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Úvod 
 

Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020–2024 je 
klíčovým dokumentem v procesu rozvoje sociálních a návazných služeb v území. 
 
Na základě průběhu procesu plánování sociálních služeb v našem území došlo ke stanovení 
priorit města Hořovice a spádového území. 
 
Tvorbu plánu i následnou realizaci stanovených priorit je důležité vnímat v kontextu obecného 
systému řízení a financování sítě sociálních služeb. 
 
Níže uvedené priority byly schváleny Řídící skupinou dne 19. 6. 2019. Navazuje na ně Akční 
plán na období 2020 až 2021. V následujícím období budou zpracovány akční plány na roky 
2022 a 2023. 
 
Priority jsou celky definující oblasti, které je nutné v následujících letech řešit. Navazující 
rozpracovaná opatření upřesňují a vymezují soubor aktivit/kroků, které je nutné vykonat 
k naplňování těchto priorit. 
 
Tento dokument navazuje na Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových 
obcí na období 2020–2024. 
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Přehled priorit na období 2020–2024 a opatření na roky 2020–20211 

 

Priorita č. 1: Podpora prevence a řešení rizikových jevů u dětí, mládeže a rodin 

 
Opatření: 
1.1. Udržení a rozvoj ambulantních a terénních služeb nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy 

1.2. Zajištění dostupné nabídky aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním 

vyloučením 

1.3. Udržení a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

1.4. Podpora programu a dalších aktivit primární prevence rizikových jevů na školách 

1.5. Podpora náhradní rodinné péče 

 

Priorita č. 2: Rozvoj služeb podporujících setrvání lidí různých cílových skupin v domácím 
prostředí 

 
Opatření: 
2.1. Podpora a rozvoj dostupnosti pečovatelských, odlehčovacích, sociálně aktivizačních 

služeb, služeb osobní asistence a odborného poradenství 

2.2. Rozvoj domácí zdravotní a terénní hospicové péče v celém území 

2.3. Podpora sociální rehabilitace (všechny formy a cílové skupiny) 

2.4. Podpora vzniku denního stacionáře pro seniory a lidi se zdravotním postižením nebo 

s chronickým duševním onemocněním 

2.5. Podpora při prostorovém zabezpečení sociálních služeb v domácím prostředí (asistivní 

technologie) 

 

Priorita č. 3: Podpora služeb pro dospělé sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 
ohrožené 

 
Opatření: 
3.1. Udržení kontaktního místa a terénního programu pro uživatele návykových látek 

3.2. Udržení terénního programu a ambulantní péče pro lidi bez přístřeší 

3.3. Udržení a rozvoj terénního a ambulantního programu pro lidi s duševním onemocněním 

3.4. Podpora sociálně aktivizačních služeb pro dospělé  

                                                      
1 V tomto textu jsou používány termíny: udržení, podpora, rozvoj, zavedení a vznik v následujících významech: 
UDRŽENÍ/PODPORA - jedná se o udržení a podporu současných služeb a jejich rozsahu/kapacity/časové 
dostupnosti/cílových skupin apod.  
ROZVOJ - jedná se o služby, které v našem území působí a je potřeba je rozšířit kapacitně, cílovými skupinami, 
časovou dostupností, činnostmi služby, včetně dostupnosti v rámci území.  
ZAVEDENÍ/VZNIK - jedná se o službu, která v našem území dostupná není a je potřeba. Pod pojmem je myšleno 
i zajištění služby, která působí mimo naše území. 
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Priorita č. 4: Rozvoj služeb a různých forem bydlení pro sociálně znevýhodněné rodiny 
a jednotlivce 

 
Opatření: 
4.1. Vytvoření koncepce dostupného bydlení 

4.2. Udržení pobytové služby pro rodiny a lidi s nízkými příjmy a bez příjmů 

4.3. Podpora přechodu do samostatného bydlení pro lidi opouštějící zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy 

 

Priorita č. 5: Podpora poradenských a podpůrných služeb v Hořovicích a rozvoj ve 
spádových obcích 

 
Opatření: 
5.1. Udržení a rozvoj bezplatného právního a dluhového poradenství 

5.2. Udržení pro celé území dostupných služeb psychologa/psychoterapeuta pro děti 

a dospělé v Hořovicích 

5.3. Řešení situace cizinců žijících v území a vznik služeb na jejich podporu 

 

Priorita č. 6: Zvýšení kvality a rozvoj kapacity služeb domovů pro seniory a domovů se 
zvláštním režimem 

 
Opatření: 
6.1. Zkvalitňovat a rozvíjet kapacity služeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním 

režimem 

6.2. Rozvoj týdenních stacionářů a chráněného bydlení pro seniory a lidi se ZP 

6.3. Udržení služeb domovů pro lidi se zdravotním postižením 

6.4. Vznik pobytových služeb pro nízkopříjmové seniory a lidi se ZP 

 

Priorita č. 7: Podpora pracovního uplatnění lidí se znevýhodněním  

 
Opatření: 
7.1. Podpora různých forem práce pro lidi se znevýhodněním 

7.2. Podpora sociálního podnikání v území 

7.3. Podpora tréninkového zaměstnávání 

 

Priorita č. 8: Rozvoj a zkvalitnění procesu plánování sociálních služeb a rozvoj 
informovanosti 

 
Opatření: 
8.1. Zajištění koordinace komunitního plánování sociálních služeb a další mezioborová 

spolupráce 

8.2. Zlepšení informovanosti o nabídce a formách pomoci sociálních a návazných služeb 

a o možnosti aktivního zapojení občanů a dalších subjektů do plánování 
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8.3. Udržení a rozvoj systému dotačního řízení ve vztahu k poskytovatelům sociálních 

a návazných služeb 

8.4. Mapování a řešení bariérovosti veřejných prostor a komunikací ve městě Hořovice 

8.5. Rozvoj a profesionalizace sociální práce na obcích 

8.6. Zavedení konceptu dlouhodobé péče (koordinátor podpory pro jednotlivé cílové skupiny) 

8.7. Podpora setkávání svépomocných skupin 

8.8. Podpora a rozvoj dobrovolnictví 

 
Akční plán a jeho jednotlivá opatření jsou rozpracována do projektových karet, které 
obsahují:  
 
• popis a zdůvodnění potřebnosti, 
• plánované klíčové aktivity, 
• cílovou skupinu, 
• předpokládané výstupy,  
• dopad na cílovou skupinu, 
• realizátory a partnery,  
• harmonogram, 
• předpokládané finanční náklady, 
• možné zdroje financování.  
  



 

7 

PRIORITA č. 1. Podpora prevence a řešení rizikových jevů u dětí, mládeže 
a rodin 

 

  

Opatření 1.1.: Udržení a rozvoj ambulantních a terénních služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
ohrožené rizikovými sociálními jevy 

Popis a zdůvodnění 

Významným aktérem, který se věnuje práci s dětmi ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které 
v Hořovicích provozuje Charita Starý Knín. Klienty zařízení jsou většinou děti a 
mladí lidé, kteří žijí v Hořovicích, jen výjimečně děti, které dojíždějí z okolních 
obcí a k návštěvě „nízkoprahu“ využívají čas, kdy čekají na autobus.  
Službu využívá velký počet dětí, většina z nich do zařízení dochází pravidelně. 
Město Hořovice službu podporuje významně jednak z dotačního programu na 
sociální služby, jednak tím, že hradí odměnu některých lektorů (etoped, lektor 
tanečního kroužku). 
Kromě aktivit, které se odehrávají v prostorách NZDM, realizuje organizace 
v současné době projekt nazvaný „Vyjít ven“. Cílem projektu je zapojit 
dospívající mladé lidi do pracovních aktivit pro město, měly by tedy sloužit 
jednak jako součást terapie a jednak by měly přispět k otevření služby ve 
smyslu, aby bylo vidět, že klienti NZDM se účastní smysluplných pracovních 
činností, při kterých si osvojují důležité dovednosti a návyky. Projekt „Vyjít 
ven“ podporuje město Hořovice jednak finančně, jednak spoluprací při 
vytváření vhodných pracovních příležitostí pro dospívající. Za práci v rámci 
projektu dostanou mladí lidé zaplaceno, jedná se tedy o formu brigády.  
Aktivity nízkoprahového zařízení pozitivně hodnotí jak pracovnice sociálního 
odboru, tak i zástupci městské policie, neboť podle jejich zkušeností existence 
zařízení přispívá ke snížení drobné kriminality ve městě. 

Klíčové plánované aktivity 

 Spolupráce na zkvalitňování provozu NZDM s poskytovatelem 
sociálních služeb, městem Hořovice a pronajímatelem prostor 

 Udržení provozu NZDM 

 Zajištění finančních prostředků v dalších letech 

Cílová skupina Děti a mládež ohrožené rizikovými jevy 

Výstup = co bude výsledkem 
Cílem opatření je udržet poskytování služby na stávající úrovni a pokusit se ji 
rozšiřovat na základě aktuální poptávky. 

