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1

Úvodní slovo

Čas plyne a lidé i vše ostatní se mění. Za posledních 5 let se proměnily i Hořovice a okolní
obce. Vývoj nelze zastavit jak v oblasti vědy a techniky, tak i v mezilidských vztazích
a situacích, do kterých se člověk může dostat. Tyto změny byly důvodem, proč město
Hořovice přistoupilo k pokračování procesu komunitního plánování sociálních služeb. Máte
v rukou dokument, který nově vzniklé poměry a problémy zachytil a pokusil se najít
východiska. Nyní je na nás všech, abychom to, co je uvedeno v tomto materiálu, uvedli
postupně do života, a tím se pokusili posunout dál v řešení sociálních otázek občanů.
Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018
není dogma. I v průběhu dalších let se město a lidé budou rozvíjet a měnit. Tomu se musí
přizpůsobit i plán a opatření. Komunitní plán, tak, jak jej nyní vidíte, není konečný
a neměnný. Jde o neustále se opakující proces, se kterým je spojeno mnoho úkolů
a překážek jak pro komunální politiky a pro pracovníky Městského úřadu Hořovice, tak i pro
každého občana, který není lhostejný k potřebám druhých a má vůli, snahu a chuť se zapojit
do práce, a tak pomoci městu a obcím se zlepšovat ku prospěchu nás všech.
Na závěr bych chtěla Vám i nám popřát mnoho sil při realizaci opatření vyplývajících z tohoto
dokumentu, hodně úspěchů v nelehké práci a hlavně štěstí, zdraví a spokojený život, který
Vám možná naše společné úsilí usnadní.

Mgr. Olga Kebrlová
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hořovice
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2

Průběh komunitního plánování sociálních a návazných služeb

2.1

Historie komunitního plánování v Hořovicích

Proces komunitního plánování sociálních služeb (dále KPSS) v Hořovicích započal v roce 2009.
V letech 2009 – 2011 pracovalo na tvorbě KPSS občanské sdružení Digitus o.s., které
zpracovalo základní komunitní plán. Vzhledem k tomu, že Digitus o.s. nezískal potřebné
finance ke zpracování realizaci plánu, činnost KPSS byla následně ukončena.
Na základě usnesení č. 20 Rady města Hořovice ze dne 25. 10. 2011 převzalo od 1. 1. 2012
realizaci procesu komunitního plánování Město Hořovice prostřednictvím Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví (dále OSVZ) a zahájilo přípravy na zpracování KPSS. Proběhla setkání
všech čtyř pracovních skupin a dvakrát jednala řídící skupina. V obecné rovině byly
zmapované potřeby cílových skupin (bez podpory odborníků z oblasti sociologie a plánování)
a řídící skupinou označené potřeby, které mají přednost v řešení před ostatními. Současně
byl zahájen sběr dat pro stručný popis území ve vztahu k sociálním službám. V tomto období
bylo komunitní plánování realizováno pouze v rámci města Hořovice, a to pouze dílčími
aktivitami. Zájmem však bylo rozšířit působnost i na spádové obce ORP.
Na počátku roku 2012 navázalo s městem Hořovice spolupráci Centrum pro komunitní práci
střední Čechy (dále CpKP), které poskytuje metodické vedení procesu KPSS. V rámci výzvy
Evropského sociálního fondu došlo k upřesnění spolupráce a CpKP získalo finanční podporu
na aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na
období 2014 – 2018. Město Hořovice bylo partnerem realizovaného projektu.

2.2

Nastavení projektu a základní informace o projektu

Cílem projektu bylo zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb občanům vycházející
nejen z potřeb občanů, ale i z možností celého území. Výstupem projektu byla jasná strategie
udržitelnosti a rozvoje v oblasti sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období
2014 – 2018.
Aktivity realizované v rámci projektu:
Zajištění koordinace a řízení projektu
Zpracování analytické části I.
Zpracování analytické části II.
Podpora spolupráce v území
Zpracování dokumentu KPSS
Realizace workshopů vedoucích ke zkvalitnění procesu
Zpracování tištěného Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb
Zapojení uživatelů sociálních služeb
Termín realizace projektu:
duben 2013 – listopad 2014
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2.3

Organizační struktura

Schéma organizační struktury KPSS pro město Hořovice

GARANT PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví je garantem procesu komunitního plánování
sociálních služeb Hořovicích, zprostředkovává tok informací mezi volenými orgány města,
řídící skupinou a dalšími subjekty procesu KPSS a současně poskytuje konzultace, data a
připravuje materiály pro volené orgány města související s KPSS. V průběhu tvorby
současného komunitního plánu byla vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr.
Olga Kebrlová.
METODICKÁ PODPORA PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Metodik projektu komunitního plánování sociálních služeb celý proces vede, doporučuje
metodickou správnost jednotlivých kroků a zajišťuje odborné informace. V průběhu
aktualizace bylo metodické vedení zajištěno Centrem pro komunitní práci střední Čechy,
v zastoupení PhDr. Hanou Stelzerovou.
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KOORDINACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Koordinátorky KPSS
Proces KPSS koordinuje koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb. V rámci
koordinace byly zajištěny činnosti související se všemi fázemi aktualizace plánu, tzn. v rámci
analytické i strategické části. Současně docházelo i k naplňování dílčích výstupů strategické
části, jako je aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, zvýšení
informovanosti a další.
V průběhu aktualizace komunitního plánu byly koordinací komunitního plánování sociálních
služeb pověřeny Alena Ratajová, DiS., Mgr. Lucie Váchová a Bc. Michaela Mužíková.

Manažerka KPSS
Do náplně činnosti pracovní pozice manažerky projektu patřily činnosti související s realizací
projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu. Manažerkou byly zajištěny činnosti
související se všemi fázemi aktualizace plánu, tzn. v rámci analytické i strategické části.
Současně se podílela na vytvoření Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb a
finanční analýzy. V průběhu procesu aktualizace byla pozice manažerky projektu zajištěna
Centrem pro komunitní práci střední Čechy, v zastoupení Petrou Štěpovou.
ŘÍDÍCÍ SKUPINA
Řídící skupina je zastřešujícím orgánem komunitního plánování sociálních služeb.
Úkolem a pravomocí této skupiny je řídit proces komunitního plánování. Řídící skupina
schvaluje všechny důležité kroky a dokumenty, které jsou v procesu KPSS realizovány či
připraveny. Je odpovědná za zapojení veřejnosti, uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů.
Řídící skupina má nejvýše 12 členů. Členy ŘS jsou členové Rady a Zastupitelstva města
Hořovice a okolních obcí, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, koordinátorka
komunitního plánování, vedoucí pracovních skupin a další zájemci o proces komunitního
plánování.
Funkční období členů končí dne 31. 12. 2018.
Předsedou ŘS je PhDr. Jiří Vlček a místopředsedou Mgr. Jiří Vavřička. Předseda řídící
skupiny odpovídá za její činnost Radě města Hořovice.
Zasedání Řídící skupiny svolává koordinátorka KPSS a řídí ho předseda. Zasedání se koná
podle potřeby, nejméně 2x ročně.
ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍ SKUPINY
Alena Ratajová, DiS. – koordinátorka KPSS
Mgr. Olga Kebrlová – vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hořovice
Jana Šrámková – neuvolněná místostarostka města Hořovice
Mgr. Jiří Vavřička – člen Rady města Hořovice
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PhDr. Jiří Vlček – člen Zastupitelstva města Hořovice
Mgr. Renata Wachtlová – advokátka, zastupitelka města Hořovice
Bc. Alena Beierová – vedoucí Městské policie města Hořovice
Pavla Klimentová – vedoucí pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením
PRACOVNÍ SKUPINY

V rámci komunitního plánování byly nastaveny čtyři pracovní skupiny, zaměřené na:
-

