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Priority Opatření 

1. Podpora služeb pro 

rodiny s dětmi 

1.1 Podpora služeb pro rodiče a děti ohrožené domácím násilím 
1.2 Rozvoj psychosociálního poradenství 
1.3 Podpora služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Benešově a rozvoj 

v celém území ORP 
1.4 Rozvoj sanace rodiny po celém území ORP 
1.5 Podpora služeb pro rodiny s dětmi s individuálními potřebami 

2. Podpora lidí 

ohrožených 

sociálním 

vyloučením 

a vyloučených 

2.1 Vytvoření systému sociálního bydlení 
2.2 Odstraňování stavebních bariér a rozvoj bytů zvláštního určení 
2.3 Podpora služeb pro rodiče a těhotné ženy závislé na návykových látkách 
2.4 Podpora terénních služeb sociální prevence 
2.5 Rozvoj ambulantních služeb sociální prevence 
2.6 Rozvoj pobytových služeb sociální prevence 
2.7 Rozvoj odborného sociálního poradenství 

2.8 Rozvoj sociální rehabilitace 
2.9 Podpora znevýhodněných na otevřeném trhu práce 
2.10  Rozvoj mobilních týmů pro osoby s duševním onemocněním a podpora těchto 

osob 
2.11 Podpora sociálních služeb pro cizince 
2.12 Podpora integračních opatření 

 

3. Rozvoj služeb 

podporujících 

samostatnost osob 

s různým 

zdravotním 

znevýhodněním a 

seniorů 

3.1 Rozvoj služby podpora samostatného bydlení 
3.2 Podpora a rozvoj chráněného bydlení 

4. Podpora setrvání 

lidí v domácím 

prostředí 

4.1 Rozvoj kapacity pečovatelských služeb, osobní asistence, odlehčovacích služeb a 
zvýšení jejich dostupnosti po celém území ORP  

4.2 Podpora domácí zdravotní péče a terénní hospicové péče  
4.3 Rozvoj kapacity denního stacionáře 
4.4 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

 

5. Podpora 

pobytových služeb 

pro seniory a osoby 

se zdravotním 

znevýhodněním 

 

 

5.1 Rozvoj kapacit domovů pro seniory 
5.2 Rozvoj kapacit domovů se zvláštním režimem 
5.3 Rozvoj kapacit pobytových odlehčovacích služeb 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

  

 

6. Podpora procesu 

plánování, rozvoj 

sociální a komunitní 

práce 

6.1 Podpora sociální práce a komunitní sociální práce na obcích 
6.2 Vznik komunitních center 
6.3 Naplňování celookresních opatření 
6.4 Rozvoj procesu komunitního plánování 

 

7. Rozvoj podpůrných 

služeb po celém 

území ORP Benešov 

a informovanosti 

7.1 Rozvoj psychoterapeutické podpory a mediace 
7.2 Rozvoj individuální dopravy po celém území ORP  
7.3 Rozvoj preventivních aktivit  
7.4 Rozvoj informovanosti 
7.5 Odstraňování komunikačních bariér 
7.6 Podpora neformálních pečujících 
7.7 Podpora klubových aktivit, akcí pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné po 

celém území ORP  
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1. Priorita I. Podpora rodiny 

1.1  Podpora služeb pro rodiče a děti ohrožené domácím násilím 

Popis a zdůvodnění 

Na základě mapování potřeb je kontinuálně zjišťován zvýšený 
výskyt domácího násilí na území ORP Benešov. Posunem v této 
problematice je, že jev násilného chování se neobjevuje jen ve 
vztazích osob 18+, ale již ve vztazích dospívajících. Tato skutečnost 
byla potvrzena pracovními skupinami KPSS a  rozhovory 
s poskytovateli sociálních služeb.  
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem se jeví jako vhodné 
pokračovat v období platnosti plánu v podpoře služeb pracujících 
s touto cílovou skupinou a rozvoji preventivních aktivit ve vztahu 
k této problematice společně s vhodnými způsoby komunikace 
tohoto tématu a zpřístupnění potřebných informací a kontaktů 
široké veřejnosti. Nedílnou součástí opatření je prohloubení 
spolupráce a předávání informací mezi jednotlivými subjekty a 
platnými strategiemi v rámci této oblasti na území ORP Benešov.  

V Benešově působí v oblasti poskytování poradenství obětem 
domácího násilí intervenční centrum proFem – centrum pro oběti 
domácího a sexuálního násilí, o.p.s. Organizace proFem také nabízí 
od roku 2017 chatové, internetové a telefonické sociální a právní 
poradenství. Jedná se o nízkoprahovou službu, jejíž výhodou je, že 
se dá využít odkudkoliv, kde je připojení k internetu. Služba je 
bezplatná a anonymní.  Organizace nabízí konzultace pro oblast 
celého ORP, a to jeden den v týdnu, případně v dalších dnech po 
předchozím objednání. 
Dále zde působí Občanská poradna Benešov Cesta integrace, 
o.p.s., která poskytuje sociální a právní poradenství pro oběti 
trestných činů a domácího násilí. 

Klíčové plánované 

aktivity 

Podpora stávajících služeb působících na ORP Benešov (Grantový 
fond města Benešov a dalších měst a obcí v ORP, podpora 
informovanosti).   
Podpora multidisciplinární spolupráce probíhá zejména 
prostřednictvím setkávání interdisciplinárních týmů organizované 
organizací proFem, o.p.s. 
Podpora rozvoje služeb v oblasti práce s celým rodinným 
systémem, kde probíhá domácí násilí. 
Průběžné vyjednávání s poskytovateli a hledání řešení dostupnosti 
návazných služeb, které v ORP nejsou zastoupeny, například 
azylový dům s tzv. utajeným bydlením. 
Podpora vzdělávání a osvětových aktivit v oblasti domácího násilí, 
a to i u odborníků pracujících s touto cílovou skupinou. 
Propojení opatření s Plány prevence kriminality a následnými 
programy na jednotlivé roky v území (Benešov, Bystřice, Sázava, 
Týnec nad Sázavou).  
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Zajištění preventivních a vzdělávacích aktivit – spolupráce s NNO, 
obcemi v ORP, Policií ČR a Městskou policií.  
Vyjednávání o  možnostech podpory bydlení pro oběti domácího 
násilí v rámci ORP. 
Průběžný monitoring potřeb v území. 

Cílová skupina 
Rodiny a děti ohrožené domácím násilím a odborníci pracující 
s cílovou skupinou (sociální služby, města a obce, Policie ČR a 
Městská policie). 

Výstupy 

Zápisy z jednání o multidisciplinární spolupráci 
a z interdisciplinárních setkání organizovaných organizací proFem 
o.p.s. - počet. 
Finanční podpora stávajících sociálních služeb v rámci grantového 
systému měst a obcí – sociální a právní poradenství, chatová a 
internetová poradna – výše podpory/alokované finanční částky. 
Osvětové akce pro veřejnost – počet akcí. 
Plány prevence kriminality a Programy prevence kriminality 
vznikající v rámci ORP a zahrnující prevenci domácího násilí – počet 
plánů. 
Články o problematice domácího násilí a místní síti pomoci – počet 
článků. 

Dopad na cílovou 

skupinu  

Dostupná a kompletní pomoc při řešení této náročné životní 
situace. 
Prevence domácího násilí. 
Zvýšení povědomí odborníků a veřejnosti o domácím násilí a možné 
pomoci. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
Město Benešov, města a obce ORP, poskytovatelé sociálních a 
návazných služeb. 

Partneři Policie ČR, Městská policie. 

Harmonogram 
Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 
1x ročně dojde k vyhodnocení potřeb a k monitoringu současného 
stavu.    

Předpokládané 

finanční náklady 
Náklady na osvětové aktivity a vzdělávání.  
Náklady na poskytování služeb. 

Možné zdroje 

financování 
EU, MPSV, MV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 

 

 



7 

 

1.2  Rozvoj psychosociálního poradenství 

Popis a zdůvodnění 

Z výstupů projektu Podpora síťování služeb na lokální úrovni 
(projekt MPSV) vyplynulo, že v regionu chybí služby centra 
psychologicko-sociálního poradenství. Jedná se o formu 
krátkodobé terapie, kterou může rodina vyhledat v případě krize, 
kdy je konfrontována se zátěžovými událostmi života či ji může 
doporučit OSPOD, popř. další spolupracující služba. 

OSPOD vykazuje potřebu návazné péče u svých klientů s ohledem 
na nárůst jevů, jako je syndrom zavrženého rodiče,  matky se 
závislostí, vztahové problémy v rodinách, problematických styků 
rodiče s dítětem, těžký průběh rozvodových/rozchodových 
konfliktů apod. Potřeba uspokojení poptávky po psychosociálním 
poradenství zaznívá mezi všemi aktéry napříč. Území 
Středočeského kraje má vlastní síť poboček center psychologicko-
sociálního poradenství, které jsou zřizovány krajem. V celém 
Středočeském kraji chybí toto pracoviště pouze na území bývalého 
okresu Benešov. Na území je poradenství zajišťováno Rodinnou 
psychologickou poradnou VLTAWIA, s.r.o., která má také pověření 
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V rámci jednání pracovních 
skupin bylo konstatováno, že je žádoucí rozšíření nabídky 
poradenských aktivit, navýšení kapacity a rozšíření portfolia 
nabídky odborných služeb, a to dle požadavků OSPOD a potřeb 
v regionu.  
OSPOD v rámci pracovních skupin upozornilo na chybějícího 
poskytovatele, který by realizoval asistované styky, a to zejména 
v době víkendů. 
Odborné poradenství pro rodiny poskytuje také tým NZDM 
MeziČas, který úzce spolupracuje s OSPOD. Z mapování potřeb 
NZDM MeziČas však vyplývá, že jejich schopnost uspokojit 
poptávku v rámci odborného poradenství je omezená a vzhledem 
k charakteru služby je odborné poradenství spíše nadstavbou a 
snahou pružně reagovat na poptávku po službě, která v území není 
dostatečně uspokojována.  

Klíčové plánované 

aktivity 

Průběžné mapování potřeby využívání psychosociálního 
poradenství v regionu pro možné navýšení kapacit služeb. 
Definování potřeb a požadavků OSPOD na psychosociální 
poradenství v regionu. 
Hledání kapacity pro zajištění asistovaného styku, a to také se 
zaměřením na víkendy. 
Rozšíření portfolia nabídky stávajících odborných služeb v rámci 
psychosociálního poradenství a podpora rozšíření možných 
poskytovatelů dle poptávky definované OSPOD. 

Cílová skupina Rodiny s dětmi, které se ocitly v náročné životní situaci. 
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Výstupy 

Zápisy z jednání s poskytovateli služeb. 
Popis potřeb a požadavků OSPOD na psychosociální poradenství. 
Navýšené kapacity potřebných služeb.  
Kapacita  rodinného poradenství pro občany ORP Benešov 
vycházející z definované potřeby. 

Dopad na cílovou 

skupinu  

Zlepšení schopnosti rodin účinně řešit svou situaci.  
Zvýšení prevence sociálních rizik. 
Zvýšení dostupnosti pomoci.  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Partneři Město Benešov, města a obce ORP. 

Harmonogram 
Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 
Zpracování popisu potřeb a požadavků OSPOD – první  polovina 
roku 2021. 

Předpokládané 

finanční náklady 
Náklady na poskytování služeb. 
Mzdové náklady (monitoring a definování potřeb OSPOD atd.). 

Možné zdroje 

financování 
EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 

 

1.3  Podpora služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Benešově a 
rozvoj v celém území ORP 

Popis a zdůvodnění 

Na území ORP Benešov danou službu poskytují jen dva 
poskytovatelé. Potřebnost v rámci ORP Benešov nebyla dosud 
v rámci KPSS zjišťována. Je žádoucí, aby do procesu KPSS byl 
zařazen i monitoring potřebnosti, a to v celém území ORP. 
Opatření je tak zaměřené na cílovou skupinu dětí a mládeže ze 
sociálně znevýhodněného prostředí.  
V Benešově funguje služba NZDM MeziČas (Magdaléna, o.p.s.). 
Služba byla spuštěna v roce 2012 pro děti a mládež ve věku 12 – 26 
let. Od ledna roku 2016 byly zpřístupněny služby nízkoprahového 
zařízení i dětem ve věku 9 – 12 let. V roce 2017 službu využívalo 136 
klientů, proběhlo celkem 2754 kontaktů, v roce 2018 službu využilo 
100 klientů a proběhlo celkem 2500 kontaktů a v roce 2019 službu 
využilo 134 klientů a proběhlo celkem 2987 kontaktů. Současná 
kapacita je pro Benešov dostatečná. Pro zvýšení nízkoprahovosti 
kontaktu s klienty a uspokojení poptávky po službě je 
poskytovatelem zvažována i terénní forma služby, ale tak, aby 
nebyla realizována na úkor formy ambulantní. Dále je zvažována 
nabídka terénní služby i mimo město Benešov, tzn. v území celého 
ORP.  
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Od května 2019 zahájila činnost na území města Sázavy organizace 
Dítě a kůň, z.s., a to registrovanou sociální službou nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež ARCHA. Zatím poskytuje službu pouze 
terénní formou. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 – 26 
let. 

Klíčové plánované 

aktivity 

Mapování možností a potřebnosti rozšíření služeb o terénní formu 
na území města Benešov. 
Mapování možností a potřebnosti rozšíření služeb o ambulantní 
formu v Sázavě. 
Mapování potřebnosti a možností služeb, včetně podpory vytvoření 
terénní služby i mimo území města Benešov a Sázava. 

Cílová skupina Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. 

Výstupy 
Udržení současné kapacity obou NZDM – počet úvazků. 
Navýšená kapacita terénní formy odpovídající potřebnosti služby v 
území – počet úvazků. 

Dopad na cílovou 

skupinu  

Prevence vyloučení ze společnosti, minimalizování sociálních rizik, 
předcházení a mírnění rizikového chování, prevence sociálně 
patologických jevů. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Partneři Město Benešov, města a obce ORP. 

Harmonogram 
Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 
1x ročně dojde k vyhodnocení potřebných kapacit. 

Předpokládané 

finanční náklady 
Náklady na služby NZDM. 

 

Možné zdroje 

financování 
EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 

 

1.4  Rozvoj sanace rodiny po celém území ORP 

Popis a zdůvodnění 

Sanace rodiny (dle zákona o sociálních službách sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi - SAS) je sociální služba poskytovaná 
rodinám v nepříznivé sociální situaci, v terénní formě probíhá 
přímo v domácnostech klientů. Klientům je nabídnuta podpora a 
pomoc směřující k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
V předešlých letech službu pro ORP Benešov poskytovalo více 
organizací: MC Hvězdička (již v této aktivitě nepokračuje), Rytmus 
Benešov (pro matky s mentálním postižením, také službu ukončil), 
služba SPOLU DOMA – rodinná asistence (KC Říčany, o.p.s., službu 
již neposkytují). OSPOD jednalo s organizací Poradna pro 
občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (mapovali potřebu a OSVZ 
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upozornili na nedostatečné pokrytí v Sázavě). Vzhledem k 
narůstajícímu počtu rodin, které z různých důvodů obtížně zvládaly 
péči o své děti, došlo na OSPOD k vyčlenění pracovníka na intenzivní 
terénní práci s ohroženými rodinami (1,0 úvazku). Tato činnost byla 
na OSPOD také ukončena a dnes město Benešov podporuje tuto 
činnost formou výkonu sociální práce pro rodiny s dětmi.  
V současné době je práce s rodinami v rámci spolupráce s OSPOD 
zajišťována prostřednictvím poskytovatele Statek Vlčkovice, o.p.s. 
Je komunikováno s Diakonií ČCE, která nabízí možnost zavedení 
služby také pro Benešovsko, zatím ji poskytuje pouze ve Vlašimi. Za 
předpokladu navýšení kapacit a finančních prostředků je možné 
službu začít realizovat také v ORP Benešov. V roce 2020 proběhlo 
navýšení o 1 úvazek. 