Dopad na cílovou skupinu  
Prevence rizikových jevů a plnohodnotné využití volného času 
neorganizovaných dětí a mládeže 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Charita Starý Knín 

Partneři 
Město Hořovice  

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na zachování a rozvoj stávajících kapacit daných služeb 

Možné zdroje financování 

 Dotace Středočeského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice  

 Další grantové výzvy 
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Opatření 1.2.: Zajištění dostupné nabídky aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním 
vyloučením 

Popis a zdůvodnění 

Z analýzy Rodina, děti a mládež vyplývá, že  některé rodiny nemají dostatek 
finančních prostředků pro potřeby dětí, nebo tyto potřeby nepovažují za 
důležité. Týká se to především pravidelných volnočasových aktivit (zájmové 
kroužky) a školních akcí (lyžařský výcvik, výlet). 
Například některé obce poskytují škole, jejíž jsou zřizovatelem, zdarma 
prostory tělocvičny či sokolovny. Sportovní aktivity pak může škola nabízet za 
relativně nízké částky, nebo dokonce zdarma. Některé školy využívají pro 
financování kroužků různé nadační zdroje nebo nejnověji tzv. „šablony“, které 
jim umožňují přijmout i děti z rodin, které by na úhradu kroužků neměly 
peníze. Někdy mohou rodiny také požádat školu o osvobození platby za 
kroužek nebo za školní družinu. Jiné školy naopak nabízejí kroužky 
poskytované externí organizací za poměrně vysoké částky. Konkrétní forma 
podpory závisí vždy na zájmu a ochotě školy či obce podpořit nějakým 
způsobem dítě z nízkopříjmové rodiny. Podobná situace je v oblasti 
jednorázových školních aktivit. V některých případech se daří podpořit 
konkrétní dítě ze systému sociálních dávek přes úřad práce, v některých 
případech se do procesu žádosti zapojují právě ředitelé škol, jindy pracovnice 
sociálního odboru. Stejně jako při financování volnočasových aktivit, ani 
u jednorázových akcí se nejedná o systémovou podporu v rámci celého území, 
která by zajistila všem dětem z nízkopříjmových rodin shodné podmínky. I tady 
záleží, v jaké obci rodina/dítě žije, do jaké školy dítě chodí. 

Klíčové plánované aktivity 
 Podpora udržení současné nabídky volnočasových aktivit 

 Zajištění finančních zdrojů, stipendií 

 Nastavení pravidel pro využívání kroužků zdarma  

Cílová skupina 
 Žáci základních a středních škol  

 Žáci ze sociálně slabých rodin ve spádovém území 

Výstup = co bude výsledkem 
 Zachovaná nabídka volnočasových aktivit  

 Zapojení cílové skupiny do stávající nabídky volnočasových aktivit 

Dopad na cílovou skupinu  
 Prevence sociálně-rizikových jevů 

 Podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

 Podpora smysluplného trávení volného času 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 Základní školy 

 Organizace zajišťující volnočasové aktivity 

Partneři 
 Město Hořovice a obce z ORP 

 Úřad práce 

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na zajištění aktivit – dle rozpočtu jednotlivých aktivit 

Možné zdroje financování 

 Rozpočet a dotace města Hořovice 

 Spádové obce  

 Sponzoři 

 Nadace a dotace dalších subjektů 
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Opatření 1.3.: Udržení a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Popis a zdůvodnění 

Dle zkušeností pracovnic OSVZaŠ MěÚ Hořovice je velmi potřebná terénní 
sociální práce s rodinou a dětmi tam, kde rodiče mají problém dodržovat 
časový a výchovný režim, poskytovat svým dětem pravidelnou péči a 
zabezpečit fungování rodiny. Spolupráce MěÚ a neziskových organizací, které 
se věnují práci s  podporou rodinami, je velmi přínosná. NNO přinášejí do práce 
s rodinami jiný přístup, díky odlišnému vztahu s klienty, než jaký může 
nabídnout státní sektor se svými kontrolními a sankčními kompetencemi. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny zajišťuje v Hořovicích Poradna pro 
občanství/občanská a lidská práva a Charita Beroun.  

Klíčové plánované aktivity 
Zachování stávajících, resp. zvýšení kapacity sociálně aktivizačních služeb na 
území Hořovic a ORP 

Cílová skupina Sociálně znevýhodněné rodiny 

Výstup = co bude výsledkem 
Cílem opatření je udržení stávající kvality poskytování sociálně aktivizačních 
služeb, rozšíření kapacity a prohlubování spolupráce s jednotlivými 
poskytovateli. 

Dopad na cílovou skupinu  Podpora směřující k zachování, posílení nebo obnovení funkcí rodiny 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 

 Charita Beroun 

Partneři 
Město Hořovice a obce z ORP 

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na zachování stávajících, resp. zvýšení kapacit daných služeb 

Možné zdroje financování 
 Dotační tituly  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 
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Opatření 1.4.: Podpora programu a dalších aktivit primární prevence rizikových jevů na školách 

Popis a zdůvodnění 

Programy primární prevence obsahují aktivity orientované na získávání, 
prohlubování a upevňování znalostí, vědomostí a dovedností v oblasti 
rizikového chování, ovlivňování postojů a hodnot dětí a mládeže 
prostřednictvím využívání interaktivních metod práce. Preferovány jsou 
aktivity, které mají dlouhodobý charakter, jako například práce s třídním 
kolektivem, před programy jednorázovými. 
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství ve spolupráci s metodiky 
prevence pravidelně připravuje preventivní programy pro žáky hořovických 
škol šité na míru aktuální potřebě.  
Cílem tohoto opatření je udržení finanční podpory na programy primární 
prevence organizacím, které je poskytují, ze strany města Hořovice, 
monitoring potřeb škol na zajištění programů primární prevence a možnost 
operativně reagovat na aktuální poptávku po specifických programech 
primární prevence. 

Klíčové plánované aktivity 
 Monitoring potřeb škol a uspokojení jejich poptávky po programech 

primární prevence 

 Zajištění finančních prostředků 

Cílová skupina Děti a mládež na základních školách 

Výstup = co bude výsledkem 
 Pravidelná setkávání se školními metodiky prevence 

 Realizace programů primární prevence na všech základních 
a středních školách 

Dopad na cílovou skupinu  

 Dlouhodobé snížení výskytu rizikového chování na základních školách 
a středních školách v Hořovicích a spádových obcích 

 Finanční podpora školských zařízení a odborná podpora školních 
metodiků primární prevence 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 Základní a střední školy v Hořovicích 

 Základní školy ve spádových obcích 

Partneři 

 OSVZaŠ ve spolupráci s městem Hořovice 

 Městská policie 

 Preventisté na doporučení škol 

Harmonogram 
Realizace programů primární prevence každý školní rok a dle aktuální potřeby 

Předpokládané finanční 
náklady 

V rámci pracovních úvazků pracovníků 

Možné zdroje financování 
 Rozpočet  města Hořovice 

 Další dotační tituly 
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Opatření 1.5.: Podpora náhradní rodinné péče 

Popis a zdůvodnění 

Náhradní rodinná péče je důležitou součástí sociálně právní ochrany dětí, které 
nemohou vyrůstat z různých důvodů se svými rodiči. Součástí náhradní 
rodinné péče jsou vedle péče pěstounské (rodiny jsou výrazně podporovány ze 
strany státu), také tzv. „cizí“ péče. Zde jsou možnosti podpory výrazně menší, 
byť se jedná o podobný institut k péči pěstounské, a vedle dále stojí osvojení 
(přijetí dítěte za vlastní), kde možnosti podpory po přijetí dítěte do péče byly 
do současnosti spíše opomíjené, byť i zde je mnoho možností pro zlepšení. 
Pěstouni mají zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně upravena 
práva a povinnosti, mezi něž patří právo na pravidelnou podporu při výchově 
dětí, psychologická pomoc a také vzdělávání, které umožňuje pěstounům 
zlepšení jejich péče. Podobná šíře podpory, především vzdělávání, by byla 
vhodná i pro „cizí“ péči. 
Podpora osvojitelů – některé doprovodné organizace pěstounů v Praze (např. 
Středisko náhradní rodinné péče, Dobrá rodina) se zaměřují také na podporu 
osvojitelských rodin. Tato péče je ale opět pouze dobrovolná a záleží na vlastní 
angažovanosti rodičů, zda ji sami vyhledají. Často přicházejí až poté, co se 
vyskytnou problémy, byť včasnou informovaností by mohli předejít mnoha 
situacím.  
Velká část dětí v NRP je svěřována do tzv. příbuzenské pěstounské péče. Pro 
děti, které nemají možnost vyrůstat v širší rodině, chybí dostatečná kapacita 
pěstounů. V rámci celé ČR je velmi málo zájemců o pěstounskou péči. V rámci 
našeho ORP existují rezervy v informovanosti veřejnosti o problematice 
náhradního rodičovství, která by mohla vést ke zvýšení počtu pěstounů. 