Seniory

-

Osoby se zdravotním postižením

-

Rodiny, děti a mládež

-

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Cílem setkávání pracovních skupin bylo definovat problémy z pohledu cílových uživatelů,
navrhnout východiska a doporučit návrhy řešení. Do pracovních skupin byli kromě
poskytovatelů sociálních a návazných služeb zváni rovněž občané a uživatelé sociálních
služeb, kteří měli ke konkrétním problémům co říci a přispěli ke konstruktivní diskusi.
Členové pracovních skupin vykonávali tyto činnosti:
-

2.4

spolupracovali na mapování potřeb občanů
spolupracovali při komunikaci s občany
navrhovali řešení a zdroje pro zajištění aktivit a jednotlivých opatření, které jsou
stanoveny v akčním plánu
spolupracovali na rozpracování cílů do opatření a aktivit
spolupracovali na naplňování plánu

Postup aktualizace plánu

V rámci procesu komunitního plánování byly realizovány všechny stanovené kroky. V první
analytické části projektu jsme kladli důraz na sběr informací v území, abychom získali
komplexní obraz aktuální situace, ve druhé strategické pak na stanovení priorit a opatření
vedoucím k naplňování zjištěných potřeb.
V rámci projektu byla zapojena veřejnost na různých úrovních. Konkrétně se jednalo
o poskytovatele sociálních služeb, poskytovatele návazných služeb1, uživatele sociálních
a návazných služeb, zaměstnance městského úřadu, dotčenou veřejnost, další odborníky
a politiky.

1

Návazné služby zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociálními službami dle Zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a
podpora osobám v nepříznivé situaci byla neúplná. Jedná se např. o vzdělávání, volnočasové aktivity,
alternativní dopravu pro lidi s postižením, dobrovolnictví apod.
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Tabulka č. 1 Harmonogram průběhu klíčových aktivit projektu

2013
měsíce/ klíčové aktivity

4

5

2014
6

7

8

9

10

11

Zajištění koordinace a
řízení projektu
Zpracování analytické
části I.
Zpracování analytické
části II.
Podpora spolupráce
v území
Zpracování dokumentu
KPSS
Realizace workshopů
vedoucích ke zkvalitnění
procesu
Zpracování tištěného
Katalogu poskytovatelů
sociálních a návazných
služeb
Zapojení uživatelů
sociálních služeb
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12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Sociodemografická charakteristika území2

3.1

Obecná charakteristika území

Vymezení a poloha zájmového území
Správní obvod Hořovice se nachází v západní části Středočeského kraje na hranicích s krajem
Plzeňským. Sousedí s obvody Beroun, Dobříš a Příbram. Obvod leží na rozhraní
Křivoklátských lesů, Podbrdska a Českého krasu. Nejvyšší nadmořské výšky se pohybují
kolem 600 m n. m.
Obr. č. 1: Poloha SO ORP Hořovice ve Středočeském kraji

zdroj: http://www.czso.cz (upraveno)

2

Zdroj: Sociodemografická analýza SO ORP Hořovice, vypracoval Mgr. Tomáš Chovanec, říjen 2013
http://www.mesto-horovice.eu/e_download.php?file=data/messages/obsah38_1.pdf&original=2014-02-05SDA-final-cblogo.pdf
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Geografické poměry
SO ORP Hořovice je svou rozlohou 24 618 ha šestým nejmenším obvodem a počtem obyvatel
29 027 devátým nejmenším. V tabulce č. 1 jsou jednotlivé správní obvody Středočeského
kraje seřazeny sestupně podle rozlohy a podle počtu obyvatel.
Tabulka č. 1: Pořadí jednotlivých SO ORP Středočeského kraje podle rozlohy a počtu
obyvatel k 31. 12. 2012
poř.

SO ORP

1. Příbram
2. Rakovník
3. Mladá Boleslav
4. Benešov
5. Kutná Hora
6. Kolín
7. Černošice
8. Vlašim
9. Mělník
10. Sedlčany
11. Beroun
12. Brandýs nad Labem – St. Boleslav
13. Říčany
14. Slaný
15. Nymburk
16. Kladno
17. Poděbrady
18. Dobříš
19. Votice
20. Čáslav
21. Hořovice
22. Mnichovo Hradiště
23. Český Brod
24. Kralupy nad Vltavou
25. Lysá nad Labem
26. Neratovice
zdroj: autor (podle údajů http://www.risy.cz)

výměra v
poř.
SO ORP
ha
92 531 1. Kladno
89 623 2. Černošice
81 033 3. Mladá Boleslav
68 996 4. Brandýs nad Labem – St. Boleslav
64 271 5. Kolín
58 417 6. Příbram
58 034 7. Benešov
49 591 8. Beroun
45 670 9. Říčany
44 857 10. Rakovník
41 584 11. Kutná Hora
37 810 12. Mělník
37 725 13. Slaný
36 879 14. Nymburk
35 553 15. Poděbrady
35 083 16. Neratovice
34 856 17. Kralupy nad Vltavou
31 842 18. Hořovice
28 877 19. Vlašim
27 436 20. Čáslav
24 618 21. Lysá nad Labem
21 251 22. Sedlčany
18 437 23. Dobříš
13 120 24. Český Brod
12 120 25. Mnichovo Hradiště
11 317 26. Votice

počet
obyvatel
121 936
120 990
106 455
90 107
79 026
69 706
56 629
56 469
56 296
55 641
49 909
42 637
38 806
38 296
30 402
30 043
29 948
29 027
25 811
25 095
22 123
22 109
20 763
18 728
16 361
12 212

Zájmové území je z hlediska reliéfu hornatinou – nejdominantnější jsou Brdy; nadmořská
výška se na území regionu pohybuje převážně kolem hodnoty 400 m n. m. Podnebí je mírně
teplé, s dostatkem srážek po celý rok a s relativně příznivou průměrnou teplotou vzduchu.
Hořovickem protéká řeka Litavka, dále Červený potok a Stroupínský potok.
Počet obyvatel se od roku 1961 snižuje, pozvolný obrat nastal až v 90. letech díky
nadprůměrnému přírůstku migrací. Přírůstek migrací vyvážil v polovině 90. let jeden
z nejvyšších úbytků přirozenou měnou v kraji. Obyvatelstvo je v hořovickém obvodě starší
než ve většině obvodů, podíl starého obyvatelstva zde převyšuje podíl dětské složky.
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Obr. č. 2: Geografické poměry Středočeského kraje

zdroj: www.czso.cz (upraveno)

Ekonomická základna zájmového území je založena na průmyslu, který je soustředěn do
oblasti Hořovice – Komárov. Důsledkem je druhá nejvyšší zaměstnanost v průmyslu v kraji
(po Mladé Boleslavi). Zaměstnanost ve službách je naopak vysoce podprůměrná. Výrazně
jsou mezi ekonomicky aktivními zastoupeni zaměstnanci (vykazují nejvyšší podíl v kraji)
a naopak podíl osob samostatně činných patří k nejnižším.
Tabulka č. 2: Základní údaje o obcích SO ORP Hořovice (k 31. 12. 2012)
obec

výměra
(ha)

počet
obyvatel

Běštín
300
Březová
465
Bzová
1 121
Cerhovice
809
Drozdov
1 003
Felbabka
152
Hořovice
955
Hostomice
2 827
Hředle
1 236
Hvozdec
383
Chaloupky
180
Chlustina
557
Jivina
454
Komárov
616
Kotopeky
393
Lážovice
489
Lhotka
534
Libomyšl
970
Lochovice
1 324
zdroj: autor (podle údajů http://www.risy.cz)