Klíčové plánované 

aktivity 

Zavedení služby s dostatečnou kapacitou pro celé ORP Benešov. 
Mapování možných finančních zdrojů na zajištění potřebné 
kapacity služby. 
Jednání se Středočeským krajem o možnostech financování. 
Průběžné mapováni potřebnosti v ORP. 
Nastavení spolupráce OSPOD a poskytovatele služby (vytvoření 
metodiky). 

Cílová skupina 
Rodiny s dětmi, ve kterých vznikl problém v oblasti péče a výchovy 
a je třeba pro narovnání intenzivní podpora. 

Výstupy 
Zajištění služby pro ORP Benešov – počet úvazků. 
Vznik metodiky služby pro účely OSPOD Benešov.  

Dopad na cílovou 

skupinu  

Zmírnění nepříznivé sociální situace rodin posílením schopností a 
dovedností dětí a rodičů při zapojení a využití vnitřních i vnějších 
zdrojů rodin. 
Stabilizování rodinného systému v oblasti péče a výchovy. 
Posílení kompetencí rodičů/vychovatelů. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov, poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb.  

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 

finanční náklady 
Náklady na službu SAS. 
Monitoring finančních zdrojů a potřebnosti (mzdové náklady). 

Možné zdroje 

financování 
EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 
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1.5  Podpora služeb pro rodiny s dětmi s individuálními potřebami 

Popis a zdůvodnění 

Podpora služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením 
vychází také z individuálních a specifických potřeb jednotlivých 
rodin a dětí. Významná je znalost sítě specifických služeb 
nabízených mimo území ORP Benešov nebo v Hlavním městě 
Praha, ale také znalost nabídky terénních služeb, které mohou za 
rodinou, v případě potřeby, dojíždět. Služby je nutné průběžně 
specifikovat a případně kombinovat dle konkrétní situace rodin.  
Z možných služeb lze uvést ranou péči. Podle zákona o sociálních 
službách je raná péče terénní služba, popřípadě doplněná 
ambulantní formou, poskytovaná rodičům a dítěti ve věku do 7 let, 
u něhož je diagnostikované zdravotní či smyslové postižení nebo 
jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.  
Konkrétním rodinám je služba poskytována různými organizacemi 
dle individuálních potřeb dítěte (Raná péče Diakonie, Oblastní 
Charita Kutná Hora, EDA cz, z.ú., Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. a další). Služby jsou spolufinancovány z Grantového 
fondu města Benešov a z dalších obcí ORP, dle rozsahu poskytování 
služby. V roce 2016 byla navíc v Benešově otevřena pobočka rané 
péče Centra sociálních služeb Tloskov v pronajatých prostorech od 
organizace RUAH. Prostory jsou ovšem stísněné, a pokud by se 
služba měla rozvíjet, tak ideálně v nových prostorách. V současné 
době jsou kapacity služeb dostačující. 
Vzhledem k tomu, že k plnohodnotnému životu rodin a dětí je 
třeba i dalších služeb, je v rámci spolupráce v dané lokalitě vhodné 
zapojit do jednání a mapování potřeb na daném území i další 
aktéry, provázat je s procesem KPSS i s dalšími strategiemi měst a 
obcí, včetně např. plánů investic, dále informovat obce o potřebách 
těchto cílových skupin (např. pamatovat na jejich potřeby při 
rekonstrukci dětských hřišť atd.). 

Klíčové plánované 

aktivity 

Mapování možností nabídky prostoru pro výkon rané péče a 
dalších potřebných ambulantních služeb.  
Podpora financování služeb dle individuální potřeby rodin s dětmi 
s ZP, včetně  rané péče, obcemi v rámci ORP (dle trvalého pobytu 
dítěte, kterému je služba poskytována). 
Zvyšování povědomí o specifických/individuálních potřebách, 
včetně rané péče (např. v rámci realizace Týdne rané péče). 
Iniciování vzájemného dialogu o potřebách této cílové skupiny. 

Cílová skupina Rodiny s dětmi se zdravotním a smyslovým postižením.  

Výstupy 

Články a informační akce, např. o rané péči – počet článků. 
Realizace Týdne rané péče. 
Zajištění vhodných prostor pro realizaci služeb.  
Udržení kapacity současných služeb – počet úvazků. 



12 

 

Spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi – zápisy 
z jednání. 
Zohlednění problematiky i v dalších příslušných strategiích – zápisy 
z jednání. 
Monitoring potřeb cílové skupiny. 

Dopad na cílovou 

skupinu  

Pomoc a podpora rodinám s dětmi do 7 let s ohroženým vývojem 
či zdravotním postižením, tzn. např. smyslovým,  mentálním, 
tělesným či kombinovaným postižením. 
Snížení negativního vlivu postižení na rodinu, dítě a jeho vývoj. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov, poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram 
Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 
Průběžné vyhodnocování individuálních potřeb rodin. 

Předpokládané 

finanční náklady 
Náklady na služby dle individuální potřeby, včetně  rané péče a 
náklady na propagaci služeb. 

Možné zdroje 

financování 
EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 
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2. Priorita II. Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením a vyloučených 

2.1 Vytvoření systému sociálního bydlení  

Popis a zdůvodnění 

K otázce sociálního bydlení došlo opakovaně k setkání tematicky 
zaměřené pracovní skupiny. Pracovní skupina definovala 
problémy v oblastech týkajících se dostupnosti bydlení, absence 
některých typů bydlení (krizové bydlení) a problémy v přístupu 
k bydlení u vymezených skupin domácností napříč územím ORP. 
V oblasti bytové politiky města Benešov lze shrnout, že bytový 
fond města tvoří cca 1700 bytů. Tyto byty mají různé úrovně výše 
nájemného, včetně bytů zvláštního určení (DPS). V těchto bytech 
je dle potřeby klientů vykonávaná sociální práce, ať již úřadem 
nebo poskytovateli sociálních služeb. Pracovní skupina 
konstatovala, že z možnosti požádat o městský byt v Benešově 
vypadávají jednotlivci/rodiny, které nemají na kauci, a to nejen 
lidé s dluhy, ale i se zdravotním postižením či děti přicházející z 
dětských domovů. 
Současná pravidla města pro přidělování městských bytů v 
Benešově nerozlišují potřeby a možnosti jednotlivých cílových 
skupin, jsou tedy pro všechny jednotná, neindividualizovaná. 
Bytová komise RM Benešov sice posuzuje žádosti individuálně, ale 
je nutné brát zřetel i na možnosti cílových skupin již při vstupu do 
systému přidělování. 
Dle členů pracovní skupiny jsou v regionu i další obce, které se 
problematice intenzivně věnují. Například obce v mikroregionu 
CHOPOS znají potřeby svých občanů a některé mají přesnou 
představu, kolik potřebují bytů. Řada dalších obcí pracuje na 
umožnění přístupu k bydlení pro své občany, zejména pro 
vymezené cílové skupiny, které jsou v přístupu k bydlení 
znevýhodněny. 
Pracovní skupina definovala cílové skupiny, které mají ztížený 
přístup k bydlení z důvodu svých kompetencí, věku či aktuální 
situace a jsou hodné zvláštního zřetele: 
 

 nízkopříjmoví senioři, u nichž zdravotní stav nepředpokládá 
např. možnost využití bytů zvláštního určení, 

 matky žijící v domácnostech s domácím násilím – chybí 
krizové byty, 

 osoby se zdravotním postižením – potřebují mít 
nediskriminační přístup k nájemnímu bydlení, resp. budou 
odstraněny podmínky v systému žádostí a přidělování bytů 
(např. trvalý pobyt v městě či práce v městě apod.), 
z důvodu této bariérovosti běžného nájemního bydlení jsou 
zbytečně uživateli pobytových služeb a v regionu je velmi 
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omezená možnost nájemného bydlení pro zajištění služby 
podporované bydlení,  

 osoby s duševním onemocněním – byty v návaznosti na 
výkon sociální rehabilitace, 

 mladiství, kteří opouští ústavní výchovu či službu dům na půl 
cesty a pěstounskou péči, 

 osoby odcházející z výkonu trestu odnětí svobody, 

 cizinci. 
 

Samostatnou skupinu pak tvoří lidé či domácnosti, u kterých dojde 
k dočasnému či trvalému výpadku finančních prostředků z důvodů 
nemoci, narození dítěte, ztráty zaměstnání, spáchání či vystavení 
trestnému činu nebo odchodu do starobního nebo invalidního 
důchodu. Nejen pro tuto skupinu chybí v regionu krizové bydlení. 
Při jeho vzniku je nutno brát zřetel na potřeby v rámci celého ORP 
(tzn. zodpovědnost jednotlivých měst a obcí v rámci samosprávné 
činnosti) a také na umožnění přístupu potřebným z celého 
regionu. 
Existuje také skupina domácností, které jsou na trhu bydlení 
znevýhodněny, protože jsou pronajímateli vnímány jako velké 
riziko, např. lidé bez přístřeší, lidé žijící v azylových a krizových 
formách bydlení, na ubytovnách. U těchto cílových skupin ve 
vztahu k bydlení je třeba celým procesem provázat výkon sociální 
práce. 
V roce 2018 byla podána městem Benešov žádost do IROP 
„Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897, 
Benešov“. Díky celkové rekonstrukci objektu a v něm se 
nacházejících stávajících bytů vznikne celkem 6  malometrážních 
bytových jednotek. 

Klíčové plánované 

aktivity 

Zmapovat přidělování městských bytů v Benešově různým cílovým 
skupinám/občanům. 
Zmapovat počet žadatelů o bydlení od poskytovatelů sociálních 
služeb (kolik klientů bydlení potřebuje, kolik požádalo, s jakým 
úspěchem, a to ideálně v horizontu 3 let). 
Jednání měst a obcí o systému sociálního bydlení a možné 
spolupráci. 
Zpracování analýzy potřebnosti sociálního bydlení v rámci celého 
ORP. 
Zpracování Koncepce sociálního bydlení v rámci spolupráce 
samospráv v ORP. 
Zavedení Koncepce sociálního bydlení do praxe, včetně propojení 
systému terénní sociální práce. 
Jednání na pracovních skupinách na téma potřeby vzniku sociálního 
bydlení také v rámci dalších obcí. 
Informovanost o možnostech pomoci v systému sociální práce. 
Posílení podpory definovaných skupin – aktivní depistáž. 
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Cílová skupina 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením a rodiny s dětmi v náročné 
životní situaci spojené s bydlením. 

Výstupy 

Zápisy z jednání – počet jednání. 
Zmapovaná potřeba různých forem bydlení. 
Zpracovaná Koncepce sociálního bydlení.  
Návrh spolupráce v rámci celého území ORP. 
Vymezení konkrétního počtu sociálních bytů v jednotlivých 
městech a obcích. 
Jednání s ÚP o možnostech dávkového systému ve vztahu 
k bydlení, zejména v oblasti kaucí.  

Dopad na cílovou 

skupinu  

Snížení rizika sociálního vyloučení.  
Zvyšování kvality života a zachovávání přirozeného prostředí.  
Prevence vzniku bezdomovectví a snížení rizika ústavní výchovy. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov, města a obce ORP. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 

finanční náklady 

Náklady na rekonstrukci bytového domu ve Vlašimské 897 - 
investiční projekt. 
Investiční náklady měst a obcí v rámci ORP. 
Finance na zajištění terénních sociálních služeb (viz opatření 2.4). 

Možné zdroje 

financování 
EU/IROP, města a obce v rámci ORP. 

 

2.2 Odstraňování stavebních bariér v obecních bytech a rozvoj bytů 
zvláštního určení 

Popis a zdůvodnění 

Z jednání pracovních skupin vzešla řada podnětů, které nepostihují 
přímo otázku sociálních služeb, ale velmi úzce s nimi souvisí. Tyto 
podněty vyvstávají ze sociální situace jedince či skupiny a bariér 
(stavebních), které musejí překonávat. Tuto tématiku řeší i jiné 
odbory MěÚ a místní Sdružení zdravotně postižených Benešov z.s.  
V rámci jednání byla zjištěna potřeba zvýšení počtu bezbariérových 
bytů v Benešově a v ostatních městech a obcích. Bezbariérové byty 
jsou k dispozici v rámci běžného bytového fondu a také v rámci 
domů s pečovatelskou službou. 

V rámci ORP je celkem 400 bytů v 7 domech s pečovatelskou 
službou, respektive bytů zvláštního určení (dále DPS). Z pohledu 
seniorů se jedná o malometrážní byty v městských či obecních 
domech, které jsou určené seniorům, kteří jsou zatím schopni se o 
sebe sami postarat a vystačí si jen s občasnou výpomocí. Pro ty, 
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kteří již péči o sebe sami zcela nezvládají, jsou jejich potřeby pomoci 
a péče saturovány dostupnou pečovatelskou službou. 
Přestěhováním do DPS senioři řeší otázky nejen bezbariérovosti 
bydlení, ale také osamocení, bezpečí a jistoty, případné zajištění 
potřebné péče a pomoci do budoucna. Tato skutečnost se potvrdila 
také v rámci šetření, které v procesu komunitního plánování 
proběhlo a jehož výstupem je Analýza potřeb seniorů v DPS v rámci 
ORP.  

Je důležité zmínit, že šetření ukázalo, že pobyt v DPS senioři nevolí 
z důvodu potřeby využívání pečovatelské služby. Značná část 
obyvatel těchto domů není v současné době na sociálních službách 
závislá, pečovatelskou službu fakticky nepotřebuje. DPS spíše 
saturují potřebu nízkonákladového bydlení pro skupinu seniorů, 
kteří jsou jinak ohroženi chudobou a sociálním vyloučením. 
Alternativně přestěhování do domů s pečovatelskou službou také 
řeší problémy spojené s bariérovým bydlením, a to především ve 
vztahu k potřebám lidí se sníženou pohyblivostí. 

V průběhu šetření byly zaznamenány v některých DPS výtky, a to 
konkrétně na nedostupnost pečovatelské služby ve večerních 
hodinách a o víkendech. Respondenti také poukazovali na 
bariérovost pokojů a sociálního zázemí a na nezajištěné bezpečí 
formou vhodných tlačítek tísňové péče. Současně silně vnímají 
nedostatek společenských aktivit a klubových činností. V některých 
DPS se dokonce cítí izolováni. 

