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1.      SMYSL REALIZAČNÍHO PLÁNU, JEHO NAPLŇOVÁNÍ A KONTROLA 
 
 
 
Realizace  komunitního  plánu  bude  probíhat  naplňováním  realizačních  plánů  zpracovaných  na 
jednotlivé kalendářní  roky  (v  současné  době  rok  2016).  Realizační  plán  soustřeďuje  pozornost  na 
vybraná opatření a aktivity z komunitního plánu, příp. obsahuje nově  stanovená opatření a aktivity 
reagující na nově vzniklé potřeby v sociální oblasti. Hlavní úsilí v daném roce by mělo být věnováno 
především  uskutečnění  aktivit  uvedených  v  realizačním  plánu.  Za  uskutečnění  aktivit  jsou 
zodpovědné osoby a organizace uvedené v textu u jednotlivých aktivit. 

 
Pro  účely  kontroly  naplňování  plánu,  zhodnocování  dopadu  uskutečněných  aktivit,  projednávání 
nově vzniklých potřeb a přípravy realizačního plánu na další  rok se budou nadále 1x  ročně scházet 
členové pracovních skupin, které byly vytvořeny během komunitního plánování (tzn. Senioři a osoby 
se  zdravotním  postižením,  Děti,  mládež  a  rodiny  s dětmi  a  Ostatní  osoby  ohrožené  sociálním 
vyloučením): 
 
Pracovní skupiny: 

    1x ročně proběhnou oddělená setkání pracovních skupin 
‐ předpokládají se setkání vždy do června daného roku 
‐ cílem bude projednání nově zjištěných potřeb a v souvislosti s tím stanovení nových aktivit či   
opatření reagujících na nové potřeby 
‐ cílem bude také zpracování návrhu realizačního plánu na další rok 

 
  1x ročně proběhne společné setkání všech pracovních skupin 

‐  předpokládá se druhé pololetí v daném roce 
‐  cílem   setkání   bude   hodnocení   plnění   realizačního   plánu   a   projednání   dopadu 

realizovaných aktivit 

 
 
Řídící skupina: 
 Se bude setkávat 1x ročně.   Cílem setkání bude: 

‐  projednání zprávy o plnění plánu 
‐  projednání dopadu realizovaných aktivit, příp. nově stanovených aktivit 
‐  schválení realizačního plánu na další rok (v návaznosti na tvorbu rozpočtu města) 
 
 

Setkání bude svolávat Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Klatovy.  
 

 
V době  realizace  komunitního  plánu (tj. do roku 2019) bude město Klatovy aktualizovat  informace  o 
komunitním  plánování  na  webové  stránce města.   
 

 
V roce 2019 bude zahájena aktualizace komunitního plánu. 
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2.      STRUKTURA REALIZAČNÍHO PLÁNU 
 
 
 

Prioritní  oblasti,  opatření  a  aktivity  určené  k realizaci  v daném  kalendářním  roce  jsou  uvedeny 
nejprve souhrnně. Poté  jsou detailně popsány v následujících kapitolách. Detailní popis  jednotlivých 
aktivit a opatření je totožný jako popis v komunitním plánu sociálních služeb. 



 

 

3.  SEZNAM PRIORITNÍCH OBLASTÍ, OPATŘENÍ A AKTIVIT PRO ROK 2014 
 
 

 

Pr
io
rit
ní
 o
bl
as
ti 1. Podpora seniorů a 

osob se zdravotním 
postižením 

2. Podpora dětí, 
mládeže a rodin 
s dětmi 

3. Podpora služeb 
pro osoby ohrožené 
závislostí nebo 
závislé na 
návykových látkách 

4. Řešení bytové 
problematiky v 
regionu 

5. Odstraňování 
stavebních bariér 
v území 

6. Zvýšení 
informovanosti o 
sociálních službách 

7. Podpora řešení 
problémů v sociální 
oblasti v regionu 

 