Klíčové plánované aktivity 
 Propagace náhradní rodinné péče 

 Vzdělávací a informační akce pro zájemce o náhradní rodinnou péči 

Cílová skupina Široká veřejnost  

Výstup = co bude výsledkem 
Zvýšení počtu zájemců o náhradní rodinnou péči  

Dopad na cílovou skupinu  Možnost pro děti vyrůstat v náhradní rodině místo v ústavním zařízení  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Městský úřad Hořovice, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství 

Partneři 
 Město Hořovice a obce z ORP 

 MPSV 

 Doprovodné organizace pěstounů  

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na financování kumulované funkce sociální pracovnice pro NRP 
(dotace na OSPOD) a doprovázení pěstounů (dotace ÚP ČR)  

Možné zdroje financování 
 Rozpočet města  

 Dotace Úřadu práce na uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 

 Dotace MPSV na výkon SPOD  
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PRIORITA č. 2. Rozvoj služeb podporujících setrvání lidí různých cílových 
skupin v domácím prostředí 

 

Opatření 2.1.: Podpora a rozvoj dostupnosti pečovatelských, odlehčovacích, sociálně aktivizačních služeb 
osobní asistence a odborného poradenství 

Popis a zdůvodnění 

Pečovatelské a odlehčovací služby, osobní asistence, sociálně aktivizační 
služba i odborné poradenství umožňují setrvání seniorů a lidí se zdravotním 
postižením a lidí žijících s demencí v domácím prostředí co nejdelší možnou 
dobu. Čím je nabídka těchto služeb v území bohatší a čím jsou dostupnější co 
nejširší skupině klientů, tím je větší šance, že senior nebo člověk se ZP bude 
mít možnost strávit celý svůj život tam, kde je zvyklý, obklopen blízkými 
a známými lidmi. 
Dle demografického vývoje předpokládáme, že se zvýší potřeba podpory péče 
v domácím prostředí. Tím vzrostou nároky na navýšení úvazků na poskytování 
terénních sociálních služeb pro seniory a lidi se ZP. Na tento vývoj již reagovala 
Charita Starý Knín navýšením úvazku na PS (o 6,5) a OA (o 4,74) a Digitus Mise, 
z.ú. na OS (o 1,0). 

Klíčové plánované aktivity 

 Průběžná podpora navyšování kapacit terénních služeb dle zvyšující 
se poptávky 

 Jednání s poskytovateli vedoucí k udržení kapacity, kvality a nabídky 
výše uvedených služeb 

 Jednání s obcemi ORP Hořovice o přispění na zajištění dopravy 
v rámci poskytování služeb 

 Zvýšit informovanost o dostupnosti těchto služeb 

Cílová skupina 
 Senioři 

 Lidé se zdravotním postižením 

Výstup = co bude výsledkem 
Maximální uspokojení poptávky po službách v závislosti na její variabilitě 

Dopad na cílovou skupinu  Senioři a lidé se ZP mohou co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

 Digitus Mise, z.ú 

 Domov Na Výsluní, Hořovice 

 Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku 

 Charita Starý Knín 

 Dobromysl, z.ú. 

 Klubíčko Beroun, z.ú. 

 VČELKA Senior Care, o.p.s. 

Partneři 
Město Hořovice a obce z ORP 

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na dopravu a zachování stávajících kapacit daných služeb 

Možné zdroje financování 

 Rozpočet města Hořovice 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 

 Dotace obcí ORP Hořovice 

 Dotace EU 

 Dotace  Středočeského kraje 

 Platby od klientů 
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Opatření 2.2.: Rozvoj domácí zdravotní a terénní hospicové péče v celém území. 

Popis a zdůvodnění 

Domácí zdravotní péči lidem se zdravotním postižením poskytuje např. Včelka 
Senior Care – přibývá jim klientů s chronickým onemocněním, onkologických 
pacientů, lidí po těžkých úrazech apod. Čím dál více pečují o lidi v terminálních 
stadiích nemoci. Mobilní hospic, který v ORP Hořovice před časem působil, 
ukončil činnost, takže pečovatelská služba někdy zčásti přebírá funkci paliativní 
péče. V území jsou dostupné také služby domácí zdravotní a terénní hospicové 
péče (Centrum domácí péče), které nabízejí hospicovou péči především ve 
smyslu zdravotních úkonů. 
Domácí (mobilní) hospicová služba poskytuje tzv. paliativní péči nevyléčitelně 
nemocným pacientům v pokročilém stadiu nemoci. Zajišťuje zmírnění bolesti 
a dalších tělesných i duševních trápení nemocného. Nabízí také podporu 
a poradenství rodině. Tým domácího hospice dojíždí k pacientům dle potřeby, 
nastavuje zde optimální léčbu a poradí s ošetřovatelskou péčí. Jedná se 
o služby, které je nutné kapacitně i finančně rozvíjet. 

Klíčové plánované aktivity 

 Rozvoj současné nabídky domácí zdravotní a terénní hospicové péče  

 Finančně podpořit domácí zdravotní a terénní hospicovou péči 
a zajistit další finanční zdroje 

 Podporovat mezioborovou spolupráci mezi poskytovateli terénních 
zdravotnických a sociálních služeb 

Cílová skupina 
Lidé vyžadující zdravotní a sociální péči v domácím prostředí a jejich rodinní 
příslušníci/neformální pečovatelé 

Výstup = co bude výsledkem 
 

 Zachování stávajících kapacit domácí zdravotní a terénní hospicové 
péče 

 Finanční prostředky z Dotačního fondu města Hořovice a rozpočtů 
obcí ORP 

 Počet lidí, kterým byla služba poskytnuta. 

Dopad na cílovou skupinu  
Udržení kvality života a zajištění paliativní péče o nevyléčitelně nemocné 
v  domácím prostředí 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

Partneři 
Město Hořovice a obce z ORP 

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na zachování stávajících kapacit daných služeb 

Možné zdroje financování 

 Dotace Středočeského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice  

 Rozpočty obcí ORP 

 Zdravotní pojišťovny 

 Příjmy od uživatelů služeb 

 Nadace, nadační fondy a soukromí dárci 
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Opatření 2.3.: Podpora sociální rehabilitace (všechny formy a cílové skupiny) 

Popis a zdůvodnění 

Z dlouhodobých zkušeností vyplývá, že sociální rehabilitace pro jednotlivé 
cílové skupiny napomáhá začleňování lidí do společnosti. Tato služba 
umožňuje klientům získat pracovní návyky pod odborným vedením, a tím jim 
pomáhá osamostatnit se. Sociální rehabilitace může například snížit riziko 
návratu onemocnění nebo častých hospitalizací. Může také omezit riziko 
recidivy v případě užívání návykových látek nebo v případě lidí po výkonu 
trestu. 
Program má preventivní význam jak pro klienty, tak pro celou veřejnost. 
Cílem opatření je udržení stávající kvality poskytování služeb a prohlubování 
spolupráce s jednotlivými poskytovateli. 

Klíčové plánované aktivity 
 Udržení mezioborové spolupráce při zajištění a financování služeb pro 

různé cílové slupiny 

 Zachování stávajících služeb na území Hořovic a ORP 

Cílová skupina 
 Lidé a rodiny ohrožené sociálním vyloučením 

 Lidé se zdravotním postižením 

Výstup = co bude výsledkem 
 
Podpora dostupnosti stávajících služeb na území Hořovic a ORP 

Dopad na cílovou skupinu  
 Posílení samostatnosti klienta 

 Dlouhodobé zprostředkování odborné podpory a pomoci klientům 

 Klienti mohou zůstat ve svém domácím prostředí. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

 Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, 
o.p.s 

 Charita Beroun 

 Lomikámen, z.ú. 

 Magdaléna, o.p.s. 