Klíčové plánované 

aktivity 

Jednání s pracovními skupinami a definování bariér v obecních 
bytech a v DPS a spolupráce s příslušnými odbory měst a obcí. 
Analýza bezbariérovosti bytů. 
Zmapovat množství a potřebnosti bezbariérových bytů ve fondu měst. 
Jednání s městy ohledně možností navýšení počtu bezbariérových 
bytů. 
Zmapovat možnosti finanční podpory ze strany měst pro osoby, které 
chtějí zůstat ve vlastním obecním bytě a potřebují bezbariérovou 
úpravu. 
Seznámení pracovní skupiny a obcí s Analýzou potřeb seniorů v DPS 
v rámci ORP.  
Vyhodnocení potřeb uvedených v analýze. 
Odstranění rizik a bariér uvedených v analýze. 

Cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením. 

Výstupy 

Zápisy z jednání – počet zápisů. 
Analýza bezbariérového bydlení – dokument. 
Popis možností financování a rozšíření bezbariérového bydlení – 
dokument. 
Bezpečné tísňové systémy v DPS. 
Dostupná pečovatelská služba v DPS i o víkendech či dle potřeby 
(viz opatření 4.1). 
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Dopad na cílovou 

skupinu  

Snížení rizika sociálního vyloučení. 
Možnost setrvání v přirozeném prostředí – bezbariérové obecní 
byty. 
Podpora samostatnosti a soběstačnosti. 
Zvýšení uplatnění a hodnoty života. 
Kvalitní a bezpečné bydlení v DPS. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov, města a obce ORP. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 

finanční náklady 
Investiční náklad měst. 
Náklady na sociální službu. 

Možné zdroje 

financování 
EU, MPSV, město Benešov. 

 

2.3 Podpora služeb pro rodiče a těhotné ženy závislé na návykových 
látkách 

Popis a zdůvodnění 

Pracovní skupina vyhodnotila jako žádoucí, aby pro potřeby ORP 
Benešov byla dostupná podpora pro rodiče a těhotné ženy závislé 
na návykových látkách. Magdaléna, o.p.s, která zde působí, se 
zaměřuje na závislé obecně. Tato skupina potřebuje individuální 
přístup. Proběhla diskuse o  informování veřejnosti i návrhy na 
distribuci propagačních materiálů služeb a informačních letáků 
klientkám kontaktních i terénních služeb. Jako nezbytné bylo také 
stanoveno zmapování pobytových služeb pro tuto cílovou skupinu 
s možností jejich využití klientkami z ORP Benešov. 

Klíčové plánované 

aktivity 

Průběžné mapování potřeb cílové skupiny a zároveň pracovníků 
a poskytovatelů služeb prevence – OSPOD Benešov, Magdaléna, 
o.p.s. 
Průběžné mapování sociálních služeb nabízejících uvedené služby 
a možnosti jejich využití pro klienty ORP Benešov či rozšíření služeb. 
Tvorba a šíření propagačních a informačních materiálů.  

Cílová skupina Rodiny s dětmi a těhotné ženy. 

Výstupy 

Spolupráce se sociálními službami, které uvedené služby nabízejí – 
počet spolupracujících služeb. 
Propagační a informační materiály služeb prevence pro klientky 
kontaktních i terénních služeb  - počet informačních materiálů. 

Dopad na cílovou 

skupinu  
Prevence sociálního vyloučení a dalších jevů. 
Podpora rodinných vztahů. 
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Ochrana ohroženého dítě – opatření v rámci OSPOD. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb.  

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 

finanční náklady 
Provozní náklady služeb.  
Propagační materiály.  

Možné zdroje 

financování 
EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 

 

2.4 Podpora terénních služeb sociální prevence 

Popis a zdůvodnění 

Terénní sociální práci pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené 
sociálním vyloučením nyní poskytují Pečovatelská služba okresu 
Benešov, Magdaléna, o.p.s., terénní sociální pracovnice OSVZ 
Městských úřadů Benešov a Sázava a terénní pracovníci v rámci 
projektů ESF - Obce blíže lidem (RUAH, o.p.s.) a „Koordinace 
sociální práce v mikroregionu CHOPOS“ (mikroregion CHOPOS).  
Pracovníci terénních programů se scházejí na pravidelných 
Metodických setkáních „nízkoprahových“ služeb i pracovních 
skupinách prevence v jednotlivých městech a obcích (Benešov, 
Týnec nad Sázavou, Sázava, Bystřice). V rámci těchto setkání sdílejí 
účastníci dobrou praxi i své potřeby. K rozvoji služeb, navýšení 
kapacit, nebo minimálně udržení kapacit, by mělo dojít v návaznosti 
na realizaci celého plánu (zejména opatření 2.2) a dle potřebnosti 
lokalit.  
Terénní služby jsou ze strany Pečovatelské služby pokryty 
2 pracovníky na 2 necelé úvazky. Většinou mají 140 – 150 klientů za 
rok (z toho cca 40 je v roce nových). Vyřazují se ze služby vždy po 
půl roce, pokud s nimi nepokračuje kontakt. Z 80% jde o osoby 
závislé na alkoholu a jiných návykových látkách. Od roku 2012 tato 
služba evidovala celkem cca 350 klientů, z toho cca 30 zemřelo.  

Terénní služby jsou nyní ze strany Magdalény, o.p.s. pokryty pro 
ORP 4 úvazky. Organizace plánuje navýšení na 4,5 úvazku (na celé 
služby) - řešeno v rámci organizace. Mapují potřebnost a dle toho 
přizpůsobují úvazky v rámci jednotlivých služeb. 

V roce 2018 byl terénní program Magdalény o.p.s. v kontaktu s 99 
klienty, uživateli nealkoholových drog, 9 uživateli alkoholu a 12 
neuživateli drog (rodinní příslušníci či blízké osoby uživatelů). 
V roce 2019 byl terénní program Magdalény o.p.s. v kontaktu se 
115 klienty, uživateli nealkoholových drog, 7 uživateli alkoholu a 15 
neuživateli drog (rodinní příslušníci či blízké osoby uživatelů).  
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Současná kapacita terénních programů je dostačují, jedinou 
nepokrytou cílovou skupinou jsou klienti s psychiatrickou 
diagnózou, zde specializovaná služba chybí. 

Službu sociální prevence, sociální rehabilitaci, v regionu nabízí také 
Rytmus Střední Čechy, o. p. s. Tato služba je podrobně zpracovaná 
v opatření 2. 8 Sociální rehabilitace. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Pokračování Metodických setkávání terénních služeb. 
Mapování možnosti finanční podpory těchto služeb ze strany měst 
a obcí ORP. 
Udržení současné kapacity. 
Průběžné mapování potřebnosti kapacit v rámci celého území 
ORP. 
Mapování možných poskytovatelů služeb pro klienty 
s psychiatrickou diagnózou. 

Cílová skupina 
Uživatelé návykových látek, osoby bez přístřeší, obyvatelé 
prostupného bydlení a jiné ohrožené skupiny.   

Výstupy 

Zápis z jednání o mapování potřebných kapacit terénních služeb – 
zpráva o závěrech z jednání. 
Zápisy z Metodických setkání – počet setkání. 
Zápisy z jednání o možnostech podpory služeb - mapování 
možností financování – počet zápisů/setkání. 
Rozvoj služeb a to také v návaznosti na potřebnost – počet 
navýšených úvazků. 
Udržení současné kapacity – počet úvazků. 
Spolupráce napříč službami, OSVZ Benešov a terénních pracovníků 
z projektů ESF. 

Dopad na cílovou 
skupinu 

Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením. 
Snižování rizika rozšíření infekčních chorob.  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
Centrum adiktologických služeb Benešov Magdaléna, o.p.s., 
Pečovatelská služba okresu Benešov, město Benešov, města a obce 
ORP. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram 
Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace KPSS 
plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Současné náklady služeb a náklady na rozvoj služeb. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 

 

2.5 Rozvoj ambulantních služeb sociální prevence 
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Popis a zdůvodnění 

Od počátku roku 2018 zahájil provoz Dům služeb sociální prevence, 
který byl vystavěn v rámci projektu IROP a nabízí velmi kvalitní 
zázemí pro poskytování služeb sociální prevence (nízkoprahové 
denní centrum, noclehárna, terénní programy, azylový dům). 
Nízkoprahové denní centrum je v celkové kapacitě 20 klientů a 
kapacita je dostatečná. Poskytovatelem těchto služeb je 
Pečovatelská služba okresu Benešov. 
Magdaléna, o.p.s. poskytuje ambulantní služby sociální prevence ve 
svých prostorech. Většina jejich klientů, kteří využívají tyto 
ambulantní služby, přichází s poptávkou zejména po odborném 
sociálním poradenství. To je poskytováno i rodinným příslušníkům 
a klientům, které například v rámci spolupráce odesílá Probační 
a mediační služba.  
Kapacita služeb Magdalény, o.p.s. je dostačující. Poptávka po 
službách je bez čekacích lhůt uspokojována, a to i s ohledem na to, 
že služby jsou poskytovány jako nízkoprahové. 
Adiktologické organizace také poskytují adiktologické poradenství. 
Službu sociální prevence, sociální rehabilitaci, v regionu nabízí také 
Rytmus Střední Čechy, o. p. s. Tato služba je podrobně zpracovaná 
v opatření 2. 8 Sociální rehabilitace. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Jednání o možnostech udržení služeb. 
Spolupráce napříč službami. 
Jednání o podpoře služeb s městy a obcemi ORP. 

Cílová skupina 
Osoby užívající návykové látky, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. 

Výstupy 

Záznam z jednání o možnostech podpory – počet jednání. 
Udržení současných kapacit ambulantních služeb – počet úvazků. 
Zajištění udržení služeb Magdalény, o.p.s. 
Zajištění rozvoje Nízkoprahového denního centra. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Snižování rizika rozšíření infekčních chorob. 
Prevence sociálně patologických jevů. 
Rozvoj sociálních dovedností, udržení a zlepšení kvality života 
uživatelů služeb. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
Centrum adiktologických služeb Benešov Magdaléna, o.p.s. 
Pečovatelská služba okresu Benešov.  

Partneři Město Benešov, města a obce ORP. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na provoz služeb. 
Náklady na rozvoj služeb. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 
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2.6 Rozvoj pobytových služeb sociální prevence 

Popis a zdůvodnění 

Azylovému domu a noclehárně se věnují samostatná okresní 
opatření 2.1 a 2.3 na okresní úrovni. Síť pobytových služeb byla v 
říjnu 2016 rozšířena o azylový dům se 7 lůžky, který v roce 2019 
využilo 20 klientů, z toho 6 žen. Sociální službu noclehárna v roce 
2019 využilo 67 klientů, z toho 13 žen. Proběhlo celkem 4162 
noclehů. Od roku 2018 byl zahájen celoroční provoz a sjednocení 
služeb v Domě služeb sociální prevence. Obě pobytové služby 
sociální prevence jsou důležitou součástí spektra sociálních služeb 
v Benešově. 
Cílem tohoto opatření je zejména podpora Domu na půl cesty 
CERPOS a jeho uživatelů při začleňování do společnosti. Dům je od 
roku 2010 využíván pro mladé lidi opouštějící zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy.  
CERPOS má v současné době kapacitu 12 uživatelů a kapacita je 
téměř naplněna. Služba je aktuálně hrazena do konce roku 2021 
z projektu OPZ „Podpora vybraných druhů sociálních služeb“.  

Klíčové plánované 
aktivity 

Jednání o možnostech podpory uživatelů služby dům na půl cesty 
(Úřad práce ČR, návazné projektové aktivity). 
Propagace služby. 
Řešení návazných služeb, zejména bydlení a pracovní uplatnění po 
ukončení pobytu v domu na půl cesty. 
Příprava projektové dokumentace k navazujícímu projektu. 
Udržení současných kapacit služeb. 
Spolupráce se souvisejícími sociálními službami. 

Cílová skupina Mladí lidé v tíživé životní situaci. 

Výstupy 

Zápisy z jednání – počet jednání.  
Projektová dokumentace a její podání k zajištění finančních 
prostředků pro dům na půl cesty.  
Fungující dům na půl cesty v síti pobytových služeb, včetně návazný 
služeb v současné kapacitě. 
Zachování minimálně stávajících kapacit služeb, popř. jejich další 
rozvoj. 
Propagační materiály – počet materiálů. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Snížení rizika sociálního vyloučení.  
Snížení rizika sociálně patologických jevů. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
CERPOS, z.s., (Pečovatelská služba okresu Benešov – okresní 
opatření). 

Partneři Město Benešov, města a obce ORP. 
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Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na službu dům na půl cesty. 
Náklady na propagaci služby. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 

 

 

 

2.7 Rozvoj odborného sociálního poradenství 

Popis a zdůvodnění 

V rámci ORP Benešov je třeba rozvíjet  odborné sociální 
poradenství, které plně reflektuje potřebnost území, a to z důvodu, 
že potřeby se mění v čase a místě a je třeba, aby na ně poradenství 
flexibilně reagovalo. Obecně jsou to okruhy  poradenské, 
psychologické, terapeutické a právní pomocí při zvládání obtížných 
životních a krizových situací, a to zejména v oblastech: 
 

 Poradenství a podpora rodin pečujících, 

 Poradenství pro oběti domácího násilí, 

 Poradenství pro seniory, 

 Poradenství pro osoby se zdravotním postižením, 

 Občanské poradenství. 
 

ORP Benešov zatěžuje nárůst dluhové problematiky. V Benešově 
působí dvě občanské poradny, které se doplňují, přičemž mají stále 
plnou kapacitu. Jedná se o poradny organizace Cesta integrace a 
Diakonie ČCE. Klienti z ORP také vyhledávají tyto služby u Charity 
Vlašim. Klienti chodí opakovaně a dlouhodobě, je třeba věnovat jim 
více času v souvislosti s komplexním řešením jejich tíživé životní 
situace, kdy vzhledem k zadlužení přicházejí například o bydlení. 
Oběti domácího násilí nebo trestných činů mohou v Benešově 
využít služeb intervenčního centra, poradny Probační a mediační 
služby ČR a Cesty integrace. 
Podporou neformálních pečujících se zabývá zejména RUAH (až 
150 klientů ročně) a TŘI, o.p.s. (zejména prostřednictvím infolinky 
a ambulantně). Nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné situaci 
v souvislosti s nevyléčitelnou nemocí a smrtí, a to především 
nevyléčitelně nemocným a umírajícím, jejich blízkým, pečujícím a 
pozůstalým. 
Odborné sociální poradenství má dále registrované organizace 
Magdaléna, o.p.s., která službu poskytuje dětem a mládeži ve věku 
od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy a osobám 
ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách. 
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Odborné sociální poradenství je také poskytováno Regionálním 
sdružením zdravotně postižených Benešovska, z.s. a Nemocnicí 
Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnicí Středočeského kraje. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Průběžné mapování dostupných služeb pro různé cílové skupiny 
a jejich kapacit a potřeb navýšení kapacit. 
Jednání s poskytovateli sociálního poradenství o udržení 
či rozšíření stávajících kapacit pro jednotlivé cílové skupiny řešící 
různé tíživé životní situace a návazně na to jednání s Krajským 
úřadem Středočeského kraje. 
Mapování možností podpory ze strany měst a obcí v rámci ORP a 
Středočeského kraje. 