O
pa

tř
en

í 

1.1 Zajištění služeb 
osobní asistence pro 
děti se zdravotním 
postižením a jejich 
rodiny 

2.1 Rozvoj sociálně 
aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

3.1 Rozvoj služeb či 
aktivit pro osoby 
ohrožené závislostí 
nebo závislé na 
návykových látkách 

4.1 Vybudování 
pobytových zařízení 
pro občany se sníženou 
soběstačností z důvodu 
věku či zdravotního 
postižení 

5.1 Odstraňování 
stavebních bariér 
v území a 
informovanost o 
bezbariérových 
trasách 

6.1 Zpřehlednění 
možností pomoci 
lidem v tíživých soc. 
situacích na 
webových stránkách 
obcí a měst 

7.1. Spolupráce 
poskytovatelů          
sociálních služeb a   
organizací 
poskytujících návazné 
služby 

1.2 Rozvoj 
pečovatelské služby 
v Železné Rudě 

  2.2. Zajištění služby   
  mediace a krizové 
  intervence a rozvoj 
  služeb pro rodiny 
  v soc. nepříznivých 
  situací 

 4.2 Provozování 
domova se zvláštním 
režimem 

 6.2 Aktualizace 
průvodce sociálními a 
doprovodnými 
službami na 
Klatovsku 

 

1.3 Podpora 
pracovního uplatnění 
osob se zdrav. 
postižením 

 2.3 Zajištění činnosti 
   primárního preventisty
   pro město Klatovy 

 4.3. Zajištění činnosti 
 ambulantního sociálního 
 pracovníka v rámci  
 podporovaného bydlení 

 6.3 Informovanost 
lékařů o sociálních 
službách 

 

   2.4. Provozování zařízení 
pro předškolní vzdělávání 
dětí ze soc. slabých rodin

    

   2.5. Rozvoj 
neorganizovaných 
volnočasových aktivit pro 
děti a mládež 
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4.  PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT 

 
 

Prioritní oblast 1: Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením 
 
Opatření 1.1 Zajištění služeb osobní asistence pro děti se zdravotním postižením a 

jejich rodiny 

Odůvodnění opatření   Zdravotně  postiženým  dětem  a  jejich  rodinám  na  Klatovsku  jsou 
  v současné  době  určeny  služby  rané  péče  (do  7  let  věku  dítěte)  a 
denního  stacionáře  (od  18  let  věku).  Rodičům  těžce  zdravotně
postižených dětí  chybí  zejm.  terénní  služba,  která by  jim poskytla  čas
potřebný  na  vyřízení  věcí  na  úřadech,  pro  odpočinek  a  zejména  čas, 
který by mohly matky věnovat zdravým sourozencům a rodině.  

  V současné době v Klatovech poskytuje službu osobní asistence Oblastní
charita Klatovy a to pouze dospělým klientům. 

Popis opatření    Zájem klientů ze strany OCH Klatovy  zmapován, rodiče očekávali, že    
  získají na úhradu služeb grant, což se nezdařilo. Pro r 2016 bude             
  OCH dále se sdružením PODEJ NÁM RUKU spolupracovat a zjišťovat  
  zájem o poskytnutí služby. 

Cílová skupina    rodiny s dětmi se zdravotním postižením 

Termín realizace    2016: 
‐ zjištění skutečného zájmu rodičů o tuto službu 
‐ zajištění finančních prostředků na fungování služby 
‐ funkčnost služby v roce 2016 a  dále 

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

  Oblastní charita Klatovy 
  Podej nám ruku, o.s. (zmapování zájmu rodin a za jakých podmínek) 
  Diakonie ČCE – Středisko v Praze 5 – Stodůlkách (raná péče) (zmapování 
zájmu rodin) 

Předpokládané 
náklady 

  Náklady na realizaci asistence do konce roku 2016 (8 hodin týdně) jsou 
  cca 32 tis. Kč. 
  Roční mzdové náklady na celý úvazek osobního asistenta jsou cca ve výši
  290 tis. Kč 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

  MPSV ČR 
  Plzeňský kraj 
  Město Klatovy 
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Opatření 1.2 Rozvoj pečovatelské služby v Železné Rudě 

Odůvodnění aktivity   Záměrem obce je zajistit takové terénní služby pro své občany, aby 
 mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. 

Popis aktivity   Městu Železná Ruda se za spolupráce s OCH Sušice podařilo zajistit pro    
své občany pečovatelskou službu (dále jen PS). V současné době je PS 
poskytována 10 klientům města.  OCH Sušice má díky vstřícnému postoji 
MěÚ Železná Ruda vytvořené zázemí pro svou službu, které může 
využívat.  
OCH bude dále spolupracovat s ÚP za účelem zajištění pracovníka pro 
pracoviště v Železné Rudě. 