317
298
450
1 100
731
270
6 835
1 689
368
256
494
227
198
2 462
301
91
325
531
1 168

obec
Malá Víska
Neumětely
Olešná
Osek
Osov
Otmíče
Podluhy
Praskolesy
Rpety
Skřipel
Tlustice
Točník
Újezd
Velký Chlumec
Vižina
Zaječov
Záluží
Žebrák
SO ORP Hořovice celkem
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výměra
(ha)
116
937
1 068
497
245
262
478
511
593
305
409
538
1 042
453
389
703
455
851
24 618

počet
obyvatel
88
569
407
769
343
165
632
879
480
113
947
230
630
369
241
1 429
479
2 146
29 027

Míra ekonomické aktivity ve věku 15 – 59 let dosahuje třetí nejvyšší hodnoty v kraji.
Nejvýznamnějšími zaměstnavateli jsou průmyslové firmy BUZULUK Komárov, a.s. a VALEO
VÝMĚNÍKY TEPLA, k.s., Žebrák a další podniky na průmyslové zóně v blízkosti dálnice D5.
Územím prochází dálnice D5 a železniční trať Plzeň – Praha, což umožňuje dobré spojení
oblasti s hlavním městem.
Intenzita bytové výstavby je podprůměrná, veškeré byty byly v období 1997 – 2003
postaveny v rodinných domech či v nástavbách, přístavbách a vestavbách. Vznikly i byty v
domech s pečovatelskou službou. V bytovém domě nebyl postaven žádný byt, což přispívá k
nárůstu podílu bytů v rodinných domech, který patří mezi nejvyšší v kraji.
Významnými památkami jsou hrady Žebrák a Točník ze 14. století či původně barokní zámek
v Hořovicích z 18. století. Hořovice jsou začleněny do „Die Burgenstrasse“ – tzv. Hradní
stezky. Na této trase, dlouhé 975 km, která začíná v Mannheimu a končí v Praze, se nachází
70 hradů a zámků. Ve Středočeském kraji se jedná o Karlštejn a právě Hořovice.

3.2

Závěrečné shrnutí

Celá sociodemografická analýza, ze které je zde uvedena pouze úvodní část, se skládá ze
dvou částí – demografické a sociální.
V první části byly zkoumány jednotlivé klíčové demografické ukazatele. Na základě výše
zmíněného lze vyvodit, že zájmová oblast Hořovicka nevykazuje nikterak závažné a velké
odchylky od většiny podobných regionů v republice, taktéž ve většině případů jsou tyto
charakteristiky totožné s krajským či celostátním trendem.
V ekonomické oblasti jsou jisté odlišnosti zejména v míře registrované nezaměstnanosti,
která je zde velmi nízká, zejména v porovnání s celostátním průměrem. Většina ostatních
aspektů, které se vztahují k sociální problematice, nebyla srovnávána z důvodu značné
obtížnosti a problematického (či spíše náročného) sběru dat. Jednotlivé údaje proto byly
převedeny do srozumitelných tabulek či grafů. Nicméně mezi nejvýznamnější skutečnosti na
sledovaném území patří níže uvedená zjištění.
Na území SO ORP Hořovice k 31. 12. 2012 žilo 29 027 obyvatel. Z tohoto počtu žila téměř
pětina lidí v sídelním městě regionu, v Hořovicích. Území dominují spíše malé obce (22 obcí
má méně než 500 obyvatel), přičemž podíl obyvatel zde žijících činí pouhých 22,5 %, tedy
přibližně stejně jako v městě Hořovice. Vývoj počtu obyvatel ve sledovaném území v letech
1991 – 2012 zaznamenal obdobné trendy jako většina podobných regionů v zemi. Zatímco
v roce 1991 dosahoval počet obyvatel čísla 27 439, o deset let později to bylo již jen 26 541
obyvatel. Porovnáme-li průměrný věk v námi sledovaném hořovickém obvodu s ostatními
středočeskými obvody, zjistíme, že Hořovicko patří k regionům s vyšším průměrným věkem a
zaujímá 20. – 22. místo v rámci kraje.
Pohyb obyvatelstva je demografický ukazatel, který vyjadřuje změny v počtu obyvatelstva
v daném regionu za určité období. Skládá se z přirozeného a mechanického pohybu
(migrace). V hořovickém regionu jasně převažuje mechanický pohyb nad přirozeným.
Zatímco saldo migrace je ve sledovaném období vždy kladné, přirozený přírůstek je po celou
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dobu záporný nebo osciluje kolem nulové hodnoty. Co se týká vyjížďky do zaměstnání,
převažuje vyjížďka do jiné obce okresu, následuje vyjížďka do jiného kraje, poté v rámci obce.
Vzhledem ke geografické poloze Hořovicka lze konstatovat, že těmito kraji jsou převážně
Plzeňský kraj a Hlavní město Praha. Zcela zanedbatelných hodnot dosahuje vyjížďka do
zahraničí. Žáci do škol v naprosté většině dojíždějí mimo svoji obec.
V SO ORP Hořovice je takřka totožná ekonomická aktivita obyvatelstva jako v obou
srovnávaných územích (Středočeském kraji a ČR). Výraznější rozdíly jsou v podílu
nepracujících důchodců v námi sledovaném regionu (23,3 %), který je o 3,3 % vyšší než ve
Středočeském kraji. Při porovnání s Českou republikou je tento rozdíl již menší, konkrétně
1,2 %. Z časové řady zachycující nezaměstnanost je patrný především pokles počtu uchazečů
o zaměstnání v letech 2005 – 2008 a od roku 2009 opětovný strmý nárůst těchto uchazečů.
Zcela evidentní je, že drtivá většina evidovaných uchazečů o zaměstnání je dosažitelná.
Taktéž je jasně viditelný postupný pokles podílu absolventů (o 13,2 % během deseti let)
a osob se zdravotním postižením (o 3,8 %). Odůvodněním tohoto poklesu podílů je zejména
vytváření a navýšení počtu vhodných pracovních míst pro tyto osoby. Dalším viditelným
faktem je snížení počtu osob s délkou evidence nad 12 měsíců v roce 2009, kdy podíl těchto
osob byl o 6,5 % nižší než v předcházejícím roce.
V roce 2011 bylo na území správního obvodu evidováno celkem 9 324 domů, z nichž 7 386
bylo obydlených (79,2 % z celkového počtu domů). Obydlených bytů bylo v témže roce
evidováno 10 573. V samotném městě Hořovice bylo v roce 2011 evidováno celkem 1 405
domů, z nichž 1 255 bylo obydlených (89,3 % z celkového počtu domů). Obydlených bytů
bylo v témže roce evidováno 2 739. Podle výsledků SLDB 2011 bylo v zájmovém území
celkem 11 453 domácností, z toho jednu pětinu tvořily domácnosti v městě Hořovice. V
rámci celého hořovického obvodu měly absolutní převahu (66,2 %) domácnosti tvořené
jednou rodinou, 27,5 % tvořily domácnosti jednotlivců, 3,8 % vícečlenné nerodinné
domácnosti a 2,5 % domácnosti tvořené dvěma a více rodinami.
Počet klientů kurátora po děti a mládež v letech 2009 – 2012 se nepatrně snížil. Roku 2009
to bylo 124 klientů, o tři roky později to bylo 103 klientů. Podíl dívek je zhruba třetinový.
Třetina klientů kurátora pro děti a mládež pocházela z úplných rodin, z neúplných rodin pak
třetina až polovina klientů.
K poslednímu dni roku 2012 žilo na území správního obvodu Hořovice celkem 5 063 osob
starších 65 let, tj. 17,4 % z celkové populace. Z tohoto celkového počtu bylo 2 146 mužů, žen
bylo 2 917. Počet osob se zdravotním postižením nelze vzhledem k neexistenci takového
přehledu na úrovni SO ORP či obcí přesně vyčíslit. Lze odhadovat, že na území SO ORP
Hořovice žije 2 460 osob se zdravotním postižením.
V roce 2009 bylo 475 příjemců příspěvku na péči, v roce 2010 již 542, o rok později 609
a v roce 2012 dokonce 801. Celkový nárůst v tomto období tak činil 326 příjemců (tj. 40,1 %).
Nejvyšší nárůst je zaznamenán u příspěvků I. stupně (takřka stoprocentní). Zajímavá je také
skutečnost, že ačkoliv je počet žen ve věku 65 let a více vyšší než počet mužů, pobírá
příspěvky více seniorů než seniorek. Počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi
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v období let 2009 – 2012 zaznamenal nejdříve nárůst (od roku 2009 do roku 2011 o 55 %),
v roce 2012 však opět pokles a návrat do téměř stejné hodnoty jako na počátku období.
V zájmovém území bylo k 31. 12. 2012 evidováno 5 787 osob ve věku do 19 let, tj. 19,9 %
z celkové populace. Z toho bylo 2 992 chlapců a 2 795 dívek. Horní hranice 19 let byla
zvolena záměrně, a to z toho důvodu, že většina osob ve věku 15 – 19 let studuje na
středních školách či učilištích.
Kompletní sociodemografickou analýzu SO ORP Hořovice je možné stáhnout ve formátu pdf
na webových stránkách města Hořovice v sekci Komunitního plánování sociálních služeb
(http://www.mesto-horovice.eu/mesto/socialni-pece/komunitni-plan-aktuality/).
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4