 Občanské sdružení Za Branou, o.p.s 

 Tyfloservis, o.p.s  

Partneři 
Město Hořovice a obce v ORP 

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na zachování stávajících kapacit daných služeb 

Možné zdroje financování 

 Dotace Středočeského kraje 

 Dotace EU 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice  

 Rozpočet obcí ORP 
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Opatření 2.4.: Podpora vzniku denního stacionáře pro seniory a lidi se zdravotním postižením nebo 
s chronickým duševním onemocněním 

Popis a zdůvodnění 

Služby denního stacionáře jsou důležitou součástí péče o lidi se zdravotním 
postižením a seniory (zejména s poruchami paměti). Pomáhají uživatelům 
rozvíjet a udržovat jejich rozumové schopnosti, motorické, komunikační 
a sociální dovednosti, umožňují jejich zařazení do kolektivu a  setrvání 
v domácím prostředí co nejdelší možnou dobu. Uspokojení  potřeb lidí se 
zdravotním postižením je z hlediska sociálních služeb náročné z toho důvodu, 
že škála jejich diagnóz a možných kombinací je velmi široká a často vyžaduje 
velmi individuální přístup. 
Pečující rodiny na Hořovicku jen minimálně využívají sociální služby, které by 
jim mohly usnadnit každodenní péči.  Jako hlavní důvody uvádějí vzdálenost 
služeb od místa jejich bydliště, obtížnou dopravní dostupnost a finanční 
nákladnost těchto služeb. Vzhledem k tomu, že denní stacionář pro OZP je 
nejblíže v Berouně, je pro mnohé rodiny náročné až nemožné děti či dospělé 
se ZP do těchto služeb dovážet.  Dalšími důvody, proč rodiny nevyužívají služby 
denního stacionáře, je naplněná kapacita existujících služeb. 
Od počátku roku 2020 zahájí v Hořovicích svoji činnost podpůrné centrum se 
sdílenou péčí o lidi s demencí. Tuto službu bude zajišťovat organizace 
Dementia – I.O.V., z.ú. 
Aktuálně se hledá možnost zajištění denního stacionáře pro ZP v Hořovicích 
a proběhla jednání s konkrétním poskytovatelem SSL. 

Klíčové plánované aktivity 

 Spolupráce s městem Hořovice při zajištění vhodného objektu pro 
realizaci služby denní stacionář pro lidi se zdravotním postižením 

 Finanční podpora města Hořovice pro organizaci Dobromysl, z.ú na 
zajištění služby 

 Udržení spolupráce s organizací  Dementia I.O.V., z.ú. 

Cílová skupina 

 Lidé se zdravotním postižením 

 Senioři 

 Pečující o seniory a lidi se zdravotním postižením a lidi s chronickým 
duševním onemocněním 

Výstup = co bude výsledkem Dostupný denní stacionář pro místní obyvatele 

Dopad na cílovou skupinu  

 Uživatelům služba pomáhá v rozvoji sociálních dovedností, 
v samostatnosti a sebeobsluze, mají možnost být začleněni 
v kolektivu a cítit se užiteční. 

 Rodinám uživatelů umožňuje stacionář ekonomickou aktivitu, 
odpočinek a vlastní volnočasové aktivity. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 Dementia I.O.V., z.ú. 

 Dobromysl, z.ú 

Partneři Město Hořovice a obce v ORP 

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na zachování stávajících kapacit daných služeb 

Možné zdroje financování 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 

 Rozpočet města Hořovice 

 Dotace EU 

 Platby od klientů 
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Opatření 2.5.: Podpora při prostorovém zabezpečení sociálních služeb v domácím prostředí (asistivní 
technologie) 

Popis a zdůvodnění 

Pečovatelské a odlehčovací služby, osobní asistence i  sociálně aktivizační 
služby pro zajištění setrvání seniorů v domácím prostředí co nejdelší možnou 
dobu je vhodné propojit s nabídkou asistivních služeb, např. Tísňová péče 
a jiné. Tyto služby nabízejí monitoring zdravotního stavu 7/24 uživatele, např. 
po návratu z nemocnice. 
Dle demografického vývoje předpokládáme, že se bude zvyšovat potřeba 
podpory péče v domácím prostředí, a tím vzroste potřeba navýšení úvazků na 
poskytování terénních sociálních služeb pro seniory. Na tento vývoj lze 
reagovat i využitím pomůcek, které pomáhají zlepšit fyzické nebo duševní 
funkce lidem, kteří mají tyto funkce z různých důvodů sníženy. Pod pojem 
asistivní technologie lze zahrnout nejen tyto pomůcky samy o sobě, ale i služby 
spojené s jejich poskytováním. 

Klíčové plánované aktivity 

 Zajištění informovanosti o možnostech využití asistivních technologií 
a jejich dostupnosti 

 Jednání s obcemi ORP Hořovice o příspěvku na zajištění těchto služeb, 
a tedy zajištění finanční dostupnosti pro uživatele 

Cílová skupina 
 Senioři 

 Lidé se zdravotním postižením 

 Neformálně pečující 

Výstup = co bude výsledkem 

 Zajištění neodkladné pomoci v krizové situaci 

 Zvýšení samostatnosti lidí se zdravotním postižením a seniorů   

 Podpora setrvání občanů v domácím prostředí 

 Zvýšení kvality života a snížení rizika sociálního vyloučení či následků 
úrazů 

Dopad na cílovou skupinu  
Větší bezpečnost a zkvalitnění životních podmínek lidí se zdravotním či 
sociálním znevýhodněním v domácím prostředí 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 Poskytovatelé SSL a NS 

 Půjčovny kompenzačních pomůcek 

Partneři 
Město Hořovice a obce z ORP 

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na zajištění služeb 

Možné zdroje financování 

 Rozpočet měst a obcí ORP Hořovice 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 

 Dotace Středočeského kraje 

 Spoluúčast klientů 
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PRIORITA č. 3. Podpora služeb pro dospělé sociálně vyloučené nebo sociálním 
vyloučením ohrožené 

 

  

Opatření 3.1.: Udržení kontaktního místa a terénního programu pro uživatele návykových látek 

Popis a zdůvodnění 

Počty lidí se závislostí v rámci ORP Hořovic lze podle poskytovatelů sociálních 
služeb velmi obtížně odhadnout. Zejména proto, že se zčásti proměnila sociální 
struktura uživatelů návykových látek. Podle zkušeností poskytovatelů 
nepřibývají výrazně mladí lidé na ulici, místo toho jsou jejich klienty lidé, kteří 
nežijí tzv. „na okraji“, ale fungují v každodenním životě, chodí do zaměstnání 
apod. Kromě Hořovic dojíždí sociální pracovnice i do terénu, tj. do menších obcí 
v území. 
Terénní program zajišťuje organizace Magdaléna, o.p.s, která poskytuje své 
služby i na kontaktním místě v denním centru pro lidi bez přístřeší v Hořovicích. 

Klíčové plánované aktivity 

 Udržení terénního programu s uživateli návykových látek v oblasti 
ORP Hořovice a okolí 

 Udržení a prohlubování spolupráce s městem Hořovice 

 Hledání možných zdrojů financování služby 

Cílová skupina Lidé ohrožení závislostí nebo závislí na návykových látkách 

Výstup = co bude výsledkem 
 Udržení poskytování sociální služby v Hořovicích minimálně 1x týdně 

 Ochrana veřejnosti před přenosnými chorobami 

Dopad na cílovou skupinu  
 Minimalizace zdravotních a sociálních rizik návykového chování 

 Psychická, fyzická a sociální stabilizace klientů 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Magdaléna, o.p.s 

Partneři 
Město Hořovice a obce v ORP 

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na zachování stávajících kapacit daných služeb 

Možné zdroje financování 
 Dotace Středočeského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice  

 Rozpočty obcí ORP 
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Opatření 3.2.: Udržení terénního programu a ambulantní péče pro lidi bez přístřeší 

Popis a zdůvodnění 

Pro veřejnost asi nejvíce viditelnou skupinou lidí, která je ohrožená sociálním 
vyloučením, nebo již dokonce sociálně vyloučená je, jsou lidé bez domova. 
Pro tuto cílovou skupinu funguje v Hořovicích třikrát v týdnu denní centrum. 
Svým klientům nabízí základní sociální poradenství, hygienické zázemí (včetně 
praní prádla) nebo poskytnutí stravy či pomoc při zajištění stravy. Denní 
centrum je bezbariérové. Okamžitá kapacita centra je 15 lidí. 
V rámci denního centra funguje v Hořovicích od roku 2019 také projekt „Teplá 
židle“, jehož cílem je ochránit lidi bez domova před umrznutím. V případě 
dlouhodobých mrazů je lidem bez domova poskytnut dočasný nocleh 
v prostorách denního centra. 
Kromě denního centra nabízí Charita Beroun také tzv. terénní služby, kdy za 
lidmi bez domova docházejí či dojíždějí terénní sociální pracovníci a své služby 
jim nabízejí přímo v terénu. Sociální pracovníci se tak dostanou i do menších 
obcí v rámci ORP Hořovice. 