Cílová skupina  občané  Železné  Rudy  a  spádových  obcí  se  sníženou  soběstačností 
 z důvodu věku či zdravotního postižení 

Termín realizace  průběžně 

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

 město Železná Ruda 
 externí poskytovatel pečovatelské služby 

Předpokládané 
náklady 

 dle konkrétních podmínek externího poskytovatele služeb a potřeb 
 občanů týkajících se jednotlivých úkonů pečovatelské služby 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

 Krajský úřad Plzeňského kraje – Podpora pro obce, které mají 
 uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem soc. služeb  
 na zajišťování pečovatelské služby město Železná Ruda 

 
 
 
 
Opatření 1.3 Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením 

Odůvodnění opatření   Možnosti  pracovního  uplatnění  osob  se  zdravotním  postižením  jsou 
 velmi malé. Nabídka pracovních příležitostí na otevřeném trhu práce je  
 v regionu nízká. Zároveň ne všichni zdravotně postižení jsou schopni   
 pracovat na otevřeném trhu práce. 
 V minulosti byla v Klatovech provozována chráněná dílna, její činnost  
 však byla již ukončena. V současné době je zde provozován obchod   
 Second Help, který nabízí dlouhodobé pracovní uplatnění pro lidi se   
 zdravotním postižením. Diakonie ČCE‐středisko Západní Čechy realizuje 
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  v Klatovech   také   ve   spolupráci   s o.s.   Ledovec   program   podpory
sociálních a pracovních dovedností pro osoby se zdravotním postižením 
a    chronickým    duševním    onemocněním.     
V regionu    působí    také    o.s.    Krystal    –    sdružení    lidí    s duševním 
onemocněním,  z nichž  někteří  pobírají   částečný   invalidní  důchod  a 
potýkají  se  s nedostatkem  financí.    
Realizace opatření podpoří zaměstnávání  lidí se zdravotním postižením 
a tím jejich integraci do společnosti. 

Popis opatření  Klíčové aktivity:
   propagace firem zaměstnávající osoby se zdravotním postižením 

je realizována prostřednictvím klatovského zpravodaje 
 

Cílová skupina  občané   se  zdravotním  postižením  (zejm.  s mentálním   a  duševním
onemocněním) 

Termín realizace     průběžně  

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

Diakonie ČCE‐středisko Západní Čechy 
o.s. Krystal 
město Klatovy, obce v regionu (podpora propagace) 

Předpokládané 
náklady 

 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

 

 
 
 
 
 

Prioritní oblast 2: Podpora dětí, mládeže a rodin s dětmi 
 
Opatření 2.1 Rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Odůvodnění opatření Jedná  se o službu poskytovanou rodině s dítětem,  u  kterého je jeho
vývoj ohrožen v důsledků dopadů dlouhodobě krizové sociální  situace, 
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují 
další  rizika  ohrožení  jeho  vývoje.  V regionu  službu  zajišťuje  Domus  –
centrum  pro  rodinu  při  stávající  kapacitě  18  rodin  odpovídající  1,5
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   úvazku.   V současné   době   Odbor   sociálních   věcí   a   zdravotnictví
Městského     úřadu     Klatovy   pracuje   několikanásobně větším počtem 
rodin,  které   by   také potřebovaly sanační službu. 
V Plzeňském   kraji   sociálně   aktivizační   službu   pro   rodiny   s dětmi 
zajišťuje  kromě  jiných  organizací  také Diakonie  ČCE‐středisko  Západní 
Čechy, která na Klatovsku působí. 
Pro rozšíření sociálně aktivizačních služeb obou organizací  je potřebná
finanční spoluúčast obcí a měst. 
Realizace  opatření  umožní  poskytnout  dlouhodobou  systematickou 
podporu  a  nezbytnou  spolupráci  dalším  potřebným  rodinám  s dětmi 
pro   zlepšení   jejich   situace,   příp.   jejich   fungování.   Tím   významně 
dojde ke  snížení rizika jejich sociálního vyloučení. 

Popis opatření  Rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Klíčové
aktivity: 

‐ současné době nemohou již stávající Nestátní neziskové organizace 
 ( dále NNO) rozšiřovat svou kapacitu. 
Nutno hledat další možnosti a NNO nabízející tuto službu. 