Závěry z analýzy poskytovatelů sociálních služeb3

Hlavním cílem analýzy poskytovatelů sociálních služeb bylo vytvořit přehled poskytovatelů
sociálních služeb, kteří v současnosti působí na území Hořovic a spádových obcí nebo
poskytují služby místním občanům, kteří za nimi dojíždějí. Dále zmapovat místní poptávku po
službách, jejich kapacity a dostupnost. Mimoto kvalitativním rozborem dat z rozhovorů
analyzovat aktuální situaci z pohledu poskytovatelů sociálních služeb.
Od května do července 2013 jsme oslovili všechny poskytovatele, kteří sídlí na území Hořovic
a spádových obcí a poskytují sociální služby zejména hořovickým občanům. Současně jsme
hledali služby, které sice nesídlí přímo v tomto území, ale jejich služby využívají místní
občané.
Celkem jsme se dotázali osobně nebo telefonicky 20 poskytovatelů. Z toho se 16 z nich jsme
uskutečnili standardizovaný hloubkový rozhovor v délce cca 1 hodiny. U 4 oslovených
poskytovatelů jsme získali pouze základní informace s tím, že své služby poskytují pouze
jednotlivcům z Hořovic a spádových obcí, anebo v současnosti nemají místní klienty.
V rozhovoru jsme se zaměřili na témata týkající se rozvoje poskytovaných služeb, jejich
současného stavu a plánů do budoucnosti, spolupráce mezi poskytovateli či problémů, se
kterými se potýkají.
V následující tabulce naleznete přehled všech poskytovatelů a jimi poskytovaných sociálních
služeb, které jsou v současnosti poskytovány občanům Hořovic a spádových obcí a které
jsme zahrnuli do analýzy. Tabulka obsahuje název poskytovatele, adresu jeho sídla
a registrované sociální služby.

3

Zdroj: Analýza poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných občanům Hořovic a spádových obcí, Centrum
pro komunitní práci, srpen 2013;
http://www.mesto-horovice.eu/e_download.php?file=data/messages/obsah38_1.pdf&original=2014-02-05SDA-final-cblogo.pdf
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Tabulka č. 1 Přehled poskytovatelů a analyzovaných služeb
POSKYTOVATEL
Azylový dům Berounka
Farní charita Beroun

Farní charita Starý Knín

ADRESA
Oblastní spolek ČČK Beroun Bezručova
928, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
Azylový dům sv. Josefa, Lochovice 42,
267 23 Lochovice
Azylový dům sv. Jakuba, Roháče z
Dubé 131, Beroun-Zavadilka, 266 01
Beroun 1
Charitní služba osobní asistence,
Cajthamlova 169, 266 01 Beroun
Charitní odlehčovací služba,
Cajthamlova 169, 266 01 Beroun
Klub Betlém, Lochovice 42, 267 23
Lochovice
Nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03
Nový Knín

Digitus Mise, o.p.s.

Pod Dražovkou 1142/2, 268 01
Hořovice

Dobromysl, o.p.s.

Bezručova 928, Beroun-Město, 266 01
Beroun 1

Domov Hostomice - Zátor,
poskytovatel sociálních služeb
Domov Na Výsluní, Hořovice

Zátor 373, Hostomice, 267 24
Hostomice pod Brdy
Domov Na Výsluní, Hořovice, Pražská
932/48a, 268 01 Hořovice

SLUŽBY
azylový dům
dům na půl cesty
azylový dům
noclehárna

osobní asistence
odlehčovací služba
sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
azylový dům
pečovatelská služba
sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
sociálně aktivizační služby pro seniory a
zdr. postižené
osobní asistence
odlehčovací služba
centrum denních služeb
odlehčovací služba
pečovatelská služba
osobní asistence
sociálně terapeutické dílny
denní stacionář
týdenní stacionář
odlehčovací služba
domov pro seniory
domov pro seniory
odlehčovací služba
pečovatelská služba

Domov V Zahradách Zdice,
poskytovatel sociálních služeb

Čs. armády 969, 267 51 Zdice

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní
středisko Praha a střední Čechy
Klubíčko Beroun, o.p.s.

Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1

Centrum psychologicko - sociálního
poradenství Středočeského kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v
ČR, krajská organizace Středočeského
kraje
Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s., místní organizace
Hořovice
Lomikámen, o.s.

Náměstí Míru 221, Králův Dvůr, 267 01
Králův Dvůr u Berouna
MěÚ Hořovice, Palackého nám. 2, 268
01 Hořovice

Poradna pro občanství, občanská a
lidská práva

V Pražské bráně 71, 266 01 Beroun

Magdaléna, o.p.s.

Plzeňská, 266 01 Beroun

Damilská 172, 266 01 Tetín

domov se zvláštním režimem
odlehčovací služba
pečovatelská služba
domov pro seniory
sociální rehabilitace
odlehčovací služby
osobní asistence
sociálně aktivizační služby
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství

Palackého náměstí 640/34, 268 01
Hořovice

odborné sociální poradenství

U Kasáren 192,266 01 Beroun

sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
odborné sociální poradenství
terénní program

Zdroj: Analýza poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných občanům Hořovic a spádových obcí
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4.1