Klíčové plánované aktivity Udržení terénního programu a ambulantní péče pro lidi bez přístřeší 

Cílová skupina Lidé ohrožení sociálním vyloučením, lidé bez přístřeší 

Výstup = co bude výsledkem 
 Udržení poskytovaných sociálních služeb pro lidi bez přístřeší 

 Ochrana veřejnosti před přenosnými chorobami 

Dopad na cílovou skupinu  
 Snížení rizika ohrožujícího život lidí bez přístřeší 

 Snížení zdravotního a sociálního rizika pro místní společenství 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Charita Beroun 

Partneři Město Hořovice a obce z ORP 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na zachování stávajících kapacit daných služeb 

Možné zdroje financování 
 Dotace Středočeského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice  

 Rozpočty obcí ORP 
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Opatření 3.3.: Udržení a rozvoj terénního a ambulantního programu pro lidi s duševním onemocněním 

Popis a zdůvodnění 

Pro ORP Hořovice je zmapován přehled organizací poskytujících terénní či 
ambulantní sociální služby pro lidi s duševním onemocněním: 
Lomikámen, z.ú. – Sociální rehabilitace RE-START (k září 2018 měli 48 klientů) 
a Sociálně terapeutická dílna JINÁ KÁVA (k září 2018 měli 10 klientů), všechny 
sociální služby: 130 klientů k říjnu 2019. 
V souvislosti s reformou psychiatrické péče je třeba počítat s nárůstem počtu 
klientů, který nastane z důvodu propuštění lidí s duševním onemocněním 
z pobytových zařízení. Na základě metodik pro CDZ v rámci zmíněné reformy 
jsou plánovány pro bývalý okres Beroun specializované multidisciplinární 
terénní týmy pro SMI (závažné duševní onemocnění) ve výši 9 úvazků. Současný 
stav je 7 úvazků. Tým bude zárodkem budoucího Centra duševního zdraví (dále 
CDZ).  
K tomu je potřeba pro CS služba chráněného bydlení viz opatření 6.2. 

Klíčové plánované aktivity 

 Realizace kroků pro navýšení úvazků organizace Lomikámen, z.ú. pro 
okres Beroun o 1,6 úvazek (celkem 8 úvazků v roce 2020) 

 Do konce roku 2022 v okrese Beroun vybudování multidisciplinárního 
mobilního týmu v rozsahu 9 úvazků v Síti SSL ( Lomikámen, z.ú.). Pro 
území ORP Hořovice se jedná o poměrnou část. 

 Sloučení stávajících dvou SSL organizace  Lomikámen, z.ú. (sociální 
rehabilitace a sociálně terapeutická dílna) pod jednu službu – sociální 
rehabilitaci (tréninkový program Jiná Káva bude zachován). 

 Realizace kroků pro zřízení CDZ a potřebných forem chráněného 
bydlení v území 

 Realizovat setkání organizací pracujících s lidmi s duševním 
onemocněním, lidí s duševním onemocněním, sociálního odboru 
a dalších dotčených aktérů 

 Jednat se Středočeským krajem o potřebné kapacitě úvazků 

 Aktivity k informovanosti a osvětě k tématu péče o duševní zdraví,  
např. akce v rámci Týdne duševního zdraví 

Cílová skupina 
 Lidé s duševním onemocněním na celém území ORP Hořovice 

 Pečující o lidi s duševním onemocněním  

Výstup = co bude výsledkem 

 Závěry z jednání se Středočeským krajem o možném navýšení kapacit 
v souvislosti se vznikem multidisciplinárního týmu a CDZ 

 Navýšení na 8 úvazků v roce 2020 

 Vznik multidisciplinárního týmu v území okresu Beroun v rozsahu 
9 úvazků do konce roku 2022 včetně zajištění jeho financování 

 Zlepšení informovanosti o terénních službách pro lidi s duševním 
onemocněním 

Dopad na cílovou skupinu  
Dostupnost terénních služeb pro lidi s duševním onemocněním a podpora jejich 
setrvání v domácím prostředí včetně zvýšení jejich kompetencí v samostatném 
životě a začlenění do společnosti 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Lomikámen z.ú.  

Partneři Město Hořovice a spádové obce ORP 

Harmonogram 

 V roce 2020 navýšení na 8 úvazků v rámci organizace Lomikámen, z.ú. 
a sloučení SSL Lomikámen, z.ú. ve službu sociální rehabilitace  

 Do konce roku 2022 vznik multidisciplinárního týmu v okrese Beroun 
v rozsahu 9 úvazků 

Předpokládané finanční 
náklady 

 Náklady na navýšení kapacit sociální rehabilitace 

 Náklady na zajištění multidisciplinárního týmu a CDZ 

Možné zdroje financování 

 Dotace Středočeského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice  

 Rozpočty obcí ORP 

 Dotační výzvy a dostupné zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 3.4.: Podpora sociálně aktivizačních služeb pro dospělé  

Popis a zdůvodnění 

Jedná se o terénní programy, které jsou určené dospělým lidem osaměle 
žijícím, ale i párům nebo rodinám, jejichž život je charakterizován 
určitou „sociální nezkušeností“ v oblasti pracovně-právních vztahů, finanční 
gramotnosti, jednání na úřadech či při výchově dětí. Tyto programy pomáhají  
osvojit si základní sociální kompetence, které vedou k udržení minimálního 
životního standardu. 
Cílem opatření je udržet stávající kvalitu poskytování sociálně aktivizačních 
služeb. 

Klíčové plánované aktivity 
 
Podpora spolupráce mezi poskytovateli a OSVZaŠ 

Cílová skupina Lidé ohrožení sociálním vyloučením 

Výstup = co bude výsledkem 
Udržení dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny a jednotlivce 
ohrožené sociálním vyloučením 

Dopad na cílovou skupinu Zachování nebo obnovení sociálních kompetencí cílové skupiny 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé SSL 

Partneři 
 OSVZaŠ 

 Město Hořovice a obce v ORP 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na zachování stávajících kapacit daných služeb 

Možné zdroje financování 
 Dotace Středočeského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 

 Rozpočty obcí ORP 
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PRIORITA č. 4. Rozvoj služeb a různých 
forem bydlení pro sociálně znevýhodněné rodiny a jednotlivce 

  

Opatření 4.1.: Vytvoření koncepce dostupného bydlení 

Popis a zdůvodnění 

Klíčovým problémem, který se týká jednotlivců i rodin s dětmi v nepříznivé 
životní situaci, je podle sociálních pracovníků sociálního odboru i neziskových 
organizací nedostatek dostupných bytů v samotných Hořovicích i celém území. 
Dotýká se všech cílových skupin, tj. úplných i neúplných rodin s nezletilými 
dětmi, osamělých seniorů, seniorů s nízkými příjmy, lidí se zdravotním 
postižením, lidí s chronickým duševním onemocněním, mladých lidí, kteří 
odcházejí z dětského domova, nebo lidí po návratu z výkonu tresu. 
V Hořovicích i okolí chybí bydlení pro tyto cílové skupiny. Menší obce zpravidla 
obecní (či sociální byty) nemají, pokud ano, jejich kapacita je naplněna. Město 
Hořovice ani okolní obce nemají zpracované analýzy či strategické záměry 
v oblasti bydlení, z rozhovorů s některými starosty však vyplývá, že jsou si 
vědomi nedostatku dostupného bydlení zejména pro lidi v seniorském věku 
nebo pro lidi se zdravotním postižením. 

Klíčové plánované aktivity 
Spolupráce s městem Hořovice a obcemi ORP při tvorbě koncepce dostupného 
bydlení v regionu 

Cílová skupina 

 Úplné i neúplné rodiny s nezletilými dětmi 

 Osamělí senioři nebo senioři s nízkými příjmy 

 Lidé se zdravotním postižením 

 Lidé s chronickým duševním onemocněním 

 Mladí lidé, kteří odcházejí z dětského domova. 

 Lidé po návratu z výkonu tresu 

Výstup = co bude výsledkem Schválení koncepce dostupného bydlení 

Dopad na cílovou skupinu  Finančně dostupné bydlení pro různé cílové skupiny 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Hořovice a spádové obce 

Partneři Zpracovatelé koncepce 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na vytvoření koncepce 

Možné zdroje financování 
 Dotace ministerstev 

 Další dotační tituly 
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Opatření 4.2.: Udržení pobytové služby pro rodiny a lidi s nízkými příjmy a bez příjmů 

Popis a zdůvodnění 

Pro lidi ohrožené sociálním vyloučením z ORP Hořovice je dostupné bydlení ve 
4 azylových domech. CS: matky/otcové nebo úplné rodiny s nezletilými dětmi 
bez přístřeší a v hmotné nouzi, těhotné ženy od sedmého měsíce, oběti 
domácího násilí, obchodu s lidmi, imigranti a azylanti, lidé komerčně 
zneužívaní, lidé žijící v sociálně vyloučených skupinách, ženy, muži. 
Charita Beroun: Azylový dům sv. Josefa Lochovice pro matky/otce s dětmi 
v tísni a azylový dům pro ženy, který se jako jediný nachází přímo v ORP 
Hořovice, dále Azylový dům Sv. Jakuba pro muže v Berouně.  Azylový dům 
poskytuje ubytování na nezbytně dlouhou dobu pro uživatele, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 
Charita Starý Knín: Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech poskytuje 
dočasné ubytování rodinám, které ztratily svůj vlastní domov. Aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány zdarma. 
Český červený kříž: Azylový dům a dům na půl cesty Berounka je zařízení 
azylového typu s nepřetržitým provozem. Azylový dům poskytuje dočasné 
ubytování a sociální služby nezletilým dětem a jejich matkám, také samotným 
ženám, které se ocitly v nepříznivé a krizové životní situaci spojené se ztrátou 
bydlení. Pracovníci AD pomáhají klientkám s osamostatněním, začleněním do 
společnosti a se zodpovědnou péčí o dítě. Ubytování je přednostní pro 
uživatele z regionu Berounsko a Hořovicko.  