Cílová skupina Občané ORP Benešov v nepříznivé sociální situaci. 

Výstupy 

Průběžná aktualizace katalogu sociálních služeb – v elektronické 
podobě. 
Zápis z jednání s poskytovateli služeb – počet jednání. 
Podpora prostřednictvím dotací z grantových fondů měst a obcí 
ORP – alokované finanční prostředky. 
Propagace článků poskytovatelů sociálních služeb na 
komunikačních kanálech měst a obcí. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Odstranění či zmírnění nepříznivé sociální situace. 
Zvýšení schopnosti řešit situaci vlastními silami. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov, města a obce ORP. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb.  

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na udržení či rozšíření současných služeb. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 

 

2.8 Rozvoj sociální rehabilitace 

Popis a zdůvodnění 

Služba zahrnuje činnosti směřující k dosažení samostatnosti, 
soběstačnosti a nezávislosti osob, zejména v oblasti 
zaměstnanosti. V současné době naplňuje tuto potřebnou službu 
ambulantní a terénní formou v rámci ORP Benešov Rytmus Střední 
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Čechy, o.p.s. s kapacitou 55 klientů za rok a optimální kapacitou 
v jeden okamžik 5 až 7 klientů na konzultanta. Službu poskytují 
metodou podporovaného zaměstnávání a tranzitního programu. 
Sociální rehabilitace pro osoby s psychiatrickou diagnózou 
poskytují pouze pro stabilizované osoby, a pouze v oblasti podpory 
pracovního uplatnění. Nezbytný je vznik Centra duševního zdraví a 
síť služeb pro tuto cílovou skupinu. 
Přestože v roce 2018 Rytmus Střední Čechy, o.p.s. navýšil 
personální obsazení o 2 celé úvazky, poptávka po službě stále 
převyšuje kapacitu. Čekací lhůta je tak okolo 1 roku.  
Tuto sociální službu poskytuje v ORP také Centrum sociálních 
služeb Tloskov (v pobytové formě) o kapacitě 6 lůžek. 
Od září 2019 službu „ASTRA“ zavedla na území města Sázavy 
organizace Dítě a kůň, z.s.  
 

Klíčové plánované 
aktivity 

Hledání finančních prostředků na udržení a pokrytí kapacity 
stávajících služeb. 
Pravidelné setkání s dotčenými poskytovateli služeb. 
Spolupráce se Středočeským krajem. 
Průběžné mapování potřeb. 

Cílová skupina 
Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním, 
tělesným nebo kombinovaným postižením. 

Výstupy 

Zápisy z jednání s poskytovatelem – počet jednání. 
Záznam z komunikace se zástupci Středočeského kraje – záznam 
z jednání. 
Minimálně udržení současné kapacity služby organizace Rytmus, 
o.p.s. a finanční podpory – počet úvazků. 
Mapování potřebnosti služby na území města Sázavy a podpora 
služby ASTRA – popis potřeb. 
Finanční podpora služby ASTRA – přidělená částka. 
Mapování potřebnosti služby na celém území ORP – popis potřeb. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Získání a rozvíjení sociálních a pracovních dovedností. 
Získání a udržení si zaměstnání v běžných podmínkách. 
Aktivní zapojení do občanské společnosti. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
Rytmus, o.p.s., Centrum sociálních služeb Tloskov, Dítě a kůň, z.s. 
(ASTRA). 

Partneři 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, Úřad práce, město 
Benešov, města a obce ORP. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na provoz služeb. 
Náklady na udržení kapacity Rytmus Střední Čechy o.p.s. 
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Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 

 

2.9 Podpora znevýhodněných na otevřeném trhu práce 

Popis a zdůvodnění 

Z jednání pracovních skupin vzešla potřeba podpory 
znevýhodněných osob na otevřeném trhu práce. Jedná se  o různě 
znevýhodněné skupiny občanů, např.: 

- neformální pečovatelé,  
- osoby se zdravotním postižením, 
- osoby s duševním onemocněním,  
- rodiče s malými dětmi a další. 

Je nutné hledat různé formy ve vazbě k jednotlivým skupinám osob 
a jejich znevýhodněním. V rámci tohoto uspořádání je významná i 
spolupráce s Úřadem práce. Tematická pracovní skupina pro 
podporu pečujících upozornila např. na potřebu zvýšit 
informovanost zaměstnavatelů o podpoře jejich zaměstnanců, kteří 
se stanou pečujícími či mají nějaký zdravotní handicap. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Průběžná analýza cílové skupiny (flexibilní nabídka práce) a jejích 
potřeb. 
Průběžné hledání možných řešení. 
Rozvoj spolupráce se zaměstnavateli. 

Cílová skupina 
Osoby pečující o zdravotně znevýhodněné občany a děti. 
Osoby se zdravotním postižením. 
Další osoby znevýhodněné na trhu práce. 

Výstupy 
Popis potřebnosti. 
Zápisy z jednání. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Zvýšení možností pracovního uplatnění znevýhodněných osob. 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Obce a města ORP. 

Partneři Úřad práce ČR, zaměstnavatelé.  

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na koordinaci. 

Možné zdroje 
financování 

MPSV, EU, KÚSK, grantové systémy měst a obcí. 
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2.10 Rozvoj mobilních týmů pro osoby s duševním onemocněním a 
podpora těchto osob 

Popis a zdůvodnění 

Počet klientů s psychiatrickou diagnózou a duálními duševními 
chorobami stále roste. Rekrutuje se nejen z řad sociálně vyloučených 
osob, ale i z řad běžné populace.  

ORP Benešov je nejhůře pokrytý region službami pro osoby s 
psychiatrickými diagnózami v rámci Středočeského kraje. Nejsou zde 
dostupné sociální služby primárně určené pro tuto cílovou skupinu. 
Kapacita zdravotních služeb, tedy psychiatrické péče, jak 
ambulantní, tak terénní, je naprosto nedostatečná. V území okresu 
Benešov péči poskytují 4 psychiatři (4 úvazky, dle kvalifikovaného 
odhadu má každý v péči cca 900 pacientů) a vzhledem k čekacím 
lhůtám tato kapacita naprosto neodpovídá potřebám území.  

Z tohoto důvodu je třeba tento stav řešit včas, aktuálně na něj 
reagovat a předejít tak případným dalším komplikacím i 
bezpečnostním rizikům.  

Problematice osob s duševním onemocněním bylo věnováno v rámci 
procesu komunitního plánování několik pracovních skupin. 
Výstupem jejich jednání je konstatování absence terénní práce 
s cílovými skupinami s psychiatrickou diagnózou a také absence 
mobilního týmu, který by působil v rámci obcí a poskytoval podporu 
při práci s těmito klienty. Tým by měl být složený ze sociálních 
pracovníků, psychiatra, psychiatrických sester, případně klinického 
psychologa, který by poskytnul podporu lidem s duševním 
onemocněním v jejich přirozeném prostředí. Pokud se jedná o 
poskytovatele sociálních služeb, ti jsou, dle jejich deklarování, 
schopni tyto služby zajistit (tedy terénní práci v přirozeném 
prostředí), ale nemají podporu psychiatra/psychiatrické sestry. 

Služby této cílové skupině poskytuje Terapeutické centrum Modré 
dveře, z.ú. v Říčanech, a to službu krizové pomoci. Služba je v 
Říčanech k dispozici každý den 8 - 16 hodin. V rámci terénních služeb 
sociální rehabilitace a sociální aktivizace vyjíždí i do území ORP 
Benešov, jejich kapacita je však značně omezená. Do budoucna 
uvažují o tom, že by mohli své služby rozšířit, např. poskytnout 
v Benešově jednou týdně služby krizového interventa.  

Dalším poskytovatelem je Rytmus Střední Čechy, o.p.s. Poskytuje 
služby podporované bydlení a sociální rehabilitace. Potýká se ovšem 
s absencí sociálního bydlení pro tuto cílovou skupinu. Sociální 
rehabilitaci poskytuje pro stabilizované osoby s psychiatrickou 
diagnózou a pouze v oblasti podpory pracovního uplatnění.  

Klíčové plánované 
aktivity 

Hledání možností pro vznik mobilního týmu. 
Rozšíření sítě sociálních služeb Středočeského kraje o službu pro 
osoby s duševním onemocněním. 
Podpora stávajících služeb, které se cílové skupině věnují. 
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Jednání o vzniku nové služby na území ORP či o „příchodu“ již 
existující. 
Vzdělávání sociálních pracovníků měst a sociálních služeb v této 
oblasti. 
Realizace kazuistických seminářů. 
Hledání možností financování od Svazu měst a obcí pro podporu 
projektů týkajících se podpory této cílové skupiny. 
Vznik pracovní skupiny Podpora osob s duševním onemocněním. 

Cílová skupina Osoby s duševním onemocněním. 

Výstupy 

Zápisy z jednání s KÚSK – počet jednání. 
Změna Sítě sociálních služeb Středočeského kraje – navýšená 
kapacita/počet úvazků. 
Sociální služba na území ORP zaměřená na práci s osobami 
s duševním onemocněním – počet služeb. 
Vznik mobilního týmu. 
Zápisy s kazuistických seminářů – počet zápisů. 
Zápisy z jednání pracovní skupiny Podpora osob s duševním 
onemocněním – počet zápisů. 
Počet vzdělaných sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 
službách v dané problematice. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Prevence sociálního vyloučení. 
Prevence sociálně patologických jevů. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
Město Benešov, města a obce ORP a poskytovatelé sociálních, 
zdravotních a návazných služeb. 

Partneři Poskytovatelé sociálních, návazných a zdravotních služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na službu a na mobilní tým. 
Náklady na vzdělávání. 

Možné zdroje 
financování 

MPSV, EU, KÚSK, grantové systémy měst a obcí, zdravotní 
pojišťovny. 

 

2.11 Podpora sociálních služeb pro cizince 

Popis a zdůvodnění 

V rámci ORP Benešov poskytují odborné sociální poradenství, 
mimo jiné i pro cílovou skupinu etnických menšin a osob komerčně 
zneužívaných, Cesta integrace, o.p.s., Občanská poradna Diakonie 
ČCE – pracoviště Benešov. VLTAWIA s.r.o. nabízí pro cílovou 
skupinu etnických menšin rodinné psychologické poradenství.   
Od 15. 11. 2018 poskytuje odborné sociální poradenství také 
Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj, 
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pracoviště v Benešově (dále CPIC). Hlavním posláním je poskytnout 
pomoc a podporu cizincům, kteří se obtížně orientují v prostředí a 
systémech České republiky. Dále Centrum poskytuje právní 
poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, tlumočení, 
vzdělávací akce, internetové pracoviště a knihovnu. Cílovou 
skupinou jsou státní příslušníci třetích zemí, tj. zemí mimo EU, 
oprávněně pobývající na území ČR. Vzniklá služba reaguje na 
aktuální situaci na trhu práce a trvající nárůst zaměstnávání cizinců. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Jednání s CPIC, pracoviště Benešov o podmínkách a možnostech 
časového a prostorového rozšíření služeb mimo Benešov. 
Jednání o nastavení poradenství i s dalšími poskytovateli. 
Podpora stávajících kapacit poradenství a jednání o financování 
v rámci ORP. 
Spolupráce s Krajským úřadem Středočeského kraje. 

Cílová skupina 

Osoby, kterým byla poskytnuta mezinárodní ochrana (azylanti a 
osoby požívající doplňkové ochrany);  
Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně 
pobývající na území České republiky - a) mající povolení k 
dlouhodobému pobytu, b) mající povolení k trvalému pobytu, c) 
mající dlouhodobé vízum, d) jsou v řízení o udělení víza za účelem 
strpění pobytu na území, e) jsou v řízení o udělení dlouhodobého 
pobytu, f) jsou v řízení o udělení trvalého pobytu. 
Etnické menšiny, osoby komerčně zneužívané. 

Výstupy 

Služba přímo zaměřená na cílovou skupinu cizinců. 
Zápisy z jednání – počet jednání. 
Nastavená spolupráce s KÚSK v rámci této cílové skupiny. 
Rozšíření služby CPIC i mimo Benešov, např. vznik detašovaného 
pracoviště – počet úvazků. 
Zařazení do grantových fondů měst a obcí v ORP. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Podpora informovanosti cizinců. 
Znalost práv a schopnost dostát povinnostem. 
Samostatnost a soběstačnost po stránce sociální i ekonomické. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC). 

Partneři 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, město Benešov města 
a obce ORP. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Současné náklady na provoz služeb. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 
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2.12 Podpora integračních opatření 

Popis a zdůvodnění 

V rámci ORP Benešov jsou od začátku r. 2019 zajištěny komplexní 
služby pro cizince tzv. třetích zemí. Otázkou zůstává pokrytí služeb 
pro občany EU. Výhledově se občané EU stanou cílovou skupinou 
Center na podporu integrace cizinců.  
S ohledem na aktuální situaci na trhu práce a nárůst poptávky po 
zaměstnancích ze zemí mimo ČR je třeba tyto služby na území ORP 
udržet v současné kapacitě a podporovat je.  
V migraci je třeba vidět i možný socioekonomický přínos a rozvoj. 
Pro nastavení bezproblémové migrační politiky ve smyslu 
oboustranného prospěchu je potřeba navázat přímými 
integračními opatřeními. Tato opatření naplňuje na základě 
usnesení vlády ČR Centrum na podporu integrace cizinců.  
Mezi priority integrace cizinců patří: 
 

 Znalost českého jazyka, 

 Ekonomická soběstačnost, 

 Orientace ve společnosti, 

 Vztahy mezi komunitami, 

 Postupné nabývání práv v závislosti na délce pobytu, 

 Důraz na integraci v krajích a obcích. 
 

Centrum na podporu integrace cizinců poskytuje tyto integrační 
služby: 
 

 Odborné sociální poradenství, terénní programy, 

 Právní poradenství, 

 Kurzy českého jazyka, 

 Sociokulturní kurzy, 

 Tlumočení, 

 Internetové pracoviště a knihovnu, 

 Vzdělávací akce. 
 

Součástí opatření je také podpora poradních platforem, kde 
probíhá výměna informací mezi hlavními aktéry na úrovni kraje a 
ORP a řeší se zde aktuální problémy týkající se cizinecké 
problematiky. Ve spolupráci všech klíčových institucí a orgánů 
města je zapotřebí minimalizovat rizika, která mohou vzniknout v 
důsledku nezvládnuté integrace cizinců. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Podpora těchto služeb na území ORP Benešov. 
Jednání o pokrytí služeb pro občany EU. 
Účast CPIC na setkávání pracovní skupiny v rámci komunitního 
plánování. 
Příprava a organizace regionálních poradních platforem. 
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Účast CPIC na platformách organizovaných jinými poskytovateli 
v rámci problematiky dotýkající se cizinecké problematiky. 

Cílová skupina 

Osoby, kterým byla poskytnuta mezinárodní ochrana (azylanti a 
osoby požívající doplňkové ochrany);  
Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně 
pobývající na území České republiky - a) mající povolení k 
dlouhodobému pobytu, b) mající povolení k trvalému pobytu, c) 
mající dlouhodobé vízum, d) jsou v řízení o udělení víza za účelem 
strpění pobytu na území, e) jsou v řízení o udělení dlouhodobého 
pobytu, f) jsou v řízení o udělení trvalého pobytu. 
Etnické menšiny, osoby komerčně zneužívané. 