Hlavní zjištění

Sociální služby občanům Hořovic a okolních obcí v současné době poskytuje
16 poskytovatelů, které jsme zahrnuli do analýzy. Služby zde působící jsou zaměřené
především na seniory a zdravotně postižené, popř. osoby nacházející se v krizi, kterým hrozí
sociální vyloučení.
Dostupnost služeb je pro místní obyvatele vcelku dobrá. Pět služeb/poskytovatelů sídlí
v Hořovicích a 4 služby v okolních obcích. Za ostatními službami musí klienti dojíždět nebo
(ve třech případech) služby jezdí za klienty do Hořovic, kde jsou poskytovány terénně či
ambulantně. Z pohledu časové dostupnosti služeb lze říci, že otevírací doba je přizpůsobená
potřebám klientů (zejména pokud se jedná o terénní služby). Poskytovatelé jsou obecně
velmi vstřícní, co se naplňování potřeb klientů týče, a jsou ochotni přizpůsobit se poptávce.
Kapacity služeb jsou ve většině případů naplněné. S nedostatečnými kapacitami se potýkají
v největší míře zařízení Středočeského kraje – Domov V Zahradách Zdice a Centrum
psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje. Ostatní pobytové služby rovněž
evidují více zájemců o služby, než jsou schopny přijmout (Domov Na Výsluní, Domov
Hostomice – Zátor, AD Berounka).
Pečovatelskou službu v Hořovicích a ORP poskytují tři hlavní poskytovatelé – Domov Na
Výsluní, Digitus Mise, o.p.s. a FCH Starý Knín. Přestože jsou služby ochotné poskytovat své
služby všem občanům z ORP Hořovice, ze šetření vzešla domněnka, že poptávka po
pečovatelské službě v Hostomicích a okolí není dostatečně uspokojena.
Jednou z dalších služeb, která zde podle poskytovatelů chybí, je paliativní terénní péče pojízdný hospic, který by obsahoval zdravotnické i sociální služby a usnadňoval lidem umírání
doma.
Chybí chráněné bydlení pro osoby s duševním či jiným onemocněním a možnosti uplatnění
těchto lidí na pracovním trhu jsou velmi malé. Současně chybí zázemí, kde by mohli společně
trávit volný čas (např. denní stacionář, kde by se scházeli a měli společný program).
Poskytovatelé, kteří pomáhají lidem bez přístřeší a ohroženým drogovou závislostí,
postrádají v Hořovicích zázemí, kde by mohli klientům nabídnout základní pomoc a péči.
Současně je pro tuto cílovou skupinu hůře dostupná zdravotní péče. Kromě toho chybí služby
sociální rehabilitace, které by usnadnily těmto lidem návrat do společnosti.
V celém Středočeském kraji chybí pobytové zařízení pro osoby se zdravotním postižením
a azylový dům pro osamělé ženy v krizi.
V Hořovicích dále chybí prostor pro mladistvé uzpůsobený k neorganizovanému trávení
volného času.
Problémy, se kterými se potýkají poskytovatelé při své činnosti, jsou nejčastěji finančního
rázu. V současnosti nemohou plánovat rozvoj služeb a pokouší se alespoň udržet současný
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stav a stávající kvalitu. V případě, že poskytovatelé budou mít finanční prostředky, jsou
ochotni své služby rozšiřovat a rozvíjet podle aktuální poptávky.
Dalším problémem při snaze pomoci lidem v krizových situacích je nedostatek pracovních
příležitostí na trhu práce. Značně ztíženou možnost najít práci mají zejména matky
samoživitelky s malými dětmi, pro které nejsou obecně v ČR nastavené dobré podmínky pro
návrat na trh práce.
Domovy pro seniory mají oproti neziskovým organizacím tu výhodu, že jsou zřízeny městem
či krajem, který na jejich činnost přispívá. Uvítaly by však systém financování, který by byl
lépe nastaven s ohledem na klienta. Podobný problém je u pečovatelských služeb, kde chybí
jasný systém financování.
Určitá spolupráce mezi poskytovateli existuje, přestože se někteří vzájemně vnímají jako
konkurence. Kromě poskytovatelů sociálních služeb organizace spolupracují se zdravotními
zařízeními, místními školami či podnikateli. Současně většina komunikuje přímo s Odborem
sociálních věcí a zdravotnictví.
Všichni informují o svých službách na webových stránkách či např. na sociálních sítích. Další
oblíbenou formou propagace jsou letáky, které někteří poskytovatelé mimo jiné distribuují
přímo do ordinací místních lékařů. Kromě toho poskytovatelé pořádají různé veřejné akce,
přednášky a besedy. Nejvýznamnějším zdrojem informací však stále zůstává osobní
zkušenost a doporučení.
Poskytovatelé, kteří mají zkušenost s KPSS z jiných měst, vidí prospěšnost tohoto projektu
zejména v propagaci sociálních služeb, v rozvoji spolupráce mezi poskytovateli a v lepší
informovanosti veřejnosti. Za velmi důležitý v tomto ohledu považují Katalog sociálních a
návazných služeb, který je jedním z výstupů KPSS.
Poskytovatelé chválí dobrou spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví města
Hořovice. Někteří s městem či obcemi, kde působí, již spolupracují a město/obec jim na
jejich činnost přispívá. Jiní poskytovatelé zatím tímto způsobem nespolupracují, ale uvažují o
tom.
Očekávání od města Hořovice a spádových obcí jsou velmi podobná. Poskytovatelé si přejí
zejména nastavit dobrou komunikaci s představiteli měst a obcí, která by vedla k většímu a
lepšímu povědomí o působení služeb a jejich prospěšnosti pro místní komunitu. Kromě toho
by byl pro organizace přínosem dotační systém, který by jim umožňoval žádat o finanční
podporu. Poskytovatelé by též velmi ocenili zpětnou vazbu od představitelů města.
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5

Realizace analýz potřeb občanů

Nedílnou součástí aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice byla
realizace analýz potřeb občanů, uživatelů sociálních a návazných služeb. Hlavní zjištění analýz
byla jedním z podkladů pro práci v pracovních skupinách a přípravu priorit a opatření
komunitního plánu sociálních a návazných služeb.
Cílem realizovaných analýz bylo
-

získat informace popisující situace a problémy cílových skupin
získat informace o současné nabídce služeb pro jednotlivé sociální skupiny
identifikovat problémy a popsat jejich současná řešení
popsat chybějící formy potřebné pomoci, péče a podpory

Výzkumy se zaměřovaly na tyto skupiny občanů
-

děti a mládež
osoby ohrožené sociálním vyloučením a nacházející se v nepříznivé situaci
senioři
osoby se zdravotním postižením

Použité metody šetření
V rámci šetření byly použity tyto výzkumné metody:
-

ohniskové skupinové diskuse
nezúčastněné pozorování (monitoring)
skupinové rozhovory
dotazníková šetření formou individuálních polostandardizovaných rozhovorů

Závěrečné zprávy z výzkumů jsou v těchto přílohách
Příloha č. 4.
Příloha č. 5.
Příloha č. 6.
Příloha č. 7.

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích
Rizikové jevy u dětí a mládeže
Osoby ohrožené sociálním vyloučením se zaměřením na bezdomovectví,
romskou problematiku a další rizikové jevy
Shrnutí výsledků dotazníkového šetření mezi rodiči pečujícími o děti se
zdravotním postižením ve spádovém území ORP Hořovice
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Finanční přehled zdrojů systému sociálních služeb4

6

Cílem analýzy bylo získat informace o způsobu financování sociálních služeb, a to zejména ve
vztahu ke způsobu rozdělování příspěvků z rozpočtu města Hořovice a dále kofinancování
rozpočtů jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb v území.
Vzhledem k úzce vymezené oblasti regionu a omezenému množství dat se nejedná o
analýzu, ale spíše o popis dostupných informací získaných v rámci možností projektu o
finančních tocích ve vazbě k tématu sociálních a návazných služeb.
Hlavním zdrojem sběru dat pro tento přehled byly:
-

Informace z Městského úřadu Hořovice

Pro šetření byly použity „Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Hořovice“
a přehled financování subjektů (sociálních a návazných služeb) z grantu a rozpočtu města
v letech 2010 – 2012, dále přehled poskytnutých příspěvků na sport, kulturu a ostatní
z rozpočtu města v letech 2010 - 2012. Město Hořovice, jako partner projektu, dodal veškeré
dostupné informace, které nebyly v době zpracování šetření veřejně dostupné (tj. jednalo se
o podmínky v předchozích letech).
-

Informace o způsobu financování klíčových poskytovatelů sociálních služeb v území

Tato data jsou čerpána z veřejně dostupné Analýzy poskytovatelů sociálních služeb
poskytovaných občanům Hořovic a spádových obcí, kterou v rámci projektu zpracoval tým
CpKP střední Čechy. Se všemi klíčovými poskytovateli sociálních služeb byly realizovány
hloubkové rozhovory, jejichž součástí byly i informace o způsobu financování služeb
poskytovaných na území města Hořovice a v jeho spádové oblasti, vyplněné poskytovateli do
tabulek v dotazníku.

