových obcích mají rodiče zájem o vzájemná setkávání a
sdílení zkušeností s jinými rodiči v podobné situaci.
Na pracovní skupině KPSS byl rodičům představen model tzv. svépomocné
skupiny, která hájí práva rodin s dětmi se zdravotním postižením (příklad
z Dobříše). Jak se však ukázalo, není v možnostech pečujících, kteří se
zúčastnili pracovní skupiny, iniciovat vznik svépomocné skupiny.
Cílem opatření je zlepšit spolupráci a informovanost mezi pečujícími o osoby
se zdravotním postižením, což povede ke zkvalitnění života osob se
zdravotním postižením i pečujících.
- Informování a motivace rodičů dětí s postižením
- Uspořádání setkání v rámci komunitního plánování sociálních služeb
- Pomoc s vytvořením svépomocné skupiny pečujících o OZP v případě jejich
zájmu
- Rodiče pečující o osoby se zdravotním postižením
- Osoby se zdravotním postižením
- Setkání rodičů v rámci pracovní skupiny KPSS
- Pravidelná setkávání rodičů, popř. ustanovení svépomocné skupiny

Dopad na cílovou skupinu

- Informovanost mezi pečujícími o osoby se zdravotním postižením o
dostupných sociálních službách, školní docházce, mimoškolních
aktivitách, příspěvcích
- Sdílení zkušeností pečujících
- Spolupráce s městem Hořovice
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

Koordinátor KPSS
Rodiče pečující o děti se zdravotním postižením
Město Hořovice
Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015
1. polovina: pracovní skupina s rodiči pod vedením koordinátorky KPSS
2. polovina: druhé setkání rodičů organizované svépomocí ve spolupráci
s koordinátorkou KPSS
r. 2016
Pravidelná setkávání rodičů
Poměrný úvazek koordinátorky KPSS
-

Rozpočet města Hořovice
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PRIORITA Č. 8

UDRŽENÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY A OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

OPATŘENÍ 8.1.

Podpora domova pro seniory a domova se zvláštním režimem

OPATŘENÍ 8.2.

Zřízení domova pro osoby se zdravotním postižením

OPATŘENÍ 8.3.

Podpora denního a týdenního stacionáře
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Opatření 8.1.: Podpora domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
Popis a zdůvodnění

Výstup = co bude výsledkem

Domov pro seniory je zařízení určené k celoročnímu pobytu seniorů. Služba
je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc.
Na území správního obvodu ORP Hořovice se nachází 2 domovy pro seniory –
Domov Hostomice - Zátor, Hostomice a Domov Na Výsluní, Hořovice. Domov
V Zahradách, Zdice a Péče Těně se nachází v těsné blízkosti správního
obvodu Hořovice a občané správního obvodu mohou jejich služby také
využívat.
Domov se zvláštním režimem je určen seniorům, kteří, vzhledem ke svému
věku a onemocnění stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí,
potřebují psychickou a fyzickou pomoc a pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Domov se zvláštním režimem poskytuje Domov Na Výsluní, Hořovice
a Domov V Zahradách Zdice (který sousedí s ORP Hořovice).
Celková kapacita domovů pro seniory v ORP je 136 míst, kapacita domova
se zvláštním režimem je 16 míst.
Kapacita Domova v Zahradách Zdice je 120 lůžek, domova se zvláštním
režimem 10 míst. Kapacita domova pro seniory Péče Těně je 45 míst.
Zájem o umístění do těchto zařízení převyšuje počet míst.
Vzhledem k demografickému vývoji je patrné, že trend stárnutí populace
bude i nadále pokračovat. Proto předpokládáme navyšování poptávky po
těchto službách.
Cílem opatření je podpora těchto služeb a jejich zajištění pro místní občany.
- Udržení stávající kapacity služeb
- Udržení současné finanční podpory služeb
- Zlepšení spolupráce mezi poskytovateli pobytových služeb
- Občané seniorského věku potřebující pobytové služby
- Občané seniorského věku s onemocněním stařeckou demencí nebo
Alzheimerovou nemocí
- Zachování stávajících kapacit služeb