Výstupy 

Počet podpořených služeb. 
Počet podpořených osob. 
Záznam z jednání s účastí CPIC. 
Vznik a fungování regionálních poradních platforem ze strany CPIC. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Zapojení cizinců do společnosti. 
Předcházení problémům soužití cizinců s majoritou. 
Prevence vzniku uzavřených komunit a sociálního vyloučení 
cizinců. 
Důraz na integraci v krajích a obcích. 
Koordinace řešení problémů týkajících se cizinecké problematiky. 
Lepší informovanost poskytovatelů a následně i klientů cílové 
skupiny.  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC). 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, města a obce. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na sociální služby. 
Náklady na rozšiřování sociálních služeb CPIC. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 
Projekt Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců pro 
Středočeský kraj, reg. č. Amif/ 16/01. 
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3. Priorita III. Rozvoj služeb podporujících samostatnost osob s různým 
zdravotním znevýhodněním a seniorů 

3.1 Rozvoj služby podpora samostatného bydlení 

Popis a zdůvodnění 

Sociální služba podpora samostatného bydlení existuje v ORP od 
počátku roku 2014. V území je poskytovaná pouze organizací 
Rytmus, o.p.s. Kapacita služby je od roku 2017 celkem 15 klientů 
(pro ORP Benešov 12 klientů). Jde o službu péče, která poskytuje 
podporu ke zvládání samostatného bydlení nebo bydlení u rodiny. 
Je službou velmi využívanou, což dokazuje pořadník čekatelů 
(březen 2019 6 čekatelů a čekací lhůta průběžně 0,5 roku). 
Vzhledem k  výstupům pracovní skupiny je služba v regionu 
potřebná a její místo je nezastupitelné. Nejsložitější je pro službu 
získat v regionu byt, kde by bylo možné službu realizovat. Se 
službou spolupracuje při řešení přidělování bezbariérových bytů u 
konkrétních osob například město Týnec nad Sázavou. 
Zamýšlený rozvoj služby by se měl zaměřovat  i na osoby 
s poruchami chování nebo s poruchami autistického spektra. 
Poskytovatel služby má v tuto chvíli pro uvedené rozšíření cílové 
skupiny i nastavený tým, ale nejsou zajištěny finanční zdroje k jeho 
krytí. Poskytovatel služby by rád docílil navýšení financování pro 
službu, kdy v základní síti má pro rok 2019 nastaveno 8,41 úvazku, 
ale reálně je financováno 2,9 úvazku. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Jednání o navýšení finančního pokrytí úvazků od KÚSK. 
Jednání o možnosti zjednodušení žádostí o městský byt v Benešově 
pro tento účel. 
Podpora služby v rámci grantové politiky měst a obcí. 
Vymezení podpory služby  v případných Koncepcích sociálního 
bydlení či jiných souvisejících strategických dokumentech v rámci 
samospráv v ORP. 
Jednání o spolufinancování služby obcemi v ORP či dofinancování 
služby pro konkrétní občany měst a obcí. 
Posuzování příležitosti využití výzev na sociální bydlení z ESF. 

Cílová skupina Lidé se zdravotním postižením. 

Výstupy 

Zápisy z jednání – počet jednání.  
Navýšení finančního pokrytí úvazků od KÚSK (z 2,9 na 8,41). 
Zjednodušená žádost o městský byt v Benešově pro tento účel. 
Podpora služby v rámci grantové politiky měst a obcí. 
Podpora služby  v Koncepcích sociálního bydlení či v jiných 
souvisejících strategických dokumentech. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Podpora samostatnosti a soběstačnosti. 
Zlepšení schopnosti péče o vlastní osobu. 

Finanční a organizační zajištění opatření 
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Realizátoři Město Benešov, města a obce ORP, Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na službu podpora samostatného bydlení. 
Náklady na bezbariérové byty pro účel služby. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 

 

3.2 Podpora a rozvoj chráněného bydlení 

Popis a zdůvodnění 

Chráněné bydlení poskytuje v případě potřeby Centrum sociálních 
služeb Tloskov. Služba se poskytuje v těsném sousedství zařízení ve 
dvou samostatných domech o dvoulůžkových pokojích (Dům na 
hrázi - 3 lůžka, Dům u rybníka - 4 lůžka), v poskytovatelem 
pronajatém bytě v bytovém domě v Benešově a ve dvou bytech v 
Neveklově. Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice 
poskytuje kapacitu této služby v objemu 29 lůžek. Tyto služby jsou 
orientovány na klienty s mentálním postižením. Kapacita by se 
měla do budoucna přizpůsobovat potřebám cílových skupin a jejich 
vývoji napříč spektrem, tedy zjišťovat, zda nenarůstá poptávka i ze 
stran jiných cílových skupin. Na základě takto zjištěných potřeb by 
měla být i případně kapacita navyšována. Tato potřeba je aktuální 
s výhledem do roku 2022 zejména vzhledem k psychiatrickým 
pacientům či pacientům s duální diagnózou, pro které není 
v regionu služba dostupná a obecná dostupnost těchto služeb, i 
např. na úrovni kraje, je malá. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Jednání s poskytovateli služby chráněného bydlení o potřebnosti 
služby v regionu. 
Analýza bytů a potřeb chráněného bydlení v rámci ORP. 
Jednání s potenciálními poskytovateli této služby. 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením. 

Výstupy 
Studie o typologii a počtu bytů. 
Seznam možných poskytovatelů. 
Zápisy z jednání s poskytovateli. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Podpora samostatnosti a soběstačnosti. 
Zlepšení schopnosti péče o vlastní osobu a domácnost. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov, obce a města v ORP. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 
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Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na službu chráněné bydlení. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 
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4. Priorita IV. Podpora setrvání lidí v domácím prostředí 

4.1 Rozvoj kapacity pečovatelských služeb, osobní asistence, 
odlehčovacích služeb a zvýšení jejich dostupnosti po celém území ORP  

Popis a zdůvodnění 

Jedná se o služby, které podporují setrvání lidí v domácím 
prostředí. Klienti služeb jsou ti, kteří si své životní potřeby nezajistí 
sami bez pomoci druhé osoby z důvodu nesoběstačnosti, nemoci, 
zdravotního stavu, věku aj. Poptávka po těchto službách roste a je 
nezbytná jejich podpora a rozvoj. 
Z pracovních skupin a analýz vzešla potřeba rozšíření těchto služeb 
tak, aby služby pokrývaly i víkendy a vymezené služby byly 
dostupné i ve všech venkovských lokalitách. Rovněž vzešla potřeba 
kooperace a návaznosti těchto služeb v případech, kdy jedna služba 
u klienta nepokrývá svým rozsahem zcela jeho potřeby. Z analýzy 
potřeb vzešla také potřeba prezentace služeb jako finančně 
dostupných. V této souvislosti je třeba zvyšovat informovanost o 
příspěvku na péči. 
Největším poskytovatelem pečovatelské služby v území je 
Pečovatelská služba okresu Benešov (PSOB), která v současné době 
prochází transformací zaměřenou na sociální práci a sociální 
šetření. 
Pečovatelskou službu poskytuje v rámci ORP také ve vymezeném 
území Městys Divišov, Charita Vlašim a Farní charita Starý Knín. 
Novým poskytovatelem je organizace TŘI, o.p.s., která poskytuje 
službu v okolí Čerčan.  
V rámci ORP působí i poskytovatelé služby osobní asistence a 
odlehčovacích služeb v terénní i pobytové formě. 
Službu osobní asistence poskytuje Charita Vlašim a organizace 
HEWER (v některých obcích působí pouze Hewer, který se mj. 
zaměřuje na cílové skupiny osob od jednoho roku a na osoby 
mentálně i zdravotně postižené, a to navíc v režimu 24/7).  
Po odlehčovacích službách trvá v území dlouhodobě převyšující 
poptávka. TŘI, o.p.s. nabízí odlehčovací službu terénní v kapacitě 
30 klientů. RUAH, o.p.s. také poskytuje odlehčovací službu formou 
terénní, okamžitá kapacita je 5 a je primárně určená umírajícím a 
nevyléčitelně nemocným. Tato služba převzala v roce 2020 pokrytí 
terénu v Sázavě, kde dosud PSOB poskytovala pečovatelskou 
službu. 
Kapacita pobytových odlehčovacích služeb se v regionu bohužel 
snižuje, ruší ji samotní poskytovatelé (Domov seniorů Benešov, 
Nemocnice Benešov), a to z důvodu její finanční náročnosti. 
Naopak organizace TŘI, o.p.s. má za cíl tuto potřebnou službu pro 
klienty zachovat. I proto, že má k tomu vhodné vybavení – hospic 
nabízí sloučení sociálních a zdravotních služeb. Kapacita pobytové 
odlehčovací služby byla v roce 2017 30 klientů. 
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V regionu chybí možnost nabídky pobytových odlehčujících služeb 
pro děti se zdravotním postižením, což by umožnilo podpořit 
pečující rodiče v jejich dlouhodobé péči, a tím i zachování rodinné 
a partnerské rovnováhy. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Mapovat a ověřovat výsledky transformace Pečovatelské služby 
okresu Benešov. 
Ověření potřebnosti služeb pečovatelské služby ve venkovských 
lokalitách, kde nemá PSOB uzavřenou smlouvu s obcí o 
poskytování služby a není zde dostupný jiný poskytovatel. 
Zmapování potřebnosti jednotlivých služeb osobní asistence, 
odlehčovací služby (terénní i pobytové) a pečovatelské služby. 
Zmapování možností využití pobytových odlehčujících služeb pro 
děti se zdravotním znevýhodněním, o které pečují rodiny doma a 
rozvoj kapacit těchto služeb. 
Zmapování pokrytí jednotlivých služeb v rámci ORP a jejich 
návaznosti (mapa území). 
Na základě výsledků mapování jednání se službami o podmínkách 
a možnostech časového a prostorového rozšíření služeb. 
Navýšení potřebných kapacit v krajské síti. 
Propagace služeb. 

Cílová skupina Senioři, osoby se zdravotním postižením. 

Výstupy 

Zápisy z jednání. 
Navýšení kapacity potřebných služeb v krajské síti. 
Transformace PSOB. 
Mapa pokrytí terénními službami. 
Popis potřebnosti terénních služeb v regionu. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Podpora samostatnosti a soběstačnosti a podpora rodin. 
Zvýšení společenského uplatnění a kvality života. 
Zlepšení podmínek života. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov, ostatní města a obce v ORP. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na provoz služeb. 
Náklady na navýšení kapacit služeb. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, město Benešov a další města a obce. 
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4.2 Podpora domácí zdravotní péče a terénní hospicové péče 

Popis a zdůvodnění 

Domácí zdravotní péče a hospicová péče patří mezi návazné služby, 
které doplňují zejména služby terénní v oblasti 
zdravotní/medicínské péče. Jedná se o služby, které jsou v regionu 
nezastupitelné a je nutné je podporovat. Kvalitní nastavení služeb 
se týká nejen nevyléčitelně nemocných a nemocných, ale 
významně také pečujících. 
 
Domácí hospicová péče pečuje o nevyléčitelně nemocné pacienty 
všech věkových kategorií, kteří chtějí žít a dožít doma. Poskytuje 
komplexní péči týmu lékaře, zdravotních sester, psychologa a 
sociálních pracovníků pro nemocné v posledním stádiu života, a to 
24 hod denně. 
Terénní hospicovou péči poskytují v území dva poskytovatelé, a to 
RUAH, o.p.s (služba je dostupná pro celé území ORP) a TŘI, o.p.s 
(služby poskytuje ve vymezeném území, v okruhu 30 km od 
Čerčan). 
Služby doplňuje lůžkový hospic, který přijímá pacienty v 
terminálním stádiu onemocnění s předpokládanou délkou života 
kratší než 6 měsíců, a to bez ohledu na věk, finanční možnosti a 
místo bydliště nemocného. 
Domácí zdravotní péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry, které 
poskytují odborné zdravotní výkony v domácím prostředí 
nemocného. Sestry spolupracují s ošetřujícím lékařem tak, aby 
péče přispěla k co nejrychlejšímu uzdravení a získání soběstačnosti. 
Domácí prostředí je pro nemocného přirozené a samo pomáhá při 
zvládání zdravotních obtíží.  
Domácí zdravotní péči poskytuje RUAH, o.p.s, Charita Vlašim a 
ProMedicus Home Care Services, s.r.o. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Mapování potřeby podpory spolupráce mezi domácí zdravotní péčí, 
hospicovou péčí a sociálními službami. 
Podpora spolupráce domácí zdravotní péče, hospicové péče a 
sociálních služeb, například formou společných setkání. 
Mapování dalších poskytovatelů zdravotní péče a jejich potřeb. 
Mapování zdravotní problematiky na území města Benešov. 

Cílová skupina Nevyléčitelně nemocní, nemocní. 

Výstupy 

Seznam poskytovatelů zdravotní péče. 
Zápisy z jednání v rámci mapování. 
Zápisy ze setkání. 
Zpracování koncepce/plánu zdraví. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Setrvávání v domácím prostředí. 
Podpora pečujících. 
Podpora a pomoc při naplnění životních potřeb. 
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Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov. 

Partneři Poskytovatelé hospicové péče, zdravotní péče a sociálních služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Mzdové náklady (přímá realizace opatření). 
Náklady na tvorbu koncepce a katalogu v oblasti zdraví. 

Možné zdroje 
financování 

EU, grantové systémy měst a obcí v ORP, zdravotní pojišťovny. 

 

4.3 Rozvoj kapacity denního stacionáře 

Popis a zdůvodnění 

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, kterou v ORP 
Benešov zajišťují dva poskytovatelé, a to Centrum sociálních služeb 
Tloskov a TŘI, o.p.s.  
Centrum sociálních služeb Tloskov má registrovanou i odlehčovací 
službu pobytovou. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním 
postižením. Kapacita služby je 6 klientů. Pro občany Benešovska je 
vzhledem k tomu, že se služba nachází v Neveklově, hůře dostupná.   
TŘI, o.p.s. Hospic Dobrého pastýře Čerčany má k dispozici vybavený 
prostor, kde také provozuje centrum denních služeb. Slouží pro lidi 
z blízkého okolí, o které kvůli snížené soběstačnosti pečují jejich 
blízcí doma. Služba slouží pro osoby z terénu, ale také pro klienty 
pobytových služeb. Kapacitu mají 7 klientů. Stává se, že službu 
využívají tři klienti, ale i tak službu poskytují neustále a kapacitu 
doplňují tím, že do centra chodí i klienti pobytových služeb. Zařízení 
je bohužel stigmatizováno cílovou skupinou (klienti hospicové 
péče). 
Požadavek na rozvoj kapacit denního stacionáře vzešel z pracovních 
skupin. Denní stacionář má také významný dopad na skupinu 
neformálních pečovatelů. Pro efektivní plnění své funkce, 
poskytnutí služby klientovi, zajištění odlehčení pečujícím a 
umožnění klientovi setrvat v domácím prostředí a současně 
umožnit pečujícím skloubit rodinný, profesní život s péčí o člena 
rodiny, je důležitým aspektem i územní dostupnost pro klientelu. 
Cílovou skupinou, jejíž potřeby by bylo vhodné touto službou 
uspokojit, jsou jak senioři, tak i lidé se zdravotním postižením. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Hledání možného poskytovatele služby denní stacionář. 
Jednání s možným poskytovatelem služby denní stacionář. 
Zjištění možných finančních zdrojů na službu. 
Jednání se Středočeským krajem o zařazení do krajské sítě. 
Provedení studie o potřebnosti s ohledem na potřebnost cílové 
skupiny a umístění. 
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Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením, senioři. 