6.1

Závěr

Město Hořovice dlouhodobě podporuje činnost organizací, které realizují projekty v různých
oblastech. Město podporuje především kulturní, sportovní i společenské akce. Výhodu je
možné spatřovat především v podpoře aktivit pro seniory a dále projektů z oblasti podpory
dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením.
Podpora sociální oblasti a návazných služeb byla do roku 2014 realizována bez jasných
pravidel a kritérií. Některé organizace byly podporovány dlouhodobě, jiné finanční podporu
nezískaly vůbec, nebo jen v některých letech, aniž by bylo zveřejněno zdůvodnění.
Nově navržené zásady pro poskytování příspěvku z rozpočtu města Hořovice na sociální
oblast znamenají pro organizace skutečný přínos, který by jim měl umožnit každoročně
transparentně žádat o finanční podporu.

4

Zdroj: Finanční přehled zdrojů systému sociálních služeb v území ORP Hořovice, Autor: CpKP střední Čechy,
srpen 2014
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7

Strategická část

7.1

SWOT analýza

Metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat vnitřní silné a slabé stránky a vnější příležitosti
a ohrožení.
Předkládaná analýza vychází z celého procesu komunitního plánování sociálních služeb, do
kterého byli zapojení poskytovatelé, uživatelé, místní představitelé a občané. Důležitými
podklady pro zpracování SWOT analýzy byly vyhodnocení stávajícího komunitního plánu,
vypracované analýzy (SDA, analýza poskytovatelů, analýzy potřeb občanů), práce pracovních
skupin a realizačního týmu projektu.
Zpracování SWOT analýzy bylo zahájeno v červnu 2013 a dokončeno v červnu 2014.
SWOT analýza je vypracovaná dle jednotlivých cílových skupin (dle dělení pracovních skupin):
- Senioři a osoby se zdravotním postižením
- Rodina, děti a mládež
- Osoby ohrožené sociálním vyloučením
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Senioři a osoby se zdravotním postižením
SILNÉ STRÁNKY
-

dostupnost pobytové služby pro seniory (Domov Na Výsluní, Domov Hostomice-Zátor,
Péče Těně, s.r.o. – domov pro seniory)
působení poskytovatelů pečovatelské služby (Digitus Mise, o.p.s., FCH Starý Knín,
Domov Na Výsluní, Senior Care, o.p.s.)
flexibilnost poskytování pečovatelských služeb – Digitus Mise, o.p.s. ve večerních
hodinách, FCH Starý Knín a Senior Care, o.p.s. ve večerních hodinách a o víkendech
existence DPS Hořovice a Žebrák
nabídka pobytové odlehčovací služby v Domově Na Výsluní – 5 lůžek, hodně využívaná
služba
nabídka terénní odlehčovací služby – Digitus Mise, o.p.s., FCH Starý Knín, Senior Care,
o.p.s.
bezplatná městská hromadná doprava (město Hořovice)
existence domácí ošetřovatelské péče TT – Domácí zdravotní péče s.r.o.
volnočasové aktivity pro seniory (Domov Na Výsluní, Digitus Mise, o.p.s., Český
zahrádkářský svaz)
služby Domova se zvláštním režimem v rámci Domova Na Výsluní Hořovice – 12 lůžek,
pobytová služba
nabídka počítačových kurzů pro seniory v Komárově – Občané pro Komárov, o.s.
realizace akcí Svazu tělesně postižených – pořádání výletů a zájezdů, půjčovna
kompenzačních pomůcek
vyjednávání možnosti poskytování terénní hospicové péče – v současné době se jedná
působení na Hořovicku – Hospic Dobrého pastýře (Tři o.p.s.)
existence speciální třídy v Městské mateřské škole pro děti se zdravotním postižením
existence Speciální základní školy Hradní, Žebrák
denní a týdenní stacionář Dobromysl (Beroun), Klubíčko (Tetín)
sociální podnik pro osoby zdravotně postižené – Klubíčko o.p.s., FCH Beroun

ochota spolupráce poskytovatelů pečovatelských služeb
zájem pečujících o osoby se zdravotním postižením o setkávání a výměnu
zkušeností
PŘÍLEŽITOSTI

SLABÉ STRÁNKY
-

špatná zkušenost s minulým obdobím KPSS (absence konkrétních výstupů, výsledků
práce – lidé mají obavu z plýtvání energie na účast)
omezená provozní doba pečovatelské služby v Domově Na Výsluní, zejména pro
obyvatele DPS
podmínkou pobytu v DPS není čerpání služeb, klienti nevyužívají služby
malá bezpečnost seniorů v Hořovicích
špatná dostupnost bezplatné hromadné dopravy pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (zastávky, trasa, jízdní řád, bariérovost)
nedostatek autobusových zastávek v perifériích města (zejména pod Dražovkou,
sídliště Sklenářka, nebo při cestě do vsi Hvozdec)
drahá autobusová doprava pro seniory z SO ORP
absence klubu pro seniory – nezájem seniorů organizovat akce a setkávání
nedostatečná bezbariérovost v Hořovicích – špatný stav chodníků, nevyřešené
přechody a křižovatky
nízká informovanost o dostupné pomoci a sociálních službách
chybí pobytové zařízení pro seniory bez příjmů v rámci Středočeského kraje (bez
důchodu, invalidní důchod, nízké příjmy ve stáří) – ohrožení sociálním vyloučením
v odlehlých spádových obcích je dostupnost pečovatelských služeb horší –
poskytovatelé odmítají jednotlivce ze vzdálených obcí
chybí dostupný denní a týdenní stacionář – nejbližší v Berouně
nenajde se žádný dobrovolník, který by organizoval aktivity (klub důchodců,
svépomocná setkávání pečujících apod.)
chybí chráněné bydlení pro OZP

-



-

průběžně informovat občany o plánovaných krocích, zapojení veřejnosti do KPSS –
veřejná setkání pořádaná na radnici, zjišťování potřeb občanů
existující konkurenční prostředí mezi poskytovateli sociálních služeb
zájem poskytovatelů o spolupráci – mezioborová spolupráce
zájem města Hořovice o KPSS a spolupráci s poskytovateli
možnost obnovení bezplatného právního poradenství v obtížných životních situacích
(Poradna pro občanství, občanská a lidská práva) – v závislosti na podpoře ze
Středočeského kraje

OHROŽENÍ
-

malý zájem o pořádané akce a zapojování občanů
nedostatek financí na realizaci navržených opatření
malá podpora ze strany představitelů města
změna vedení města a změna postoje ke KPSS
stárnutí populace, viz. SDA
zvyšující se zastoupení seniorů bez příjmů
kopcovitý ráz Hořovic znemožňující pohyb lidem se sníženou mobilitou
nedostatek sociálních lůžek v nemocnici
chybí systém pro poskytování dotací na sociální a návazné služby – peníze přidělovány
bez návaznosti na OSVZ
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Rodina, děti a mládež
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