Klíčové plánované aktivity 
 Udržení kapacity poskytovaných služeb pro cílové skupiny 

 Spolupráce s poskytovateli azylových domů a OSVZaŠ Hořovice 

Cílová skupina 
 Lidé ohrožení sociálním vyloučením 

 Jednotlivci/rodiny nacházející se v obtížné životní situaci 

Výstup = co bude výsledkem Dostupné bydlení na přechodnou dobu pro cílové skupiny 

Dopad na cílovou skupinu  
 Udržení funkční rodiny i přes nepříznivou sociální situaci 

 Ochrana a zázemí pro jednotlivce při ztrátě bydlení 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

 Charita Beroun – Azylový dům sv. Josefa Lochovice, Azylový dům 
sv. Jakuba Beroun 

 Charita Starý Knín – Azylový dům sv. Ludmily 

 Český červený kříž – Azylový dům a dům na půl cesty Berounka 

Partneři 
 Město Hořovice a spádové obce 

 Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s poskytováním služeb 

Možné zdroje financování 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 

 Rozpočty obcí ORP 

 Platby uživatelů 

 Dotace Středočeského kraje 
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Opatření 4.3.: Podpora přechodu do samostatného bydlení pro lidi opouštějící zařízení pro výkon ústavní 
a ochranné výchovy 

Popis a zdůvodnění 

Nástroj ústavní výchovy OSPOD Hořovice využívá jen v ojedinělých případech.  
Vzhledem k malému počtu dětí v ústavní výchově z ORP Hořovice není nutné, 
aby Organizace pro podporu přechodu dětí z ÚV do samostatného života měla 
sídlo v ORP Hořovice. 
Podpora tedy zůstává především na pracovnících OSPOD, resp. sociální práce 
OSVZaŠ. OSPOD má v rámci své povinnosti každé 3 měsíce navštěvovat dítě 
v ÚV, připravuje děti na samostatný život. Dále především ústavní zařízení toto 
činí průběžně, intenzivněji před jejich odchodem. Zde záleží na každém 
zařízení, jak k tomuto úkolu přistupuje. Některé zařízení již v době střední školy 
děti přesouvá do režimu, který je podobný reálnému životu, kdy si děti trénují 
konkrétní dovednosti. 
Dále existují v Praze neziskové organizace, např. Letní dům, které spolupracují 
s dětskými domovy a následně s mladými dospělými při podpoře jejich 
životního startu.  
Po odchodu z DD mohou děti, které o to projeví zájem, využít bydlení v tzv. 
domech na půl cesty, kde mají zajištěno bydlení a podporu při 
osamostatňování. 
Mladí dospělí z ORP Hořovice mohou žádat na MěÚ Hořovice o přidělení 
městského bytu. O žádosti rozhoduje Rada města Hořovice. V současnosti 
nemá město Hořovice vytvořenu koncepci prostupného sociálního bydlení, 
nejsou pevně daná pravidla, čeká se na zákon o sociálním bydlení. 
V krizové situaci může klient získat bydlení v azylovém domě, pro ženy v AD 
Lochovice, pro muže v AD Beroun. 
Část „dětí“ se vrací ke svým rodinám, ze kterých byly odebrány a vrací se tak 
k původnímu stylu života. 

Klíčové plánované aktivity 

 Na základě požadavků připravovaného zákona o sociálním bydlení 
vytvořit koncepci prostupného bydlení pro město Hořovice 

 Spolupráce OSPOD s ústavními zařízeními a neziskovými 
organizacemi 

Cílová skupina Mladí dospělí opouštějící ústavní zařízení  

Výstup = co bude výsledkem 
Zmapování možností města Hořovice v problematice sociálního bydlení a 
nastavení pravidel prostupného bydlení, které bude nabízet řešení ubytování 
pro CS. 

Dopad na cílovou skupinu  
Dostupnost  krizového ubytování na přechodnou dobu a nájemního bydlení 
pro děti opouštějící ústavní zařízení  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 Město Hořovice  

 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství 

Partneři 
 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

 Ústavní zařízení 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu  

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle rozpočtu poskytované služby 

Možné zdroje financování 
 Dávky státní sociální podpory 

 ESF 

 Další dotační zdroje 
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PRIORITA č. 5. Podpora poradenských a podpůrných služeb v Hořovicích 
a rozvoj ve spádových obcích 

 

  

Opatření 5.1.: Udržení a rozvoj bezplatného právního poradenství 

Popis a zdůvodnění 

Opatření reaguje na problém nárůstu počtu lidí v tíživé situaci. Tento problém 
se týká právní i dluhové oblasti. Dluhové poradenství se zaměřuje na orientaci 
v pohledávkách od věřitelů, zprostředkování kontaktu s věřiteli a jinými 
institucemi, pomoc při podání Návrhu na povolení oddlužení, asistenci při 
zpracování konsolidace úvěrů a nasměrování k další pomoci. Výsledkem by 
měla být celková stabilizace sociální situace uživatele a nasměrování uživatele 
služby k vyřešení jeho zadluženosti a zodpovědnému hospodaření s finančními 
prostředky. 
Pro lidi v tíživé životní situaci je v ORP Hořovice poskytováno 1 za 14 dní 
bezplatné právní poradenství na Městském úřadě Hořovice. V denním centru 
pro lidi bez přístřeší v Hořovicích poskytuje bezplatné právní a dluhové 
poradenství 1x týdně Charita Beroun. 

Klíčové plánované aktivity 
 Udržení aktuálně nabízených služeb 

 V případě větší potřeby podpora navýšení počtu dní bezplatného 
poradenství 

Cílová skupina 
 Občané Hořovic a spádových obcí nacházející se v obtížné životní 

situaci 

 Lidé ohrožení sociálním vyloučením 

Výstup = co bude výsledkem 
Dostupné právní a dluhové poradenství v Hořovicích 

Dopad na cílovou skupinu 

 Snížení zadluženosti rodin a jednotlivců 

 Zlepšení prevence sociálního vyloučení občanů 

 Odborná pomoc občanům při řešení konkrétních složitých situací a 
minimalizace nebo odvrácení negativních dopadů, které z této životní 
situace pramení. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 Město Hořovice 

 Charita Beroun 

Partneři 
Spádové obce ORP 

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na služby právníka z rozpočtu města Hořovice 

Možné zdroje financování 
 Rozpočet města Hořovice 

 Další dotační tituly 
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Opatření 5.2.: Udržení dostupných psychologických a psychiatrických služeb  pro děti a dospělé 
v Hořovicích 

Popis a zdůvodnění 

Vzhledem k narůstajícímu počtu lidí (dětí i dospělých) s psychickými či 
vztahovými problémy v ORP Hořovice je vhodné se zaměřit na zvýšení 
dostupnosti služeb psychologů, terapeutů i psychiatrů. 
NH Hospital, a.s. Hořovice poskytuje službu 2–3 psychiatrů pro dospělé 
a 2 psycholožek pro děti a dospělé. Dětský psychiatr není dostupný ani 
v Hořovicích, ani v Berouně. 
V Berouně je několik dalších psychiatrů pro dospělé, pro děti žádný. 
OSPOD Hořovice má 1 psycholožku pro vlastní klienty, pracuje s celými 
rodinami. S klienty je uzavírána smlouva na 5 setkání zdarma, v případě 
potřeby lze počet setkání rozšířit.  
V Berouně poskytuje bezplatné služby také Centrum psychologicko-sociálního 
poradenství Středočeského kraje, kde pracují tři psychologové a jeden 
psychoterapeut. V Berouně je několik soukromých psychologů či terapeutů, 
tyto služby si klient hradí sám. 
V rámci ORP Hořovice neexistuje terénní psychiatrická pomoc, působí zde  
terénní sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním, kterou 
poskytuje organizace Lomikámen, z.ú. 
Bezplatné psychologické poradenství nabízí Azylový dům sv. Josefa Lochovice 
pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost – tato služba je nabízena v případě, že 
organizace má finanční prostředky z konkrétního projektu.  