Cílová skupina  rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci 

Termín realizace    2016 – průběžná jednání o rozšíření kapacity, popř. jednání s dalšími  
  NNO o poskytování této služby 

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

město Klatovy (spolupracující subjekt) 
Domus – centrum pro rodinu 
Diakonie ČCE‐středisko Západní Čechy 

Předpokládané 
náklady 

Mzdové náklady na celý úvazek pracovníka zajišťujícího sociálně 
aktivizační službu pro rodiny s dětmi jsou cca ve výši 370 000,‐Kč / rok 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

MPSV ČR 
Plzeňský kraj 
dotační programy EU 
město Klatovy, obce 

 
 
 

Opatření 2.2. 
 
 

Zajištění služby mediace a krizové intervence a rozvoj služeb pro 
rodiny v sociálně nepříznivé situaci 
 

Odůvodnění opatření    V Klatovech je na základě zajištění odboru  SVZ  využívána pro potřeby     
  klientů Orgánu sociálně – právní ochrany dětí služba rodinné mediace     

Popis opatření   V současné době je tato služba poskytována klientům na základě   
dobrovolnosti v prostorách MěÚ Klatovy 

Cílová skupina  Klienti / rodiče SPOD 
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Termín realizace  průběžný

Předpokládané  
náklady 

MěÚ Klatovy ‐ OSPOD + klient 

 
 
 
 
Opatření 2.3 Zajištění činnosti primárního preventisty pro město Klatovy 

Odůvodnění aktivity  Z  jednání  pracovní  skupiny  děti  a mládež,  osob  ohrožených  sociálním 
vyloučením a řídící skupiny vyplynula potřeba zřízení pozice  primárního 
preventisty. 

Popis opatření  V současné době probíhá z podnětu obce Běšiny jednání protidrogové 
komise, která zřízení této činnosti považuje pro Klatovy též za žádoucí. 

Cílová skupina  Žáci II. stupně ZŠ  

Termín realizace  průběžně 

Realizátor  
 

město Klatovy, EU fondy KÚPK, neziskové organizace (popř. jako 
nositel/e projektu), protidrogová komise, obec Běšiny 
 

Předpokládané 
náklady 

mzdové náklady zhruba ve výši 400.000,‐ Kč/rok 

 
 
 
Opatření 2.4. Provozování zařízení pro předškolní vzdělávání dětí ze sociálně slabých 

rodin 
Odůvodnění aktivity Na  jednání  pracovní  skupiny  děti  a  mládež  organizace  Člověk  v tísni 

informovala  o  nové  inkluzivní  výzvě  pro  MŠ  „Podpora  pro  děti 
předškolní a školní oblasti“. 

Popis opatření Zajištění asistentů do MŠ, pomoc při přechodu dětí z MŠ do ZŠ a z I. st. 
ZŠ na II. st. ZŠ „Podpora zřizování předškolních klubů a nultých ročníků 
MŠ“. 

Cílová skupina Děti předškolního  a školního věku 

Termín realizace průběžně 

Realizátor  
 

Člověk v tísni, MŠ, Město Klatovy, odbor ŠKCR, Oblastní charita Klatovy 

Předpokládané 
náklady 
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Opatření 2.5. Rozvoj neorganizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež 

Odůvodnění aktivity Vytvoření  nových  volnočasových  aktivit  pro  věkové  kategorie  dětí  a 
mládeže  a) 10‐14 let a b) 14‐18 let 

Popis opatření Vytvořit nové aktivity formou venkovních hřišť, doplnit stávající hřiště 
o mobilní WC, vybudovat hřiště se zázemím a dozorovou službou, 
dopravní hřiště řešit i na jiném místě v Klatovech, cíl – vytipovat novou 
lokalitu 

Cílová skupina Děti a mládež 

Termín realizace průběžně 

Realizátor  
 

město Klatovy 
 

Předpokládané 
náklady 
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 Prioritní oblast 3: Podpora služeb pro osoby ohrožené závislostí nebo  závislé na návykových 
látkách 
 
 
Opatření 3.1 Rozvoj služeb či aktivit pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách 

Odůvodnění opatření V Klatovech působí organizace Ulice – Agentura terénní sociální práce,
o.s.,  která pracuje zejména s problémovými a  dlouhodobými   uživateli 
návykových  látek.  V  rámci  terénního  programu  podporuje  klienty  ve
snižování  rizik způsobu  jejich života.  Jiné sociální služby v protidrogové
oblasti nejsou v klatovském regionu poskytovány. Tato skutečnost byla
účastníky  KPSS  vyhodnocena  jako  nedostačující.  Konkrétně  byly  za

 Chybějící služby označeny  např.  služby  pracující  s rodinami,  ve 
kterých  se  vyskytují návykové látky, poradenské  služby  pro  rodiče, 
jejichž děti experimentují s návykovými látkami a další. 