-

-

-

-

působnost Poradny pro občanství, občanská a lidská práva - sanace rodiny
realizované aktivity a setkávání spojené s komunitním plánováním
pravidelně organizované kroužky pro dětské klienty OSVZ – 2x do měsíce – kroužky zdarma,
doučování
nabídka o.s. Sedmikráska - cvičení pro matky s dětmi, výuka masáží pro matky, Mimi Klub
v Sedmikrásce (básničky, říkanky, cvičení; cca 4 maminky)
nabídka volnočasových aktivit pro děti ve věku 2(3)-15 let: SVČ Domeček, pro děti 6-15 let: zájmové
kroužky
v rámci 2. ZŠ možnost využití školní družiny, studentské doučování, školní kroužky vedené studenty
nabídka sportovních aktivit pro děti a mládež, sportovní organizace Sokol, Spartak
pořádané kulturní akce pro rodiny s dětmi
existence sdružení Hořovické maminky, o.s. – zapojení místních aktivních maminek
dostupná dětská hřiště, sanace stávajících dětských hřišť, spoluúčast na projektu Hřiště pro
hořovické sviště (výstavba nového hřiště – Sekurit Saint Gobain, Hořovické maminky, o.s., finanční
spoluúčast města Hořovice)
současná jednání o zpřístupnění sportovního hřiště u 1. základní školy
nabídka rozšířené výuky jazyků – Jazyk. škola JILL, Jazyk. škola H. Vavrečkové
nabídka výuky hudby – Základní umělecká škola Hořovice, Scholla Musica Stella Mari
spolupráce OSVZ s nově vzniklou Městskou policií
realizace programů primární prevence pro 2. stupeň ZŠ Svatopluka Čecha - Magdaléna, o.p.s.
zjišťování potřeb mladých lidí v rámci KPSS (diskuse se studenty základních a středních škol
v Hořovicích a Komárově)
zájem o meziresortní spolupráci v rámci KPSS (pracovní skupina) i po jeho skončení
vznik Rodinného centra Kaleidoskop - pro děti 0-3 let – kroužky, i pro ostatní věkové kategorie;
možnost vytvořit prostor pro děti a mladistvé 12-18 let – místo ke scházení se, činnosti zdarma
Klub Betlém Lochovice, provozovaný FCH Beroun

PŘÍLEŽITOSTI
-

zpřístupnění vybraných sportovišť (hřiště pro mládež) – v jednání, záleží na tom, zda bude správce
rozšíření programů primární prevence ve více školách v Hořovicích a spádových obcích – spolupráce
s Magdalénou, případně najít další poskytovatele
opakovat diskuse se studenty - zjišťování potřeb mladých lidí a na jejich základě ve spolupráci
s mladými lidmi hledat možnosti řešení
studenti stojí o komunitní aktivity organizované dospělými – mají špatnou zkušenost s aktivitami
bez záštity a podpory dospělých
vytvoření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež spojeného s terénní prací
zapojit aktivní občany do rozvoje komunity (Hořovické maminky, o.s.) – spolupráce občanů a města
Hořovice
působení policisty, který se pohybuje po městě jako „strážník bezpečnosti“
možnost využívání prostoru Labe během dne – např. jako zkušebna dětských amatérských
hudebních skupin, poslech hudby pro mládež apod.
využití nových grantových výzev a zdrojů pro udržitelnost projektů (př. psychologové na školách)

-

-

není přístupné sportovní hřiště (pro mládež) – absence prostor pro aktivní trávení
volného času neorganizovanými způsoby pro mládež (rampy, cyklostezky, hřiště)
nedostatečné využívání prostoru Labe během dne – např. jako zkušebna dětských
amatérských hudebních skupin, poslech hudby pro mládež apod.
absence nízkoprahového zařízení pro mládež
absence terénního programu zaměřeného na prevenci nežádoucího chování
mládeže a motivujícího k návštěvě nízkoprahového zařízení
absence zkušené organizace, která se věnuje předcházení soc. patologickým
jevům ve společnosti a pracuje s mládeží
nedostatečné využívání preventivních programů na školách (nabídka
preventivních besed: Magdaléna, o.p.s., Lomikámen, o.s. – nízká poptávka
po prevenci, která je nejefektivnější a nejlevnější)
nedostatek dětských psychologů a psychiatrů

OHROŽENÍ
-

nedostatek finančních zdrojů na zřízení a provoz NZDM
nedostatek finančních zdrojů na zajištění terénních služeb a jejich udržitelnost
zvyšující se míra vandalismu mládeže, krádeže za bílého dne
malá spolupráce s mladými lidmi, kteří jsou ochotni účastnit se komunitních
akcí – chtějí vidět výsledky, nestačí ptát se, ale musí vidět, k čemu to vede
malý zájem o aktivity/přednášky mimo běžnou výuku na téma primární
prevence mladých lidí
nedostatečné zjišťování skutečných potřeb mládeže po skončení projektu
KPSS
nedostatek financí na zajištění programů primární prevence na školách
zvyšující se protiromské nálady, problém s obyvateli ubytoven
negativně vnímaná bezpečnost v území
chybí systém pro poskytování dotací na sociální
23a návazné služby – peníze
přidělovány bez návaznosti na OSVZ

Osoby ohrožené sociálním vyloučením
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

-

-

-

-

realizovaný terénní program pro bezdomovce (FCH Beroun) – minimalizování rizik spojených
s životem na ulici, podpora návratu těchto osob do společnosti (terénní pracovník přijíždí
do Hořovic cca 1x týdně)
nabídka služeb Denního centra v Berouně i pro hořovické občany bez přístřeší
realizovaný terénní program Magdaléna, o.p.s. na území Hořovic a Komárova (výměnný
program, informační servis, sběr injekčního materiálu, asistenční a další služby pro uživatele
drog)
možnost sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním, ambulantní
i terénní program (Lomikámen, o.s., Beroun) – nabídka chráněného zaměstnání, resp. sociálně
terapeutická dílna pro hořovické občany (tréninková kavárna Jiná káva)
Azylový dům Lochovice – pro rodiny s dětmi, sociální a návazné služby, právní poradenství;
plánují rozšíření služeb o azyl pro ženy
nabídka odborného psychologicko-sociálního poradenství (Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Beroun)
vykonávaná sociální práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hořovice
působení ADECCO v Harmonice Hořovice, spol. s.r.o. – soukromá firma, která zaměstnává osoby
se zdravotním postižením – od Úřadu práce
zřízení Městské policie a její ochota ke spolupráci
místní Charity Šop – šití, opravy, prodej – zakázky pro šicí dílnu v Berouně, sběrna pro čistírnu
(placená prodavačka a dvě dobrovolnice)

-

vzdálenost služeb poskytovaných v Berouně (např. pro lidi bez přístřeší nepřekonatelná)
absence denního centra pro osoby bez přístřeší s krizovými lůžky - možnost provedení
hygieny, zajištění stravy, práce pod dohledem
chybí krizové bydlení na přechodnou dobu
neexistuje systém prostupného bydlení pro lidi nacházející se v krizi
nedostatečné využívání preventivních programů na školách (nabídka preventivních besed:
Magdaléna, o.p.s. – nízká poptávka po prevenci)
absence pobytového zařízení pro lidi bez příjmů a nároku na důchod (zařízení přirovnatelné
k dřívějším chudobincům)
chybí v okolí AD pro ženy (nejbližší je v Praze)
nepřekonatelná vzdálenost služeb pro osoby s psychiatrickým onemocněním (v Praze,
Plzni)
špatná informovanost o dostupné pomoci a sociální službách
nedostatečná meziresortní spolupráce (mezi poskytovateli služeb, lékaři a školami apod.)
chybí terénní psychiatrická péče (možnost kombinace s další terénní prací – společné
zázemí, možnost spolupráce s nemocnicí)
nedostatečná kapacita pedopsychologů a psychiatrické péče – špatná spolupráce
ukončení působení bezplatného právního poradenství v Hořovicích (Poradna pro občanství
Beroun)