Klíčové plánované aktivity 

 Vyjednávání s dětskými psychiatry o možnosti rozšíření jejich praxe 
do Hořovic 

 Vyjednávání o možnostech rozšíření kapacity dětského psychologa 
v rámci ORP Hořovice 

Cílová skupina 
 Děti a mládež v městě Hořovice a spádových obcích 

 Rodiny s dětmi v městě Hořovice a spádových obcích 

Výstup = co bude výsledkem 
Navýšení současné kapacity odborné duševní péče o děti, která je v lokalitě 
dlouhodobě nedostačující a tato skutečnost narušuje práci dalších 
poskytovatelů a institucí, zejména orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Dopad na cílovou skupinu 

 Prevence sociálně-rizikových jevů 

 Efektivní pomoc rodinám v případě řešení obtížných výchovných 
situací 

 Zvýšení dostupnosti péče o ohrožené děti a mládež 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 Město Hořovice 

 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství – koordinátorka 
sociálních služeb  

Partneři 
 Psychologové a psychiatři 

 NH Hospital, a.s. Hořovice Poskytovatelé sociálních služeb 

 Školská poradenská zařízení 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

 Poměrný úvazek koordinátorky sociálních služeb 

 V rámci pracovních úvazků pracovníků OSVZaŠ 

 Úhrada za poskytované odborné služby 

Možné zdroje financování 

 Rozpočet města Hořovice 

 Veřejné zdravotní pojištění 

 Platby od klientů 

 Dotační tituly 
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Opatření 5.3.: Řešení situace cizinců žijících v území a vznik služeb na jejich podporu 

Popis a zdůvodnění 

Významnou skupinou lidí, kteří mohou být na Hořovicku ohroženi sociálním 
vyloučením, jsou lidé přicházející z jiných zemí, zejména za pracovními 
příležitostmi. 
Z dostupných statistických údajů Ministerstva vnitra ČR vyplývá, že aktuálně 
žije v Hořovicích 566 cizinců s trvalým či přechodným pobytem, z toho 65 dětí. 
Údaje jsou platné k 1. 1. 2019. Vyšší počty cizinců zaznamenávají také některé 
okolní obce, například Žebrák (160 cizinců/z toho 11 dětí), Hostomice (128/8), 
Komárov (108/12), Tlustice (100/0), Záluží (41/5) nebo Lochovice (39/7). 
Nejčastější jevy, které vyplývají z Analýzy potřeb lidí ohrožených sociálním 
vyloučením, jsou například nevhodné pracovní a bytové podmínky, špatná 
orientace v právních normách ČR, neschopnost komunikovat v úředním jazyce 
i při jednání se školami. 
Od ledna 2020 bude k dispozici 1 x týdně na Městském úřadě Hořovice 
poradna pro cizince, kterou bude provozovat Centrum pro integraci cizinců. 

Klíčové plánované aktivity 
 Vznik poradny pro cizince 

 Propagace služeb poradny 

 Zavedení mezioborové spolupráce poradny, OSVZaŠ a dalších institucí 

Cílová skupina Cizinci žijící a pracující v ORP Hořovice 

Výstup = co bude výsledkem Dostupné poradenství pro cizince přímo v Hořovicích 

Dopad na cílovou skupinu  
 Podpora a integrace cizinců na území ORP Hořovice 

 Zlepšení životních podmínek cizinců pracujících a žijících na území 
ORP Hořovice 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Centrum pro integraci cizinců 

Partneři 
 Město Hořovice 

 Firmy využívající agenturní zaměstnance 

 Spolek Rodolyubie 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na provoz poradny 

Možné zdroje financování 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 

 Další dotační tituly 
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PRIORITA č. 6. Rozvoj a zkvalitnění pobytových služeb pro seniory a lidi se 
zdravotním postižením 

 

Opatření 6.1.: Zkvalitňovat a rozvíjet kapacity služeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem  

Popis a zdůvodnění 

V území ORP Hořovice poskytují službu domova pro seniory 2 zařízení, z toho 
1 zařízení poskytuje službu domova se zvláštním režimem (DZR). Většina 
klientů obou zařízení pochází z ORP Hořovice. Kapacita domova pro seniory 
víceméně odpovídá poptávce. Problém se může vyskytnout v případě akutní 
potřeby umístění klienta, ale i to se daří více méně zvládat. Při přijímání nového 
klienta hraje zásadní roli akutní potřebnost žadatele. V ORP je nedostatek lůžek 
v DZR a lůžek pro odlehčovací službu (krátkodobé pobyty). Je zde velký převis 
poptávky nad nabídkou. Zařízení nemohou přijímat klienty s infekčními 
chorobami, často nerealizovatelné z finančních důvodů je přijmout klienty 
s bezlepkovou dietou. 
Samostatnou skupinu začínají tvořit senioři bez nároku na výplatu důchodu. 
Tito lidé na služby domova pro seniory nedosáhnou. 
V současné době se neplánuje rozšiřování výstavby objektů určených pro 
domovy pro seniory. Zvyšující se poptávku po lůžkách DZR lze řešit přesunutím 
kapacit z domovů pro seniory do kapacit domovů se zvláštním režimem. Klienti 
se také mohou obracet na soukromá zařízení. Rozvíjet kapacity domovů je 
možné pouze v souladu s krajskou sítí sociálních služeb a musí vycházet 
z ověřených dat.  

Klíčové plánované aktivity 

 Udržení stávající kapacity služeb 

 Udržení současné finanční podpory služeb 

 Jednání se soukromými poskytovateli služeb při zajišťování služby pro 
klienty se specifickými potřebami 

Cílová skupina 
 Senioři, kteří potřebují pobytové služby. 

 Lidé s některým typem  demence  

 Senioři s nízkými příjmy 

Výstup = co bude výsledkem Zvýšení kvality a rozvoj kapacity služeb 

Dopad na cílovou skupinu  
Dostupnost potřebných a kvalitních pobytových služeb pro obyvatele v území 
ORP Hořovice 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 Domov Hostomice - Zátor, Hostomice 

 Domov Na Výsluní, Hořovice  

 Další domovy v těsné blízkosti ORP Hořovice 

Partneři 
 Město Hořovice a spádové obce ORP 

 Středočeský kraj a další poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

 Náklady na provoz pobytových zařízení 

 Náklady na rozšíření kapacity služby DZR 

Možné zdroje financování 

 Dotace Středočeského kraje 

 Rozpočet města Hořovice 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 

 Platby od klientů 

 Platby zdravotních pojišťoven 

 Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 6.2.: Rozvoj týdenních stacionářů a chráněného bydlení pro seniory a lidi se ZP 

Popis a zdůvodnění 

Služby týdenního stacionáře jsou důležitou součástí péče o lidi se zdravotním 
postižením a seniory (zejména s poruchami paměti). Pomáhají uživatelům 
rozvíjet a udržovat jejich rozumové schopnosti, motorické, komunikační 
a sociální dovednosti, umožňují jejich zařazení do kolektivu. 
V současnosti mohou klienti z ORP Hořovice využít nabídky týdenního 
stacionáře pro zdravotně postižené v Berouně (Klubíčko Beroun) 
a v Lochovicích (Domov pro osoby se zdravotním postižením). 
Týdenní stacionář pro seniory v ORP chybí, nejbližší se nachází v Berouně. Má 
ale naplněnou kapacitu. Z toho důvodu je obtížné umístit klienty z ORP 
Hořovice. 
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou 
soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiného člověka. Je určeno na 
omezenou dobu pro uživatele, kteří s intenzivní pomocí asistenta trénují 
dovednosti potřebné pro zvládnutí samostatného bydlení. 
V současné době není k dispozici v ORP Hořovice žádné chráněné bydlení, 
důvodem je nedostatek objektů a financí na zajištění služby. 

Klíčové plánované aktivity 

 Jednání s městem Hořovice o finanční podpoře při zajištění objektů 
vhodných k realizaci chráněného bydlení či týdenního stacionáře 

 Jednání se soukromými vlastníky objektů o způsobech realizace 
těchto forem služeb 

 Jednání s obcemi v ORP, popř. obcemi v sousedních ORP 
o možnostech spolupráce 

 Realizace přestavby objektů pro chráněné bydlení 

 Nastavení pravidel užívání bytů a provozování služby 

Cílová skupina 

 Lidé se zdravotním postižením 

 Senioři 

 Pečující o seniory a lidi se zdravotním postižením 

Výstup = co bude výsledkem 

 Udržení stávající nabídky a podpora kapacitního navýšení tohoto typu 
služeb 

 Přípravné kroky k realizaci a realizace těchto služeb 

 Dostupná služba týdenního stacionáře pro seniory v ORP Hořovice 

 Dostupná služba chráněného bydlení pro lidi se ZP v ORP Hořovice 

 Dostupná služba týdenního stacionáře pro lidi se ZP v ORP Hořovice 

Dopad na cílovou skupinu 

 Uživatelům služby pomáhají v rozvoji sociálních dovedností, 
v samostatnosti a sebeobsluze, mají možnost být začleněni 
v kolektivu a cítit se užiteční. 