Výstupy 

Seznam možných poskytovatelů. 
Zápisy z jednání. 
Návrh financování. 
Závěry z jednání se Středočeským krajem. 
Studie potřebnosti. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Setrvávání v domácím prostředí. 
Udržení či zvýšení soběstačnosti. 
Podpora a pomoc při naplnění životních potřeb. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na zajištění provozu a zřízení sociální služby.  
 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí v ORP. 

 

4.4 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Popis a zdůvodnění 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením patří mezi služby sociální prevence. Jsou určeny 
osobám v seniorském věku nebo osobám se zdravotním postižením 
ohroženým sociálním vyloučením. SAS pro seniory má registrované 
Centrum pro zdravotně postižené Benešov u Prahy a Svaz tělesně 
postižených v České republice, z.s., okresní org. Benešov. Službu 
pro ORP Benešov poskytuje také Charita Vlašim a Terapeutické 
centrum Modré dveře, z.ú. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Komunikace ze strany příslušných obcí s poskytovateli 
registrovaných sociálních služeb a řešení jejich financování. 
Zajištění dostupných informací pro cílovou skupinu. 

Cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením. 

Výstupy 
Zápisy z jednání (financování, kapacita i zázemí služeb). 
Zachovaná současná kapacita služeb SAS. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Prevence sociálního vyloučení. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov, města a obce ORP. 

http://slovnik.mpsv.cz/osoba-se-zdravotnim-postizenim.html
http://slovnik.mpsv.cz/osoba-se-zdravotnim-postizenim.html
http://slovnik.mpsv.cz/sluzby-socialni-prevence.html
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Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na registrované sociální služby. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 
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5. Priorita V. Podpora pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

5.1 Rozvoj kapacit domovů pro seniory 

Popis a zdůvodnění 

Posláním Domova seniorů je umožnit lidem, kteří nemohou žít ve 
svém domácím prostředí, prožívat spokojený a klidný život s 
podporou soběstačnosti. Služba je poskytována celoročně. 
Demografický vývoj ve společnosti a jeho predikce ukazují na 
zvyšující se počet populace v seniorském věku. Tento společenský 
trend tak postupně vede  k vyšším nárokům na kapacitu lůžek 
v domovech seniorů. Již nyní výrazně chybí v ORP Benešov klasická 
lůžka, kapacita stávajících služeb je pro území ORP Benešov 
nedostatečná, což mimo jiné dokazují i  dlouhé čekací lhůty na 
umístění. 
Obyvatelé ORP mohou ve svém nejbližším okolí využít služeb 4 
domovů pro seniory, a to v Benešově, Vlašimi, Vojkově a 
v Javorníku. Od 1. 1. 2019 byla zrušena kapacita lůžek v domovech 
pro seniory o 15 lůžek v Domově seniorů Jankov (transformace na 
lůžka zvláštního režimu). 
Celková kapacita ve stávajících domovech je jen 297 lůžek a není 
pochopitelně určená pouze žadatelům z ORP Benešov. Z části jsou 
uživatelé služby jak z okresu Benešov, tak z Prahy a okolí. 
Žádost o umístění do domova seniorů si klient může pochopitelně 
podat i do jiné lokality, ale vzhledem k dané cílové skupině není 
toto řešení příliš žádoucí. Senioři a lidé se zdravotním postižením 
bývají velmi emočně svázaní s místem svého bydliště a domovem, 
již pouhá změna prostředí je pro ně silně traumatizující. Pokud má 
být změna spojena s vytržením ze známého prostředí a území, 
může být toto řešení náročné životní situace kontraproduktivní i 
v souvislosti s tím, že s narůstající vzdáleností od původního 
bydliště se snižují možnosti a četnost návštěv rodiny, známých, 
které jsou pro tuto cílovou skupinu podstatné a aktivizační. 
Z tohoto důvodu vzniká potřeba navýšení kapacit u stávajících 
služeb v místě. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Mapování poskytovatelů a jejich aktuálních potřeb a možností pro 
rozšíření lůžek/kapacity. 
Jednání s krajským úřadem o potřebnosti a navýšení kapacit 
v krajské síti. 

Cílová skupina Senioři. 

Výstupy 

Zápisy z jednání. 
Popis potřeb poskytovatelů služeb a jejich aktuálních potřeb 
a možností pro rozšíření lůžek. 
Návrh pro navýšení kapacit v krajské síti. 
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Dopad na cílovou 
skupinu  

Zajištění péče o seniory v pobytové sociální službě. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram 
Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu – 
jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje vždy v první 
polovině let 2021 a 2022. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na udržení a rozšíření stávajících kapacit. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. V rámci 
udržení současných kapacit – platby klientů. 

 

5.2 Rozvoj kapacit domovů se zvláštním režimem  

Popis a zdůvodnění 

Vzhledem k současným zkušenostem a sociální situaci v rámci ORP 
Benešov je zřejmé, že pobytová služba pro seniory typu domova 
seniorů sama o sobě zcela neuspokojuje komplexní poptávku, a to 
kapacitně, ale ani z hlediska uspokojení specifických potřeb. Region 
se potýká s výrazným nedostatkem lůžek v domovech se zvláštním 
režimem.  
Tento typ služeb je nedostupný zejména pro seniory vyžadující 
zvláštní režim pro nepřizpůsobivost a závislosti. Umístění klienta 
s takovými potřebami je velmi komplikované. Často se k této 
situaci přidávají i finanční problémy klienta. Senior bez přístřeší je 
v současně době prakticky neumístitelným do vhodné pobytové 
sociální služby.  
Nedostatečná kapacita lůžek domovů se zvláštním režimem je také 
pro seniory s demencí a Alzheimerovou či Parkinsonovou 
chorobou. V území jsou služby nejblíže Benešovu poskytovány v 
domovech pro seniory ve Vojkově a v Jankově.  
Domov seniorů Jankov, od 1. 1. 2019, poskytuje pobytové služby 
pouze v rámci domova se zvláštním režimem (již nenabízí lůžka pro 
běžný domov seniorů). Tím byla navýšena kapacita těchto lůžek na 
celkem 61. Poskytují zde pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního 
onemocnění, osobám se stařeckou demencí, s Alzheimerovou 
chorobou a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby.  
Domov se zvláštním režimem Vojkov má kapacitu 53 míst, tedy 
společně s Domovem se zvláštním režimem Jankov tvoří k červenci 
2020 kapacitu 114 lůžek. 
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Tyto kapacity jsou doplněny kapacitami soukromých zařízení, a to 
Sanatoriem Lotos se 62 lůžky a Alzheimer Home Pyšely s 35 lůžky. 
I zde platí to, že uvedená lůžka nejsou určena jen pro klienty z ORP 
Benešov, spádovost těchto zařízení je daleko širší. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Udržení současných kapacit domovů se zvláštním režimem. 
Průběžné mapování potřeb z pohledu poskytovatelů služeb 
a   možností rozšíření lůžek/kapacit. 
Jednání s vedením Domova seniorů Benešov – příspěvková 
organizace KÚSK o možnosti lůžek pro osoby, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění nebo 
závislosti na návykových látkách. 
Jednání s krajským úřadem o potřebnosti a navýšení kapacit v 
krajské síti. 

Cílová skupina 
Senioři, včetně seniorů společensky nepřizpůsobivých a bez 
přístřeší. 

Výstupy 
Stručný popis potřeb poskytovatelů služeb a jejich aktuálních 
potřeb a možností pro rozšíření lůžek – jednou ročně. 
Návrh postupu pro navýšení kapacit v krajské síti. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Zajištění péče o seniory různých podskupin. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram 
Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu – 
jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje vždy v první 
polovině let 2021 a 2022.  

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na udržení a rozšíření stávajících kapacit. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. V rámci 
udržení současných kapacit – platby klientů. 
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5.3 Rozvoj kapacit pobytových odlehčovacích služeb 

Popis a zdůvodnění 

Pro region je významným poskytovatelem odlehčovací pobytové 
služby pro seniory Hospic dobrého pastýře. Služba je určena pro 
osoby, které potřebují péči někoho jiného, ale jsou po zdravotní 
stránce kompenzovaní. Cílem služby je také umožnit pečující 
fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba je hodně využívaná. 
Délka pobytu je na dobu nezbytně nutného odpočinku, max. 90 
dnů/1 klient za rok. Kapacita odlehčovací služby je 30 lůžek, ovšem 
je s ohledem na potřeby regionu nedostatečná a nepokrývá 
potřebu všech skupin klientů (například klienty s Alzheimerovou 
chorobou). Poskytovatel má vyhrazeno 15 lůžek pro Středočeský 
kraj, 10 pro Prahu a 5 bez evidence.  
Odlehčovací pobytovou službu nabízí také Domov seniorů Jankov 
s kapacitou 3 lůžka. Z analýz navíc vyplynulo, že poskytovatelé 
pobytových odlehčovacích služeb poskytují služby klientům, kteří 
by měli být přijati léčebnou dlouhodobě nemocných, ale chybí zde 
návaznost. 
Osoby se zdravotním postižením mohou využívat služby Centra 
sociálních služeb Tloskov a zapsaného ústavu Villa Vallila.  

Klíčové plánované 
aktivity 

Průběžné mapování poskytovatelů a jejich aktuálních potřeb 
a možností pro rozšíření lůžek/kapacit. 
Jednání s krajským úřadem o potřebnosti a navýšení kapacit 
v krajské síti a zvýšení dostupnosti služeb. 

Cílová skupina Senioři, osoby se zdravotním postižením. 

Výstupy 
Stručný popis potřeb poskytovatelů služeb a jejich aktuálních 
potřeb a možností pro rozšíření lůžek – jednou ročně. 
Návrh navýšení kapacit v krajské síti. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. 
Podpora neformálních pečujících osob. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram 

Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. – 
jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje v první polovině 
roku 2021. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na udržení a rozšíření stávajících kapacit. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. V rámci 
udržení současných kapacit – platby klientů. 
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6. Priorita VI.  Podpora procesu plánování, rozvoj sociální a komunitní práce 

6.1 Podpora sociální práce a komunitní sociální práce na obcích 

Popis a zdůvodnění 

Sociální pracovník obce poskytuje bezplatně individuální sociální 
poradenství jednotlivcům či rodinám, které si neví rady a zažívají 
obtížné či nepříznivé životní situace (zdravotně postižení, senioři, 
rodiče, děti, nezaměstnaní, občané ohroženi sociálním vyloučením, 
oběti agrese, osoby bez přístřeší). Sociální práce se ve svých 
různých formách zaměřuje na rozmanité komplexní vztahy mezi 
lidmi a jejich prostředím. 
Sociální práce na obcích je na základě zákonné povinnosti obcí 
vykonávaná především ORP Benešov, Odborem sociálních věcí a 
zdravotnictví, ale určitou míru povinnosti dané legislativou mají 
také obce II. typu.  
Podporu pro obce II. a I. typu  regionu přináší projekt „Obce blíže 
lidem“ (Ruah, o.p.s.), který je realizován na Týnecku, Sázavsku, 
Čerčansku a Bystřicko – Neveklovsku. Projekt se zaměřuje na 
rozšíření sociální práce plošně v rámci území a  pro zvýšení 
dostupnosti pomoci sociálně vyloučeným v synergii se sociální 
prací vykonávanou na obcích.  
Jednou z forem sociální práce je i aktivizace komunity a využití 
přirozených zdrojů pomoci,  vytváří se tak udržitelný model pro 
zajištění funkční sociální práce prostřednictvím komunitní sociální 
práce. 
Dalším projektem je „Koordinace sociální práce v mikroregionu 
CHOPOS“, který je zaměřený na koordinaci sociální práce 
prostřednictvím nově vytvořené pozice koordinátora pro území 
mikroregionu. 
Aktivity projektů jednoznačně prokázaly, že je terénní sociální 
práce ve venkovských lokalitách potřebná a  pokrývá potřeby 
pomoci napříč všemi cílovými skupinami. Po 6 měsících realizace 
projektu Obce blíže lidem pracují 4 pracovnice s celkem 150 klienty.  
Jeden koordinátor sociální péče z CHOPOSu poskytl během prvního 
roku realizace projektu celkem 980 hodin podpory. Jednalo se o 
1740 výkonů poskytnutých  81 klientům. 
V regionu v současné době funguje celkem 11 sociálních 
pracovníků/koordinátorů sociální péče na obcích, vyjma OSPOD (5 
z projektů, 1 z obcí II. typu, 5 z ORP/vyjma OSPOD).  
Proto, aby byl systém efektivní pro klienty sociální práce, je 
nezbytná návaznost činností, předávání informací a vzájemná 
spolupráce. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Navázání projektů na síť služeb a činnosti výkonu sociální práce na 
ORP a obcí II. typu. 
Podpora spolupráce sociálních pracovníků v území, z projektu a 
z úřadů. 
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Udržitelnost a financování aktivit projektů po ukončení jejich 
realizace. 
Hledání finančních zdrojů pro udržitelnost projektů a popis 
možností financování. 
Jednání s obcemi ORP. 
Vznik Metodiky terénní sociální práce ve venkovských lokalitách a 
spolupráce se sociálními pracovníky na obcích. 

Cílová skupina Všechny cílové skupiny/občané. 

Výstupy 

Zápisy z jednání s obcemi a setkání sociálních pracovníků. 
Společná setkávání sociálních pracovníků z úřadů a z projektů – 
počet setkání. 
Metodika terénní sociální práce ve venkovských lokalitách. 
Systém financování sociální práce ve venkovských lokalitách ORP. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Předcházení ohrožení sociálním vyloučením. 
Dostupná sociální práce v celém ORP. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
Město Benešov, RUAH, o.p.s., mikroregion CHOPOS, města a obce 
ORP. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb.  

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na realizaci sociálních práce ve venkovských lokalitách 
ORP. 

Možné zdroje 
financování 

EU, grantové systémy měst a obcí ORP.  