Popis opatření V  současné  době  pracuje  na  základě  iniciativy  obce  Běšiny  –
Euroregionu  a  města  Klatovy  skupina  zabývající  se  také  drogovou 
problematikou,  která bude dále  vyhodnocovat možnost  zřízení dalších 
služeb a aktivit v této oblasti. 

Cílová skupina osoby ohrožené závislostí na návykových látkách či závislí uživatelé 

Termín realizace 2016-2019 

Realizátor  
 

město Klatovy 
obce zapojené do KPSS 

Předpokládané 
náklady 

průzkum je realizován v rámci projektu komunitního plánování 
sociálních služeb 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 
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Prioritní oblast 4: Řešení bytové problematiky v regionu 
 
 
 

Opatření 4.1 Vybudování pobytových zařízení pro občany se sníženou 
soběstačností z důvodu věku či zdravotního postižení 

Aktivita  Vybudování pobytového zařízení pro občany  se sníženou
soběstačností z důvodu věku či zdravotního postižení ve městě Plánice 

Odůvodnění aktivity Obec  již dlouhodobě řeší záměr vybudovat pobytové  zařízení pro své
občany   se   sníženou   soběstačností   z důvodu   věku   či   zdravotního 
postižení.   V současné   době   jsou   demolovány   původní   objekty   na 
vybraném pozemku a je zpracovávána projektová dokumentace. 

Popis aktivity Projekt byl v současné chvíli změněn na byty o velikosti 45 m2.   
Město Plánice vyčkává s definitivním řešením a to i s ohledem 
na podmínky čerpání dotace z EU 

Cílová skupina občané  města  Plánice  se  sníženou  soběstačností  z důvodu  věku  či
zdravotního postižení 

Termín realizace  

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

město Plánice 

Předpokládané 
náklady 

 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

dotační programy ČR (např. MMR ČR – program Podpory bydlení – 
podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů) 
dotační programy EU 
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Opatření 4.2 Provozování domova se zvláštním režimem 

Odůvodnění opatření Při mapování aktuální sociální situace na Klatovsku  zazněl jako jeden 
z  podnětů    k  rozvoji    sociálních    služeb  návrh  na  zřízení  chybějícího 
domova    se    zvláštním režimem.  Domov  je  určen  osobám,  které mají
sníženou  soběstačnost  z  důvodu      chronického      duševního 
onemocnění      nebo      závislosti      na návykových  látkách  a  osobám  se
stařeckou, Alzheimerovou a ostatními   typy  demencí.    V regionu    není 
domov   se   zvláštním   režimem zřízen ani provozován. 

Popis opatření  Na rok 2016 se plánuje v Klatovské nemocnici a.s. v budově plicního 
oddělení vytvořit 9 sociálních lůžek, 30 lůžek LDN a 8 hospicových lůžek a 
vybudování chráněného bydlení pro psychicky nemocné pacienty. 

Cílová skupina osoby se sníženou soběstačností z důvodu demence 

Termín realizace  

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

Klatovská nemocnice 
Plzeňský kraj 

Předpokládané 
náklady 

minimální, objekt byl již dříve rekonstruován 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

MPSV ČR 
platby klientů 

   
  Plzeňský kraj (vstupní investice) 

 
 
 
 
 
 

Opatření 4.3 Zajištění činnosti ambulantního sociálního pracovníka v rámci 
podporovaného bydlení 