Dopad na cílovou skupinu

- Dostupnost potřebné služby pro občany v území ORP Hořovice

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Partneři

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

- Domov Hostomice - Zátor, Hostomice
- Domov Na Výsluní, Hořovice
- Domov V Zahradách Zdice
- Město Hořovice
- Spádové obce ORP
- Středočeský kraj
- Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 a r. 2016
- Náklady spojené s poskytováním služeb
-

Dotace města Hořovice
Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Platby od klientů
Platby zdravotních pojišťoven
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Opatření 8.2.: Zřízení domova pro osoby se zdravotním postižením
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Potřeba zřízení domova pro osoby se zdravotním postižením vyplynula
v území ze zjištěných potřeb pečujících o osoby se zdravotním postižením.
Rodiče dospělých dětí již nejsou často schopni sami zvládat péči z důvodu
stáří a náročnosti takové péče.
Zřízení služby zajistí stabilní a finančně dostupný domov pro osoby se
zdravotním postižením v blízkosti jejich rodin.
Nejblíže službu poskytuje Klubíčko Beroun, o.p.s. a Péče Těně – mimo správní
obvod Hořovice.
Návrh řešení: Domov Na Výsluní, Hořovice je nakloněn k zřízení domova pro
osoby se zdravotním postižením v případě, že bude zřízen v jiném objektu bez
snižování kapacity stávajících pobytových služeb Domova Na Výsluní,
Hořovice.
- Mapování poptávky po službě
- Hledání finančních zdrojů pro zřízení služby
- Jednání s poskytovateli a Středočeským krajem o možnosti zřízení služby
- Dospělé osoby se zdravotním postižením, které nemohou setrvat nadále
v domácím prostředí
- Zřízení pokoje pro pobytovou službu určenou dospělým osobám se
zdravotním postižením

Dopad na cílovou skupinu

- Možnost stabilního a finančně dostupného domova v ORP Hořovice pro
osoby se zdravotním postižením
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Město Hořovice
Domov Na Výsluní, Hořovice
Další poskytovatelé sociálních služeb
r. 2015 - mapování poptávky a hledání finančních zdrojů
r. 2016 - jednání s poskytovateli a Středočeským krajem o možnostech
zřízení služby
- Náklady spojené s poskytováním služby
-

Dotace města Hořovice
Rozpočet města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Platby od klientů
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Opatření 8.3.: Podpora denního a týdenního stacionáře
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Služby denního a týdenního stacionáře jsou důležitou součástí péče o osoby
se zdravotním postižením a seniory (zejména s poruchami paměti). Pomáhají
uživatelům rozvíjet a udržovat jejich rozumové schopnosti, motorické,
komunikační a sociální dovednosti, umožňují jejich zařazení do kolektivu.
Dle dotazníkového šetření mezi rodiči pečujícími o děti se zdravotním
postižením rodiče nejčastěji zmiňovali chybějící denní stacionář na Hořovicku
pro odrostlejší děti po ukončení školní docházky, který by jim umožnil
smysluplné trávení volného času a jejich rodičům zapojení do profesního
života.
Farní charita Beroun provozuje stacionář pro seniory v Berouně – denní (10
míst) a týdenní (9 míst).
Digitus Mise, o.p.s. provozuje Centrum denních služeb – pro seniory a osoby
se zdravotním postižením.
Denní stacionář osobám se zdravotním postižením poskytuje Dobromysl,
o.p.s. v Berouně (25 míst), týdenní stacionář pro osoby se zdravotním
postižením poskytuje Klubíčko Beroun, o.p.s. (16 míst).
- Udržení současné finanční podpory stávajícím službám
- Podpora rozšíření služeb, dle poptávky
- Zachování a případné navýšení stávajících kapacit
- Osoby se zdravotním postižením
- Senioři
- Pečující o seniory a osoby se zdravotním postižením
- Dostupný denní a týdenní stacionář pro místní obyvatele

Dopad na cílovou skupinu

- Uživatelům služba pomáhá v rozvoji sociálních dovedností,
v samostatnosti a sebeobsluze, mají možnost být začleněni v kolektivu a
cítit se užiteční
- Rodinám uživatelů umožňuje stacionář ekonomickou aktivitu, odpočinek
a vlastní volnočasové aktivity
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Partneři

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

- Digitus Mise, o.p.s.
- Dobromysl, o.p.s.
- Farní charita Beroun
- Klubíčko Beroun, o.p.s.
- Město Hořovice
- Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
- Spádové obce
r. 2015 a r. 2016
- Náklady spojené s poskytováním služeb
- Dotace města Hořovice
- Dotace EU
- Platby od klientů
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PRIORITA Č. 9 PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM
OPATŘENÍ 9.1.

Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním

OPATŘENÍ 9.2.

Podpora volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením a
osoby ohrožené sociálním vyloučením

OPATŘENÍ 9.3.

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

OPATŘENÍ 9.4.

Podpora rané péče
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Opatření 9.1.: Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

V současné době poskytuje sociální rehabilitaci místním občanům s duševním
onemocněním nestátní nezisková organizace Lomikámen, o.s. se sídlem
v Berouně (ambulantní i terénní program). Posláním sdružení je podpora lidí
s duševním onemocněním poskytováním sociálních služeb zaměřených na
obnovu a získávání pracovních a sociálních dovedností a osvěta v oblasti
duševního zdraví prostřednictvím kulturně-vzdělávacích akcí. Lomikámen
realizuje dvě registrované sociální služby, sociální rehabilitaci „Restart“ a
sociálně terapeutickou dílnu „Jiná káva“. Tréninková kavárna Jiná káva
v Berouně má aktuální kapacitu 8 klientů, služba sociální rehabilitace Restart
10 klientů.
U obou služeb poptávka převyšuje kapacitní možnosti a je žádoucí navýšení
kapacity obou služeb, především služby sociální rehabilitace, respektive její
terénní části.
Počet klientů Lomikámen, o.s. ve správním obvodu Hořovice činí aktuálně 2-4
osoby. Z důvodu nedostatku financí hrozí v ORP Hořovice omezení služeb.
- Udržení současné kapacity služby sociální rehabilitace pro místní občany
- Hledání finančních zdrojů pro navýšení kapacity dle poptávky místních
občanů – spolupráce s městem Hořovice
- Podpora služby sociálně terapeutická dílna
- Osoby s dlouhodobým duševním onemocněním
- Poskytování sociální rehabilitace min. 4 osobám z ORP Hořovice

Dopad na cílovou skupinu

- Zkvalitnění života osob s duševním onemocněním
- Možnost sociální integrace osob s duševním onemocněním
- Motivace a příprava uživatelů služby na složitější aktivizaci v jednotlivých
životních oblastech (např. bydlení)
- Smysluplné a aktivní trávení volného času
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Lomikámen, o.s.
Město Hořovice
Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 - zachování současného stavu a hledání možností pro rozšíření
služby
- r. 2016 - navýšení kapacity služeb
- Náklady spojené s poskytováním služeb
-

Dotace města Hořovice
Rozpočet Středočeského kraje
Nadace a nadační fondy
Regionální zaměstnavatelé
Zisk z provozu kavárny
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Opatření 9.2.: Podpora volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením a osoby
ohrožené sociálním vyloučením
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem
Dopad na cílovou skupinu

Dle dotazníkového šetření mezi rodiči pečujícími o děti se zdravotním
postižením je považováno za velký nedostatek absence specializovaných
volnočasových aktivit pro děti se zdravotním postižením, které by přihlížely
k jejich možnostem a potřebám.
Rodiny s dětmi ohrožené rizikovými jevy se často nachází v obtížné životní a
finanční situaci a nemají prostředky na volnočasové aktivity svých dětí.
Volnočasové aktivity jsou pro děti velmi důležité v rámci prevence sociální
izolace a osamění a měly by být za zvýhodněné ceny.
Hledání možností integrace v rámci stávajících volnočasových aktivit
Hledání možností pro vznik volnočasových aktivit cílených na skupinu
osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením
Podpora stávajících poskytovatelů a organizací
Osoby se zdravotním postižením
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Vznik nabídky volnočasových aktivit pro děti a dospělé se zdravotním
postižením a děti ohrožené sociálním vyloučením