 

6.2 Vznik komunitních center 

Popis a zdůvodnění 

Z analýz, rozhovorů i pracovních skupin vzešly návrhy na 
vybudování komunitních center v obcích ORP, a to na podporu 
komunitního života, spolkových či kulturních aktivit, ale také na 
podporu sociální práce a sociálních služeb. Z podkladů vyplývá, že 
by právě v těchto centrech měly být  koncentrovány sociální služby 
spolu s návaznými službami. Vznik center v rámci ORP by přispěl či 
podpořil řadu opatření tohoto plánu.  
Město Benešov připravilo žádost do IROP pro vznik Polyfunkčního 
komunitního centra v Táborských kasárnách. Žádost nebyla 
podpořena. Je ovšem připravena projektová žádost a studie 
proveditelnosti, která by mohla být využita v rámci jiných výzev či 
příležitostí. 
O vznik komunitního centra aktivně usilují další obce v rámci ORP, 
a to např. Sázava a Bystřice. V Čerčanech je aktivní k vybudování 
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komunitního centra organizace TŘI, o.p.s. Všechny jmenované obce 
a TŘI, o.p.s. již mají připravené projekty k realizaci. Komunitní 
centrum v Sázavě a v Čerčanech je již finančně podpořeno z MAS 
Posázaví a připravuje se realizace staveb. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Jednání ohledně využití vypracovaného projektu Polyfunkční 
komunitní centrum – Táborské kasárny, Benešov a hledání 
možných zdrojů financování. 
Využití vypracovaného projektu na vznik komunitního centra 
v Bystřici a hledání možných zdrojů financování. 
Realizace vybudování komunitního centra v Sázavě a v Čerčanech. 

Cílová skupina Občané ORP Benešov. 

Výstupy 

Komunitní centrum v Sázavě – zajištěné zdroje. 
Komunitní centrum v Čerčanech – zajištěné zdroje. 
Komunitní centrum v Bystřici – ujasnění přípravné fáze. 
Znovu projednání projektu na  vybudování komunitního centra 
v Benešově. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Předcházení ohrožení sociálním vyloučením. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Města Benešov, Bystřice a Sázava, TŘI, o.p.s. 

Partneři MAS Posázaví. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na vybudování komunitních center. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MAS Posázaví, rozpočty měst a obcí ORP. 

 

6.3 Naplňování celookresních opatření 

Popis a zdůvodnění 

V roce 2006 bylo zahájeno plánování sociálních a návazných služeb 
na území celého okresu Benešov, ve spolupráci měst Benešov, 
Vlašim a Votice. První plán byl zpracován na období 2007 až 2013.   
V červnu 2012 výše uvedená města navázala na spolupráci a 
v rámci projektu se zaměřila na aktualizaci plánu, a to opět pro 
území celého okresu.   
Hlavním cílem společných projektů bylo nastavit, vyhodnotit a 
zkvalitnit proces komunitního plánování sociálních a návazných 
služeb pro celé území okresu. Specifickým cílem bylo akcentovat 
spolupráci v území, efektivně využívat zdroje, monitorovat nové 
rizikové jevy a flexibilně reagovat na měnící se potřeby celého 
území. 
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Opatření akčních plánů byla vždy koncipovaná jako celookresní a 
za jednotlivá ORP. 
V roce 2017 byly zahájeny přípravy související s přípravou 
aktualizace plánu na roky 2021 až 2023. Ty započaly v červenci 
2018 projektem „Podpora procesu komunitního plánování 
sociálních a návazných služeb na území ORP Benešov“. Aktivity 
v projektu umožnily aktualizaci priorit a opatření pro území ORP 
Benešov. 
Opatření okresní, jejich aktualizace a naplňování, zůstalo ve 
společné kompetenci všech tří ORP. Okresní opatření umožňují 
efektivní využívání zdrojů a plánování s ohledem na potřeby celého 
okresu. Je žádoucí, aby nadále probíhala osvědčená spolupráce 
v komunitním plánování všech tří ORP. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Aktualizace  procesu KPSS v okrese a organizační struktury. 
Společná setkávání všech 3 ORP okresu Benešov. 
Nastavení spolupráce koordinátorů komunitního plánování v rámci 
okresu. 
Spolupráce a její nastavení na aktualizaci okresních opatřeních a 
priorit. 
Aktualizace webových stránek www.ssob.info a jejich formy 
v oblasti okresních opatřeních a doplňování adresáře sociálních a 
návazných služeb. 

Cílová skupina Občané ORP. 

Výstupy 

Organizační struktura KPSS okresu Benešov – aktualizace. 
Jednací řád Řídící skupiny okresu Benešov – aktualizace. 
Jednací řád Pracovních skupin okresu Benešov – aktualizace. 
Aktualizované okresní opatření a priority. 
Aktuální webové stránky www.ssob.info či jejich úplná 
transformace. 
Nastavený systém spolupráce na KPSS v okrese Benešov. 
Zápisy z jednání koordinátorů a jednotlivých ORP. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Efektivní a dostupná síť sociálních služeb v rámci okresu Benešov. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Města Benešov, Vlašim a Votice. 

Partneři Města a obce okresu, poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na aktualizaci a tisk katalogu. 
Náklady na realizaci akcí. 
Mzdové náklady na koordinátory či realizátory KPSS jednotlivých 
území. 

Možné zdroje 
financování 

MPSV, EU, KÚSK, rozpočty zapojených ORP. 



48 

 

 

6.4 Rozvoje procesu komunitního plánování 

Popis a zdůvodnění 

Na území ORP Benešov došlo k navázání na proces komunitního 
plánování na území okresu Benešov, tzn. na probíhající proces 
plánování sociálních a návazných služeb, probíhající spolupráci s 
aktivními subjekty a občany, tvorbu analytických dokumentů a 
strategii v oblasti sociálních 
a návazných služeb pro období 2021 - 2024 a další. Výsledkem je 
zmapovaná situace v území z hlediska potřeb občanů, fungující 
aktivní pracovní skupiny zaměřené na různé cílové skupiny 
obyvatel, podpořená spolupráce zainteresovaných subjektů apod. 
Pozitivem je i udržení pozice Koordinátora 
KPSS města Benešov, který je klíčovým pracovníkem pro zapojené 
organizace a koordinaci jednotlivých aktivit. 
Pro udržitelnost procesu plánování, tzn. zajištění naplňování 
jednotlivých opatření strategie, je důležité i nadále zajišťovat 
kontinuální koordinaci celého procesu, pravidelný monitoring, 
vyhodnocování a nastavení akčních plánů na následující období. Je 
třeba udržovat a rozvíjet zapojení občanů a poskytovatelů do 
procesu plánování a komunikace s obyvateli ORP Benešov, 
podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a prohloubení 
spolupráce mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb v 
území i mimo něj.  
Důležitým elementem je i dále motivovat a podporovat 
poskytovatele k rozšíření nabídky služeb ve vazbě k navržené 
strategii.  
Ve vazbě k naplňování strategie je i důležitý aktivní přístup měst a 
obcí při realizaci jednotlivých opatření, ale i monitoringu a 
aktualizaci strategie. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Kontinuální setkávání pracovních skupin. 
Prezentace výstupů strategie před zástupci spádových obcí ORP a 
širokou veřejností. 
Pravidelný monitoring a vyhodnocování platného plánu. 
Setkávání Řídící skupiny. 

Cílová skupina Občané ORP. 

Výstupy 
2x ročně setkání Řídící skupiny. 
2x ročně setkání pracovních skupin. 
1x ročně vyhodnocení Akčního plánu. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

 Řešení potřeb občanů na základě reálné potřeby. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov.  
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Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, města a obce ORP. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Kapacita Koordinátora KPSS města Benešov – v rámci pracovní 
náplně, 1 pracovního úvazku. 

Provozní náklady – setkávání pracovních skupin, Řídící skupiny 

apod. 

Možné zdroje 
financování 

Rozpočet města Benešov. 
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7. Priorita VII. Rozvoj podpůrných služeb po celém území ORP Benešov a 
informovanosti 

7.1 Rozvoj psychoterapeutické podpory a mediace 

Popis a zdůvodnění 

OSPOD na základě výstupů z pracovních skupin vykazuje potřebu 
navýšení kapacit psychologických a psychoterapeutických služeb 
zaměřených zejména na problematické styky v rodině, podporu 
komunikace v rodině, podporu ohrožených dětí apod.  
Psychologickou pomoc v krizových životních situacích, jako je 
rozvod, komunikační neshody, deprese, nabízí PhDr. Karel Kříž, 
který spíše pracuje s jednotlivci. Z řad dětských klientů řeší 
převážně děti staršího školního věku. Dále v území působí Mgr. Jiří 
Chvála. Jednotlivcům, partnerským párům a rodinám nabízí za 
poplatek pomoc při řešení krizí, vztahů a obtížných životních situací 
formou psychologického poradenství a psychoterapie. Další 
placenou službou je Poradenství pro děti a mládež 
psychoterapeutky Bc. Renáty Lokajíčkové, DiS. Ta poskytuje 
konzultace s terapeutickými prvky pro rodiny s dětmi. Zaměřuje se 
především na práci se samotným dítětem. Psychologické a 
terapeutické služby nabízí také Terapeutické centrum Modré 
dveře, z.ú.  
Psychoterapeutickou podporu poskytuje Vltawia, s.r.o. 
V rámci psychologického poradenství pracují s dětmi také školní 
psychologové a v rámci ORP je využíváno psychosociální 
poradenství tak, jak upravuje opatření 1.2. 
OSPOD současně vykazuje potřebu dostupné mediace (jak místně, 
tak finančně). Od října 2015 rozšířila své služby o možnost mediace 
benešovská pobočka Cesty integrace. Ve své službě zajišťují mediaci 
za úhradu 600 Kč/hod. O placenou službu není velký zájem, ovšem 
OSPOD poukazuje na potřebu mediace zdarma, která by řešila 
rozvodové a porozvodové konflikty v rodinách. Od roku 2019 
působí v Benešově také mediátorka Mgr. Iveta Tománková. 
V regionu chybí dostupnost terapeutických služeb pro rodiny 
s dětmi, které pečují o děti PAS či ADHD. Částečně využívají 
terapeutku ve Vlašimi, ovšem převážně musí dojíždět do Prahy. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Mapování dostupných kapacit psychologické a psychoterapeutické 
pomoci pro ORP Benešov – aktualizace kontaktů. 
Mapování faktické potřebnosti v oblasti služeb, zejména ve 
spolupráci OSPOD a sociálních služeb. 
Hledání možností financování a podpora stávajících organizací  
Spolupráce v rámci MAP – školní psychologové. 
Informování veřejnosti o možnosti využívat mediaci. 
Hledání možností finanční podpory mediace, jak přímo pro rodiny, 
tak pro poskytovatele služeb. 
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Hledání možností financování mediace pro klienty OSPOD přímo ze 
zdrojů měst. 
Hledání možností financování asistovaných styků pro klienty 
OSPOD. 
Podpora terapeutických služeb pro rodiny s dětmi s PAS, ADHD. 

Cílová skupina Rodiny s dětmi nacházející se v náročné životní situaci. 

Výstupy 

Zpracované kontakty na služby psychologické a psychoterapeutické 
pomoci pro ORP Benešov jako součást Katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb. Zápisy z jednání s poskytovateli psychologické a 
psychoterapeutické pomoci o možnosti poskytovat služby v rámci 
ORP Benešov. 
Navýšená nabídka psychologických a psychoterapeutických služeb 
v regionu. Informační materiály o mediaci a asistovaných stycích. 
Dostupná mediace pro ORP Benešov (finančně a místně). 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Zmírnění nepříznivé sociální situace rodin.  
Snížení rizika sociálního vyloučení rodiny. 
Snížení rizika dopadů porozvodových a rozvodových konfliktů. 
Snížení rizika ústavní výchovy. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, města a obce ORP. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na poskytování psychologické a psychoterapeutické 
pomoci v regionu. 
Náklady na úhradu mediace, asistovaného styku přímo klientům 
OSPOD či ve formě příspěvku poskytovatelům služeb. 

Možné zdroje 
financování 

EU, MPSV, KÚSK, grantové systémy měst a obcí ORP. 

 

7.2 Rozvoj individuální dopravy po celém území ORP  

Popis a zdůvodnění 

Spádové území ORP Benešov se rozkládá na ploše 69 ha a zahrnuje 
katastrální území celkem 51 obcí. K 31. 12. 2017 zde žilo celkem 
59 740 obyvatel. Z hlediska rozlohy je ORP Benešov čtvrtou největší 
ORP ve Středočeském kraji (z celkových 26), co do počtu obyvatel 
je však devátý, což svědčí o relativně nízké hustotě osídlení 
v porovnání s ostatními ORP kraje. Celkový podíl městského 
obyvatelstva je v rámci ORP 51,1 %. Vysoký počet malých obcí, 
rozloha a počet obyvatel ve vesnicích jasně předpokládá  potřebu 
zajištění individuální dopravy. 
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Individuální doprava v území ORP je pro seniory realizovaná tzv. 
Senior taxi. Jedná se o službu určenou k přepravě seniorů a 
zdravotně znevýhodněných občanů měst a obcí, a to převážně do 
zdravotnických či sociálních zařízení, na úřady, ale i na veřejné 
instituce, na nákup a za zábavou. Provozovatelé si pak stanovují 
podrobnější kritéria a podmínky přepravy. 
Službu provozuje Pečovatelská služba okresu Benešov pod názvem 
Taxík Maxík a poskytuje ji na území města Benešov, včetně osad. 
Od července 2018 mohou senioři využívat tuto službu, 
provozovanou obcí, také v Poříčí nad Sázavou. Možnost objednání 
Senior taxi mají také senioři nad 65 let v Sázavě.  
Nicméně potřebnosti zajištění individuální dopravy pro seniory a 
osoby se zdravotním znevýhodněním si je vědomo také město 
Bystřice, a to s ohledem na množství osad (25 osad). Podobné 
plány pro podporu cílové skupiny Senior taxi mají také další města, 
například Týnec nad Sázavou. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Mapování možnosti zajištění individuální dopravy v oblasti ORP. 
Metodická podpora města Benešov (PSOB) při plánování 
individuální dopravy v ostatních městech a obcích ORP. 
Podpora vzniku služby Senior taxi v dalších obcích a městech ORP. 
Hledání možností a příležitostí pro rozšíření služby Taxík Maxík do 
dalších území. 
Podpora vzájemné spolupráce při řešení dostupnosti individuální 
dopravy. 

Cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením. 

Výstupy 
Zpracovaný přehled pokrytí území ORP individuální dopravou. 
Rozšíření či vznik služby Senior taxi v dalších obcích a městech ORP. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Odstranění či zmírnění rizika sociálního vyloučení. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov, města a obce ORP. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na provoz a rozšíření služby Senior taxi. 
Náklady na vznik služby Senior taxi. 

Možné zdroje 
financování 

MPSV, EU, KÚSK, zdroje měst a obcí ORP. 

 

7.3 Rozvoj preventivních aktivit  
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Popis a zdůvodnění 

Pro Benešov jsou vytvářeny Plány prevence kriminality a Plány 
protidrogové prevence a současně roční programy prevence 
kriminality a protidrogové prevence. Plán prevence kriminality má 
také zpracovaný město Bystřice, Sázava a Týnec nad Sázavou.  
Tato města mají příležitost realizovat preventivní politiku na svém 
území, koordinovat ji a zabezpečovat a současně zajišťovat finanční 
podporu preventivním aktivitám. Dobře nastavená preventivní 
politika obce předchází rizikovému chování, trestné činnosti, a tím 
také viktimizaci, a obecně přispívá ke zlepšení kvality života v obci. 
V rámci těchto dokumentů je realizována řada preventivních aktivit 
zaměřených na konkrétní cílové skupiny, na situační prevenci a 
také třeba i na multidisciplinární spolupráci. Realizovány jsou také 
činnosti se sociální tématikou, například preventivně informační 
činnosti vzdělávání v oblasti prevence zadlužování obyvatel a 
preventivní programy zaměřené na zvyšování bezpečnosti seniorů 
a osob se zdravotním postižením apod. Z výše uvedeného je 
žádoucí pokračovat v těchto aktivitách a reagovat na aktuální 
situaci v regionu v oblasti prevence kriminality, protidrogové 
prevence a prevence sociálně patologických jevů  a rozšiřovat tyto 
aktivity do území ORP.  