Odůvodnění opatření Klatovský region se stejně jako řada jiných v kraji potýká s problémem 
ubytoven   a   bydlení   pro   osoby   ohrožené   sociálním   vyloučením   či 
sociálně vyloučené. Pro řešení problémů je třeba zajistit takové formy 
bydlení   s potřebnými   sociálními   službami,   které   umožní   občanům 
nacházejícím  se  v tíživé  sociální  situaci  spojené  se  ztrátou  
bydlení, získávat bydlení odpovídající jejich aktuálním možnostem a 
především schopnostem a také možnosti  aktivně spolupracovat na 
zvyšování dovedností udržet si dlouhodobě nájemní bydlení.  
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Popis opatření V  případě  potřeby  poskytovat  klientům  ubytovny  podporu  formou
sociální  služby,  bude  zřízena  pracovní  pozice  ambulantního  sociálního 
pracovníka   v rámci   sociální   rehabilitace     za  účelem  dlouhodobé   a 
komplexní     podpory     občanů     s cílem     napomoci     jim     k získání 
samostatného bydlení. Klíčové aktivity: 

 příprava     na     zajištění     činnosti     ambulantního     sociálního 
pracovníka  –  registrace  sociální  služby  (sociální  rehabilitace), 
zajištění finančních prostředků, výběr pracovníka 

Cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené 

Termín realizace  

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

MěÚSS Klatovy 

Předpokládané 
náklady 

 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

MPSV ČR 
Plzeňský kraj 
Město Klatovy 

 

 

Prioritní oblast 5: Odstraňování stavebních bariér v území 
 

Opatření 5.1 Odstraňování stavebních bariér v území a informovanost o 
bezbariérových trasách 

Odůvodnění opatření V současné době existují  v Klatovech komunikace a budovy, které jsou
pro   zdravotně   postižené   občany,   seniory   s horší   pohyblivostí   či 
maminky s kočárky obtížně přístupné či zcela nepřístupné. V roce 2011 

 
 
 
 
 

bylo  ve  spolupráci  s organizacemi  sdružujícími  zdravotně  postižené,
seniory,    s   l i dm i   se    ztíženou    mobilitou    a    maminkami 
pohybujícími   se s kočárky     vytipováno  5  prioritních   tras  vedoucích 
městem    Klatovy  k  bezbariérovým  úpravám  pro  zajištění
bezproblémového  pohybu  lidí s handicapem. Dále byl  zpracován popis
řešení  bezbariérovosti  těchto  tras    vč.    úprav    v  budovách 
nacházejících   se   na   trasách.   Realizace bezbariérových úprav  těchto
tras a  související  informovanost občanů o bezbariérových  budovách  a
trasách umožní  cílové  skupině pohybovat se ve městě bez omezení. 

Popis opatření Odbor školství , kultury a cestovního ruchu MěÚ Klatovy v současné 
době připravuje bezbariérovou trasu od zastávky MHD v Jiráskově ulici u 
hradeb k odboru dopravy MěÚ Klatovy, Mayerova 130. 
V současné chvíli se řeší dostupnost dopravního úřadu. 

Cílová skupina osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiče s kočárky 

Termín realizace 2016 
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Realizátor + 
spolupracující subjekt 

Koordinátor projektu 
pí Sommerová ( odbor ŠKCR MěÚ Klatovy) 

Předpokládané 
náklady 

5 – 10 mil. Kč 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

dotační programy ČR (např. MMR ČR‐Podpora pro odstraňování bariér 
v budovách) 
dotační programy EU 

 
 
 

Prioritní oblast 6: Zvýšení informovanosti o sociálních službách 
 
Opatření 6.1 Zpřehledněnímožností pomoci lidem v tíživých sociálních situacích na 

webových stránkách obcí a měst 

Odůvodnění opatření Dle   poskytovatelů   soc.   služeb   chybí   přehledné    a    srozumitelné
informace na jednom místě o možnostech pomoci  lidem, kteří se náhle 
ocitli  v nepříznivé  životní  situaci.  Prostřednictvím  webových  stránek 
obcí    a   měst    lze    přehledně    a    srozumitelně    informovat    občany 
nacházející  se  v tíživých  sociálních  situacích  o  možnostech  pomoci  a 
dostupných    sociálních    službách.    Na    většině    webových    stránek 
v současné  době  nejsou  tyto  informace  k dispozici  na  jednom místě, 
snadno přístupné a v potřebné srozumitelnosti. Zveřejnění informací na 

 webových  stránkách  obcí  a  měst  přispěje  k lepší  orientaci  občanů
v možnostech  pomoci  v jejich  situacích  a  ke  zlepšení  jejich 
informovanosti o sociálních službách. 

Popis opatření  Na  úvodní  straně  webových stránek  obcí  a  měst  v regionu
 byl  vytvořen prolink   „Potřebuji pomoc“ a „ Sociální služby“. Pod   
 tímto odkazem jsou zveřejněné informace o možnostech pomoci 
 a dostupných sociálních službách.  