Zajištění možnosti volnočasových aktivit pro děti a dospělé osoby se
zdravotním postižením a děti ohrožené sociálním vyloučením
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

-

-

Koordinátor KPSS
Město Hořovice
Středisko volného času Domeček Hořovice
Rodinné centrum Kaleidoskop
Výtvarný ráj
Další volnočasové organizace
Dobromysl, o.p.s.
Klubíčko Beroun, o.p.s.
SONS ČR
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz tělesně postižených v ČR
Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 - hledání možností, spolupráce s organizacemi
r. 2016 - vznik nabídky
- Poměrný úvazek koordinátora KPSS
Rozpočet města Hořovice
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Opatření 9.3.: Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Osoby se zdravotním postižením jsou cílovou skupinou, která je ohrožená
sociálním vyloučením, odkázaná na pomoc druhých. Zaměstnání osob se
zdravotním postižením přispěje k integraci těchto osob, kterým se zvýší jejich
finanční příjem a tím také životní úroveň. Zároveň se zvýší možnost
seberealizace v pracovní oblasti a navázání sociálních kontaktů.
Osobám se zdravotním postižením v ORP Hořovice pomáhá zprostředkovat
práci Svaz tělesně postižených Hořovice, SONS ČR a Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR.
Zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením nabízí firma Protect, Ariete chráněná dílna, Farní charita Beroun a Klubíčko Beroun, o.p.s.
- Podpora projektů zaměřených na zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
- Kontaktování a motivování zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se
zdravotním postižením
- Osoby se zdravotním postižením v produktivním věku
- Nabídka pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
- Zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Dopad na cílovou skupinu

- Placená a konkurenceschopná práce osob se zdravotním postižením na
otevřeném trhu práce
- Zvýšení sociálního statutu osob se zdravotním postižením
- Zapojení se do společnosti
- Odstranění bariér a předsudků široké veřejnosti
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Partneři

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

- Svaz tělesně postižených Hořovice
- SONS ČR
- Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
- Farní charita Beroun
- Protect
- Ariete
- Klubíčko Beroun, o.p.s.
- Město Hořovice
- ÚP ČR v Hořovicích
- Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb
r. 2015 a r. 2016
- Náklady spojené s poskytováním služeb
- Dotace města Hořovice
- ÚP ČR v Hořovicích
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Opatření 9.4.: Podpora služeb rané péče
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Raná péče představuje soustavu preventivních činností s cílem snížení
dopadu zdravotního postižení dítěte na jeho vývoj i život celé rodiny. Raná
péče je terénní služba poskytovaná rodinám dětí s postižením od narození do
max. 7 let, převážně v domácím prostředí.
Tato služba je v ORP Hořovice zajišťována organizacemi, které sídlí mimo
město, je tedy zajišťována terénním způsobem. Poskytovatelé služeb za
uživateli dojíždí z Prahy – RP Diakonie Stodůlky, RP Apla, RP EDA a další.
- Udržení služeb rané péče poskytované v domácím prostředí uživatelům
z ORP Hořovice
- Zajištění informovanosti o dostupných službách – zdravotníci, sociální
pracovníci, předškolní zařízení, mateřská centra
- Rodiny s dětmi do 7 let, které mají zdravotní postižení nebo opožděný,
nerovnoměrný či ohrožený vývoj ze zdravotních důvodů.
- Dostupné služby rané péče

Dopad na cílovou skupinu

- Snížení dopadů zdravotního postižení dítěte na jeho vývoj a na rodinu
- Zajištění podmínek pro integraci dítěte s postižením do společnosti
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

- Poskytovatelé služby raná péče
- Město Hořovice
- Spádové obce
r. 2015 a r. 2016
- Náklady spojené s poskytováním služeb
- Dotace města Hořovicei
- Rozpočet Středočeského kraje

i

Vysvětlení: Dotace města Hořovice uváděná jako Možné zdroje financování - jedná se o
příspěvek z rozpočtu města Hořovice na sociální oblast v rámci dotačního řízení.
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