Klíčové plánované 
aktivity 

Naplňování plánů prevence prostřednictvím programů na 
jednotlivé roky. 
Realizace preventivních akcí se sociální tématikou. 
Zajištění propojenosti plánů prevence s plánem KPSS, zejména 
v oblastech sociálních služeb prevence a preventivních aktivit se 
sociální tematikou. 

Cílová skupina Občané ORP. 

Výstupy 

Realizované preventivní akce ve městech dle schválených  
Programů prevence na jednotlivé roky – počet akcí. 
Udržitelné systémy prevence kriminality ve městech Benešov, 
Bystřice, Sázava a Týnec nad Sázavou vázané na KPSS – 
vypracované programy prevence a financování z rozpočtů – alokace 
prostředků. 
Udržitelný systém protidrogové prevence města Benešov vázaný na 
KPSS – vypracované programy prevence a financování z rozpočtů – 
alokace prostředků. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Odstranění či zmírnění nepříznivé sociální situace. 
Zvýšení schopnosti řešit situaci vlastními silami. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Města Benešov, Bystřice, Sázava a Týnec nad Sázavou. 

Partneři 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, ostatní města a obce 
ORP. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 
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Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na realizaci programů prevence kriminality/protidrogové 
prevence na jednotlivé roky. 

Možné zdroje 
financování 

MPSV, EU, KÚSK, MV – projekty prevence kriminality, zdroje měst 
ORP. 

 

7.4 Rozvoj informovanosti 

Popis a zdůvodnění 

Pro dostupnost sítě sociálních a návazných služeb je také nezbytné, 
aby měli občané dostatečné a dostupné informace o sociálních 
službách i dalších aktivitách.  
Rozvoj a prohlubování informovanosti občanů a dalších subjektů o 
oblasti sociálních a návazných služeb je realizováno 
prostřednictvím tištěného Katalogu poskytovatelů sociálních a 
návazných služeb pro ORP Benešov. Tento katalog je ovšem 
nezbytné pravidelně aktualizovat, a to za spolupráce sociálních a 
návazných služeb. Katalog je také v elektronické podobě dostupný 
na webových stránkách www.ssob.info, popř. na aktualizované 
verzi těchto stránek. 
Informovanost lze podpořit prostřednictvím letáků, prezentujících 
pomoc v nepříznivé sociální situaci.  
Další nástroj pro prohlubování informovanosti a povědomí osob 
ohrožených sociálním vyloučením je video spot. Aktuálně jsou 
k dispozici například video spoty vytvořené v rámci projektu, 
s tématem ohrožené dítě, které informují o možnostech využití 
pomoci. 
Často využívaným zdrojem jsou webové stánky měst a obcí v rámci 
ORP a také místní zpravodaje. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Aktualizace a tisk Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb pro ORP Benešov. 
Aktualizace katalogu na webových stránkách. 
Aktualizace a novelizace webových stránek pro sociální služby. 
Využívání a distribuce video spotu pro ohrožené děti. 
Podpora distribuce letáků prezentujících pomoc v nepříznivé 
sociální situaci sociálních a návazných služeb. 
Využívání webových stránek měst a obcí k prezentaci sociálních a 
návazných služeb a k předávání informací se sociální tématikou. 
Využívání místních zpravodajů k prezentaci sociálních a návazných 
služeb a k předávání informací se sociální tématikou. 

Cílová skupina Občané ORP. 

Výstupy 

Aktualizovaný Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
pro ORP Benešov – počet aktualizací katalogu a počet výtisků. 
Aktuální verze katalogu na webových stránkách. 
Aktualizované webové stránky. 
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Pravidelné články o sociálních a návazných službách na webových 
stránkách měst a obcí a v místních zpravodajích. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Odstranění či zmírnění nepříznivé sociální situace. 
Zvýšení schopnosti řešit situaci vlastními silami. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov, města obce v ORP. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na tisk katalogu. 
Náklady na tisk letáků. 
Náklady na udržení webových stránek www.ssob.info. 

Možné zdroje 
financování 

MPSV, EU, KÚSK, rozpočty měst a obcí ORP. 

  

7.5 Odstraňování komunikačních bariér 

Popis a zdůvodnění 

Při hledání pomoci se různé skupiny občanů potýkají 
s komunikačními bariérami. Jedná se např. o lidi se zrakovým, 
sluchovým, duševním postižením. Komunikační bariéry, se kterými 
se lidé při návštěvě různých institucí potýkají, jsou velmi různorodé. 
Nejsou vždy na první pohled poznat a řešení jsou velmi různorodá. 
Důležitý je respekt, ochota, trpělivost a otevřenost možným 
řešením i na území ORP Benešov. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Zpracovat výzvu pro občany ORP Benešov a zveřejnit ji v mediích. 
Zapojit spolupracující poskytovatele sociálních a návazných služeb 
do zjišťování bariérových míst/institucí. 
Předávat podněty Sociálnímu odboru. 
Hledat možnosti osvěty či seminářů. 
Využívat existující materiály pro odstraňování bariér.  
Využití existujících překladů sociálních služeb do českého 
znakového jazyka. 
Iniciovat pracovní setkání pro konkrétní návrh řešení. 

Cílová skupina Občané potýkající se s komunikačními bariérami. 

Výstupy 
Počet komunikačně bezbariérových institucí. 
Zpracovaný postup minimalizace komunikačních bariér. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Snížení sociálního vyloučení dotčených občanů. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov a obce ORP. 



56 

 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady spojené s koordinací mapování bariér a jejich postupného 
odstraňování. 
Náklady na technické vybavení spojené s potřebou komunikací. 

Možné zdroje 
financování 

MPSV, EU, KÚSK, rozpočty měst a obcí ORP. 

 

7.6 Podpora neformálních pečujících 

Popis a zdůvodnění 

Toto opatření vychází u Analýzy potřeb občanů na území ORP – se 
zaměřením na potřeby neformálních pečovatelů, z jednání 
ohniskových skupin zaměřených přímo na tuto cílovou skupinu, ale 
i z dalších jednání. 

Neformální pečující jsou osoby vykonávající nezbytnou péči o 
fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.  

Přesná data o počtu neformálních pečovatelů na území ORP 
Benešov nejsou evidována, ale lze vycházet ze statistik týkajících se 
příjemců příspěvku na péči žijících mimo pobytová zařízení sociální 
a zdravotní péče. Dle těchto statistik bylo zjištěno, že na území ORP 
žije 1172 osob závislých na dlouhodobé péči svých blízkých. Číslo 
poukazuje na významnost, nezastupitelnost této formy péče a 
nutnost její systémové podpory. Dle celorepublikových statistik se 
předpokládá, že dvě třetiny dlouhodobé péče jsou v rodinách 
poskytovány ženami ve věku mezi 35 a 64 lety. 

Pečující nejčastěji poskytují pomoc svým blízkým při osobní 
hygieně, oblékání, převlékání, asistenci při stravování, zajišťují péči 
o domácnost, pomoc při doprovodu k lékaři či na úřad a pomoc při 
komunikaci s úřady. Potýkají se zejména s nedostatkem volného 
času, s nedostatkem odpočinku (jak fyzického, tak psychického), s 
nedostatkem sociálních kontaktů a psychickými problémy, které 
souvisejí především se stresem, psychickou únavou, vyčerpáním, 
obavami z budoucnosti a pocitů marnosti. Mnohdy také pečují na 
úkor dalších členů své rodiny. 

Na relativní spokojenosti oslovených pečujících měla vliv především 
možnost sdílené péče v rámci rodiny a podpora poskytovaná 
rodinou. Význam má také dostupná podpora ze strany sociálních a 
zdravotnických služeb. Ta však není využívána například osamělými 
pečujícími v takové míře, v jaké v jiných rodinách funguje sdílená 
péče.   

Pečující, dle jejich vyjádření, získávají často kusé informace o 
možnostech podpory v průběhu péče, například o příspěvku na 
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péči. Jejich informace o dostupných službách se ukázaly jako 
zkreslené a neúplné.  

Pečující v rámci šetření popisovali rezervy v dostupnosti sociálních 
služeb. Jako nedostupné (z hlediska kapacit) vnímali především 
služby odlehčovací a služby denních stacionářů. Pomoc vnímají 
především v možnostech zajištění sociálních služeb jak v domácím 
prostředí, tak služeb ambulantních a pobytových v zařízeních 
sociálních služeb s možností svozu opečovávaných do těchto 
zařízení. Pečující nejčastěji zmiňovali potřebnost služby osobní 
asistence, odlehčovacích služeb, služeb denních a týdenních 
stacionářů. Jako další potřebné služby byly zmiňovány rehabilitační 
služby a specializované terapie pro pečované osoby.  

Z výstupů ohniskové skupiny je zřejmé, že by bylo podporou, kdyby 
informace o formách podpory také předávali lékaři a zdravotnická 
zařízení. Chybí návaznost v informacích. 

S pečujícími pracují zejména terénní služby poskytující péči, a to 
v rámci odborného sociálního poradenství: například RUAH, o.p.s., 
Rytmus, o.p.s. a další. 

Od dubna 2018 začala v Benešově fungovat tzv. svépomocná 
skupina pro rodiny pečující o blízkého člověka s Alzheimerovou 
chorobou (či jiným typem demence), kterou realizuje Dementia 
I.O.V., z.ú. 

Klíčové plánované 
aktivity 

Podpora projektů, které by vedly ke zvýšené informovanosti 
směrem k pečujícím: 
 

 Aplikace pro podporu pečujících (navrhuje Alzheimer 
Home/Pyšely), 

 Kampaň města Benešov - cílem kampaně: předcházení 
možným problémům u pečujících, 

 Využití možností facebookové kampaně. 
 

Podpora vzdělávání pečujících - aby byli kompetentní v roli 
pečujících, ale i v jejich osobním růstu (seberealizace), vhodné je 
studium on-line.  

Informování pečujících o možnostech pomoci. 

Podpora realizace krátkodobých pobytů pro klienty a pečující, 
hledání realizátora a možné finanční podpory. 

Podpora služeb podporujících pečující – pečovatelská služba, 
odborné sociální poradenství. 

Podpora rozšíření kapacit služeb podporujících pečující či vznik 
těchto služeb – chráněné bydlení, odlehčovací služby, osobní 
asistence, denní a týdenní stacionář. 

Podpora svépomocné skupiny Dementia a dalších. 

Podpora koordinované pomoci neformálním pečujícím. 

Cílová skupina Neformální pečující. 
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Výstupy 

Existence projektů/aktivit vedoucích ke zvýšené informovanosti 
pečujících: 
 

 Funkční aplikace na podporu pečujících, 

 Kampaň města Benešov na podporu pečujících – počet 
článků, 

 Facebooková kampaň – počet příspěvků. 
 

Vzdělávací akce pro pečující – počet akcí. 
Popis postupů pro pečující. 
Realizace krátkodobých podpůrných pobytů pro klienty a pečující – 
počet. 
Navýšení či vznik kapacit služeb/aktivit podporujících pečující. 
Udržitelné svépomocné skupiny (počet setkání). 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Odstranění či zmírnění nepříznivé sociální situace. 
Zvýšení schopnosti řešit situaci vlastními silami. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov, města a obce v ORP. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Finanční náklady na vzdělávací akce pro pečující. 
Náklady na krátkodobé podpůrné projekty. 
Náklady na udržení stávajících kapacit podpůrných sociálních 
služeb. 
Náklady na rozšíření či vznik kapacit podpůrných sociálních služeb. 

Možné zdroje 
financování 

MPSV, EU, KÚSK, rozpočty měst a obcí ORP. 

 

7.7 Podpora klubových aktivit, akcí pro seniory a osoby zdravotně 
znevýhodněné po celém území ORP  

Popis a zdůvodnění 

Kluby seniorů a různá sdružení osob se zdravotním znevýhodněním 
(dále OZZ) slouží pro setkávání těchto osob a jejich různých 
zájmových skupin. Tyto aktivity jsou v území také často podpořeny 
poskytovateli sociálních služeb. Setkávání a společné aktivity 
významně podporují snížení rizika sociálního vyloučení a je 
podporováno, aby tyto aktivity byly v jednotlivých obcích dostupné 
všem seniorům a OZZ. 

V Benešově v této oblasti působí kontaktní místo POSEZ, které  
nabízí seniorům a OZZ prostor k setkávání, k získávání potřebných 
informací a prostor, kde se jim dostane pomoci s navázáním 
kontaktu s institucemi a organizacemi. POSEZ realizuje volnočasové 
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aktivity a současně organizačně zajišťuje činnost Klubu seniorů. Ze 
zájmových skupin se zde pravidelně setkávají turisté, filatelisté, 
esperantisté, sbor biblických studií, zahrádkáři, Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých. Dále zde působí skupina 
benešovských seniorů, kteří každý měsíc pořádají zábavy pro 
seniory, přednášky a další akce. 

Podobné aktivity realizují další kluby, například Sázavská komunita 
55+, Spolek zdravotně postižených a seniorů Týnec nad Sázavou, 
Sdružení zdravotně postižených Bystřice atd. 

Organizace TŘI, o.p.s. realizuje ve spolupráci s městem Benešov 
aktivitu zaměřenou na aktivizaci a volnočasovou podporu seniorů, 
a to v prostorách DPS Malé náměstí a ve Spolku seniorů Benešov.  

Klíčové plánované 
aktivity 

Rozšíření nabídky aktivit pro seniory a OZZ ve spolupráci 
s poskytovateli služeb pro tyto cílové skupiny (Pečovatelská služba 
okresu Benešov, TŘI, o.p.s., RUAH o.p.s. apod.). 
Podpora rozvoje aktivit pro seniory v Domech s pečovatelskou 
službou. 
Vznik dobrovolnické základny pro podporu těchto aktivit. 
Udržení projektu POSEZ a jeho případné rozšíření do obcí II. typu. 
Podpora místních klubů pro seniory a OZZ jednotlivými 
samosprávami. 

Cílová skupina Občané ORP. 

Výstupy 
Články a informační akce pro seniory a OZZ. 
Počet zrealizovaných aktivit v DPS. 

Dopad na cílovou 
skupinu  

Odstranění či zmírnění rizika sociálního vyloučení. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Benešov, města obce v ORP. 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram Klíčové aktivity se budou naplňovat v průběhu realizace plánu. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady na provoz klubových aktivit pro seniory a OZZ. 
 

Možné zdroje 
financování 

MPSV, EU, KÚSK, rozpočty měst a obcí ORP. 

 