Cílová skupina lidé nacházející se v tíživých životních situacích 

Termín realizace   realizace  v roce 2015 

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

Město Klatovy, obce zapojené do 2. etapy KPSS na Klatovsku 

Předpokládané 
náklady 

bez finančních nákladů 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 
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Opatření 6.2 Aktualizace průvodce sociálními a doprovodnými službami na 
Klatovsku 

Odůvodnění opatření Průvodce   sociálními   a   doprovodnými   službami   na   Klatovsku   byl
aktualizován v roce 2014 a následně distribuován poskytovatelům
sociálních a doprovodných služeb, NNO, obcím, soudu, lékařům a 
dalším institucím. V současné době je stále pro potřeby poskytovatelů a 
dalších k dispozici na odboru SVZ MěÚ Klatovy, Vídeňská 66.

Popis opatření Zaktualizování informací o poskytovatelích sociálních služeb a 
doprovodných organizací, zajištění finančních prostředků pro tisk 

Cílová skupina občané  obcí  nacházejících  se  ve  správním  území  obce  s rozšířenou
působností Klatovy a zapojených do 2. etapy KPSS 

Termín realizace   Realizace  2014 ‐ 2015 

Realizátor + CpKP ZČ (aktualizace informací, zajištění grafické úpravy) 

spolupracující subjekt město Klatovy 

Předpokládané 
náklady 

 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

 

 
 
 
Opatření 6.3 Informovanost lékařů o sociálních službách 

Odůvodnění opatření Obvodní  lékaři a pediatři jsou vnímáni jako důležité osoby pro možné
informování   občanů   se   sníženou   soběstačností   i   občanů   v tíživých 
životních   situacích   o   službách,   které   jim  mohou   v jejich   situacích 
pomoci.  Informovanost  lékařů  o  sociálních  službách  byla  na  základě 
zkušeností členů pracovních skupin vyhodnocena jako nedostatečná. 

Popis opatření Nejefektivnějším  prostředkem  pro  informování   lékařů  o  sociálních
službách  byl  shledán  osobní  kontakt.  Poskytovatelé  sociálních  služeb 
mohou   využít   k informování   lékařů   na   Klatovsku   jejich   pravidelná 
setkání,  která  jsou  organizována  v rámci  lékařských  sdružení.  Klíčové 
aktivity: 

 individuální   dojednání   prezentace   sociálních   služeb   dle   zájmu 
jednotlivých poskytovatelů služeb 

    prezentace sociálních služeb na setkání lékařů 
 
Informovanost zajištěna i prostřednictvím Průvodce sociálními  a       
doprovodnými službami. 

Cílová skupina praktičtí   lékaři  na  Klatovsku,  praktičtí  lékaři  pro  děti  a  dorost  na
Klatovsku 
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Termín realizace průběžná ( 2014‐ 2019)  

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

poskytovatelé sociálních služeb, Město Klatovy, OSVZ 
Sdružení praktických lékařů ČR 
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 

Předpokládané 
náklady 

bez finančních nákladů 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

 

 
 
 
 
 
 

Prioritní oblast 7: Podpora řešení problémů v sociální oblasti v regionu 
 

 
Opatření 7.1 Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a organizací poskytujících 

návazné služby 

Odůvodnění opatření Účastníci   2.   etapy   komunitního   plánování    sociálních   služeb   na
Klatovsku za cílovou skupinu „Děti, mládež a rodiny s dětmi“ a „Ostatní 
osoby  ohrožené  sociálním  vyloučením“  vnímají  jako  nedostatečnou 
vzájemnou  informovanost  o  svých  službách  a  aktivitách  a  vyjadřují 

 potřebu vzájemné spolupráce. Realizace opatření podpoří rozvoj
služeb a jejich zefektivnění pro tyto cílové skupiny. 

Popis opatření Bylo  specifikováno  ,  že    se  jednotliví  poskytovatelé  soc.  služeb  budou 

scházet 1x ročně dle oborové specializace.      

Cílová skupina poskytovatelé sociálních služeb, organizace poskytující návazné služby 

Termín realizace 2016 ‐ 2019 

Realizátor + 
spolupracující subjekt 

poskytovatelé sociálních služeb 
organizace poskytující návazné služby 

Předpokládané 
náklady 

bez finančních nákladů 

Předpokládané/možné 
zdroje financování 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