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

-

-

-

působení Farní charity v SO ORP Hořovice a dobrá spolupráce s OSVZ – terénní sociální
služby pro osoby bez přístřeší, AD Lochovice
spolupráce s dalšími subjekty – zprostředkování práce
možnost spolupráce při zřízení denního centra - FCH Beroun s Magdalenou (střídání
v prostorách)
existující bytový fond města
spolupráce s internátním zařízením v Hořovicích – jednání o možnosti zřízení krizového
bytu, sociálního bydlení

-

zánik terénního programu pro bezdomovce – FCH Beroun
zánik terénního programu pro drogově závislé – Magdaléna, o.p.s.
omezení terénních i ambulantních služeb pro lidi s duševním onemocněním z důvodu
nedostatku financí (podpory ORP Hořovice) – Lomikámen, o.s.
nepochopení ze strany veřejnosti
nedostatečná podpora ze strany města
nedostatečné využití AD pro ženy – v tomto regionu by pravděpodobně nebyl stoprocentně
využit
nedostupnost/nepřístupnost informací o dostupné pomoci a sociálních službách pro lidi
ohrožené sociálním vyloučením
není nastavený systém sociálního/prostupného bydlení – přidělování bytů
chybí systém pro poskytování dotací na sociální a návazné služby – peníze přidělovány bez
návaznosti na OSVZ
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7.2

Vize

Městu Hořovice záleží na kvalitě života místních občanů a snaží se těm, kteří se nachází
v těžké životní situaci, pomáhat. I do budoucna chce spolupracovat s poskytovateli sociálních
a návazných služeb na zajištění dostupné pomoci rodinám s dětmi, mládeži, seniorům,
osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým sociálním vyloučením. S tímto cílem
chce město Hořovice vytvořit a udržovat dobře fungující síť, která spolupráci mezi
odborníky, veřejností a zástupci samosprávy podpoří.

7.3 Prioritní oblasti města Hořovice a spádových obcí se zaměřením na
sociální a návazné služby na období 2014 - 2018
Společné priority pro naplnění vizí všech skupin občanů. Toto členění bylo zvoleno vzhledem
k propojenosti jednotlivých oblastí a dává možnost přehledně popsat priority daného území.

PRIORITNÍ OBLASTI MĚSTA HOŘOVICE A SPÁDOVÝCH OBCÍ NA OBDOBÍ 2014 - 2018
PRIORITA Č. Zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb
1
PRIORITA Č. Podpora sociálních a návazných služeb pro děti a mládež ohrožených
2
rizikovými sociálními jevy
PRIORITA Č. Podpora sociálních a návazných služeb s cílem sociální inkluse dětí
3
a mládeže na školách
PRIORITA Č. Podpora terénních sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním
4
vyloučením
PRIORITA Č. Nastavení a podpora systému prostupného/sociálního bydlení
5
PRIORITA Č. Podpora služeb odborného sociálního, právního a psychologického
6
poradenství
PRIORITA Č. Podpora setrvání seniorů a osob se zdravotním postižením v domácím
7
prostředí
PRIORITA Č. Udržení pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
8
PRIORITA Č. Podpora sociálních a návazných služeb pro osoby se zdravotním
postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením
9
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7.4

Akční plán na období 2014 - 2016

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. Následně byl Akční plán připomínkován vedoucí
OSVZ, poskytovateli sociálních a návazných služeb, řídící skupinou a veřejností.
Zde je uveden výčet klíčových opatření – projektových záměrů. Podrobný popis je uveden v příloze
číslo 1 tohoto dokumentu.

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

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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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

PRIORITA Č. 5

NASTAVENÍ
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

A

PODPORA

SYSTÉMU

PODPORA
SLUŽEB
ODBORNÉHO
A PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

PROSTUPNÉHO/SOCIÁLNÍHO

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
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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
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

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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8

Způsob monitoringu a vyhodnocení platného plánu5

Komunitní plán pracuje se třemi úrovněmi monitorovacích ukazatelů. V nejobecnější úrovni
jde o ukazatele udržitelnosti procesu, které zajišťují pokračování započatého procesu
komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Hořovice.
V druhé rovině jsou vypracovány ukazatelé dopadu všech opatření, které z komunitního
plánu vyplývají. Mají dlouhodobý efekt, měřitelný na konci a v průběhu procesu formou
průzkumu vhodně zvolených indikátorů dle dané oblasti.
Nejkonkrétnější podobu mají ukazatelé, které hodnotí průběh a výsledky jednotlivých
opatření. Nastavení výsledků jednotlivých opatření je uvedeno u každého opatření
předkládaného plánu.
Jedním z ukazatelů, jak proces komunitního plánování funguje a pokračuje, jsou setkávání
pracovních skupin, která musí mít přesná pravidla. Na území ORP Hořovice bude probíhat
setkání pracovních skupin několikrát za rok, dle skutečné potřeby, a bude z nich pořízen
zápis a prezenční listina.
Setkání řídící skupiny bude probíhat minimálně 2x v roce. Z jednání bude pořízen zápis a
prezenční listina. Na každém setkání bude probíhat kontrola plnění zadaných úkolů z
minulého setkání.
Jedenkrát v roce bude zpracována zpráva o průběhu plnění plánu.

5

Jedná se o prozatímní návrh, který bude předmětem vyjednání v rámci workshopu zaměřeném na monitoring
a vyhodnocování KPSS.

29

Přílohy
1) Akční plán města Hořovice a ORP pro oblast sociálních a návazných služeb na období
2014 – 2016, kompletovalo CpKP střední Čechy, říjen 2014
2) Sociodemografická analýza SO ORP Hořovice, vypracoval Mgr. Tomáš Chovanec
ve spolupráci s CpKP střední Čechy, říjen 2013
3) Analýza poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných občanům Hořovic a
spádových obcí, vypracovalo CpKP střední Čechy ve spolupráci s externími
zpracovateli, srpen 2013
4) Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích, vypracovalo CpKP střední
Čechy ve spolupráci s externím zpracovatelem: Mgr. Petra Klvačová, Ph.D., leden
2014
5) Rizikové jevy u dětí a mládeže, vypracovali: Proxima Sociale, o.p.s., Mgr. Petra
Klvačová, Ph.D. a Mgr. Libuše Bumbálková, kompletace CpKP střední Čechy, únor
2014
6) Osoby ohrožené sociálním vyloučením se zaměřením na bezdomovectví, romskou
problematiku a další rizikové jevy, vypracovali: Proxima Sociale, o.p.s. a Mgr. Petra
Klvačová, Ph.D., kompletace CpKP střední Čechy, březen 2014
7) Shrnutí výsledků dotazníkového šetření mezi rodiči pečujícími o děti se zdravotním
postižením ve spádovém území ORP Hořovice, vypracovala Mgr. Petra Klvačová,
Ph.D., duben 2014
8) Finanční přehled zdrojů systému sociálních služeb v území ORP Hořovice, vypracovalo
CpKP střední Čechy ve spolupráci s externími zpracovateli, srpen 2014
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Seznam použitých zkratek
AD
CpKP
DDM
FCH
k.s.
KPSS
MěÚ
MŠ
NNO
o.p.s.
o.s.
ORP
OSPOD
OSVZ
OZP
SLBD
SO ORP
spol. s r.o.
SWOT
ÚP
ZŠ
ZTP

Azylový dům
Centrum pro komunitní práci střední Čechy
dům dětí a mládeže
Farní charita
komanditní společnost
komunitní plán/ování sociálních služeb
městský úřad
mateřská škola
nestátní nezisková organizace
obecně prospěšná společnost
občanské sdružení
obec s rozšířenou působností
oddělení sociálně právní ochrany dětí
oddělení sociálních věcí a zdravotnictví
osoba se zdravotním postižením
Sčítání lidu, domů a bytů
správní obvod obce s rozšířenou působností
společnost s ručením omezeným
analýza slabých a silných stránek
Úřad práce
základní škola
průkazy osob se zdravotním postižením
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