 Rodinám uživatelů týdenní stacionář umožňuje ekonomickou 
aktivitu, odpočinek a vlastní volnočasové aktivity. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních služeb 

Partneři Město Hořovice 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na provoz sociálních služeb 

Možné zdroje financování 

 Dotace Středočeského kraje 

 Rozpočet města Hořovice 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 

 Rozpočty obcí ORP 

 Další dotační programy 

 Příjem od klientů 

 Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 6.3.: Udržení služeb domovů pro lidi se zdravotním postižením 

Popis a zdůvodnění 

Jediné zařízení v ORP Hořovice, které poskytuje službu domova pro OZP, 
Domov Lochovice, je zřizován Magistrátem hl. města Prahy, není tedy 
primárně určen pro obyvatele ORP Hořovice. Další domovy se nacházejí 
v sousedním ORP Beroun (Koniklec Suchomasty) a ORP Rokycany (Péče Těně). 
Zajištění služby domova pro osoby se zdravotním postižením v našem území 
by mohlo poskytnout místně a finančně dostupný, stabilní domov pro lidi se 
zdravotním postižením v blízkosti jejich rodin. 
S ohledem na současnou situaci je důležité podpořit navýšení stávající kapacity 
služby v sousedních ORP a zároveň hledat cesty k jejímu efektivnějšímu 
poskytování, rozšiřování na základě reálné poptávky a v závislosti na 
novodobých standardech v součinnosti se sociální politikou kraje a státu. 
V dalších fázích začít realizovat opatření vedoucí k zajištění této služby přímo 
na území ORP Hořovice. 

Klíčové plánované aktivity 

 Hledání finančních zdrojů pro udržení a navýšení kapacity služby na 
základě zmapované reálné poptávky po službě 

 Hledání finančních zdrojů pro realizaci služby dle novodobých 
požadavků na prostor, aktivity a soběstačnost klientů 

Cílová skupina 
Dospělí se zdravotním postižením, kteří nemohou setrvat nadále v domácím 
prostředí. 

Výstup = co bude výsledkem 
Podpora udržení stávající nabídky uvedených služeb, popřípadě podpora 
navýšení kapacity a efektivnější poskytování služby 

Dopad na cílovou skupinu  
Možnost stabilního a finančně dostupného domova pro osoby se zdravotním 
postižením v ORP Hořovice 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Hořovice 

Partneři Poskytovatelé sociálních služeb 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s poskytováním služby 

Možné zdroje financování 
 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 

 Dotace Středočeského kraje 

 Platby od klientů 
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Opatření 6.4.: Vznik pobytových služeb pro nízkopříjmové seniory a lidi se ZP 

Popis a zdůvodnění 

S ohledem na skutečnost, že po roce 1989 přestali občané ČR mít povinnost 
pracovat, a tím si po odpracování určitého počtu let zajistit možnost klidného 
stáří v podobě pravidelné výplaty starobního důchodu, setkáváme se 
v současné době s nárůstem počtu lidí, kteří se z důvodu vysokého věku či 
špatného zdravotního stavu dostali do situace, kdy nemají nárok na výplatu 
důchodu, nemohou si na živobytí vydělávat prací a ačkoliv by spadali do cílové 
skupiny klientů domova pro seniory či domova se zvláštním režimem, nemají 
z čeho hradit pobyt v tomto zařízení. Tito lidé, kteří z jakéhokoliv důvodu 
nemají možnost žít ve vlastním domě či bytě a nedostanou se do žádného 
pobytového zařízení, jsou velmi ohroženi bezdomovectvím. 
Ve spolupráci s Krajem a státem by bylo vhodné připravovat koncepci 
pobytových služeb pro tuto cílovou skupinu, která by vycházela z dostupné 
analýzy socio-ekonomické situace lidí v předseniorském věku v ORP Hořovice 
a podle které by bylo následně možné  rozhodnout o tom, jaké typy bydlení 
a sociálních služeb pro nízkopříjmové seniory je vhodné do budoucna vytvořit. 

Klíčové plánované aktivity 
 Jednání s Krajem o potřebnosti výše uvedené pobytové služby 

 Vznik analýzy socio-ekonomické situace lidí v předseniorském věku 
v ORP Hořovice 

Cílová skupina 
Senioři, kteří potřebují pobytovou sociální službu a jsou ohrožení sociálním 
vyloučením z důvodů nízkých příjmů. 

Výstup = co bude výsledkem Analýza socio-ekonomické situace lidí v předseniorském věku v ORP Hořovice 

Dopad na cílovou skupinu  
Snížení počtu seniorů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu 
nízkého příjmu. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 Zpracovatel Analýzy 

 Koordinátor sociálních služeb 

Partneři 
 Město Hořovice 

 Obce ORP 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na zpracování analýzy 

Možné zdroje financování 
 Dotační tituly krajů a ministerstev 

 Rozpočet města Hořovice a obcí ORP 
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PRIORITA č. 7. Podpora pracovního uplatnění lidí se znevýhodněním 

 

  

Opatření 7.1.: Podpora různých forem práce pro lidi se znevýhodněním 

Popis a zdůvodnění 

Pro lidi se zdravotním postižením a sociálním nebo kulturním znevýhodněním 
je v území ORP Hořovice nedostačující nabídka zaměstnání. 
Lidé se zdravotním postižením neočekávají od pracovního zařazení pouze 
seberealizaci v pracovní oblasti a zvýšení příjmu, ale také navázání sociálních 
kontaktů. Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v jakékoliv formě slouží 
tedy také jako prevence osamění a sociální izolace. 
Problém uplatnění v zaměstnání řeší také pečující lidé. Rodiče dětí 
se zdravotním handicapem pečují o své děti ve většině případů celodenně, 
od narození do jejich nástupu do přípravného ročníku základní školy, ani poté 
se však do svého původního zaměstnání ve většině případů nevrací, jelikož děti 
potřebují jejich odpolední péči, a oni proto musí pracovat pouze na částečný 
nebo flexibilní pracovní úvazek. 
Z těchto důvodů je důležité podporovat vznik flexibilních, sdílených či 
zkrácených pracovních úvazků. 
Podpora znevýhodněných lidí při uplatnění na otevřeném trhu práce tak 
zahrnuje podporu sociálních služeb (sociální rehabilitace, sociálně 
terapeutické dílny apod.), podporu sociálního podnikání (viz opatření 7.2.), 
koordinaci jejich spolupráce s dalšími subjekty, jako jsou praktické školy, úřad 
práce apod.  
Řešením by tak mohlo být – vedle podpory sociálních služeb, sociálních 
podniků a dalších subjektů – hledání možností zajištění koordinace 
zaměstnávání znevýhodněných lidí v území, včetně podpory tréninkových 
pracovišť (viz opatření 7.3.). 

Klíčové plánované aktivity 

 Spolupráce s úřadem práce na systémovém řešení podpory vstupu 
lidí se znevýhodněním na trh práce 

 Jednání se zaměstnavateli o formách práce pro znevýhodněné lidi 

 Iniciovat navýšení počtu pracovních míst vhodných pro sociálně 
znevýhodněné lidi a lidi se zdravotním postižením 

 Koordinovat zaměstnávání znevýhodněných lidí v území 

 Podporovat spolupráci zainteresovaných subjektů, tj. sociálních 
služeb, sociálních podniků, škol, úřadu práce, zaměstnavatelů apod. 

 Zvýšit informovanost o možnostech pracovního uplatnění CS 

 Průběžně upozorňovat na potřeby lidí s různým znevýhodněním 

Cílová skupina 

 Lidé se ZP či zdravotním omezením 

 Lidé se sociálním nebo kulturním znevýhodněním 

 Pečující lidé 

 Samoživitelé 

Výstup = co bude výsledkem 

 Rozšíření nabídky různých forem práce pro znevýhodněné lidi 

 Funkční systém zaměstnávání znevýhodněných lidí v území 

 Navázaná spolupráce zainteresovaných subjektů 

Dopad na cílovou skupinu 

 Možnost získání vhodného pracovního uplatnění, a tím i větší 
samostatnosti 

 Zapojení do běžného života, zvýšení kvality života a integrace do 
společnosti 

 Snížení rizika sociálního vyloučení 
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Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 Zaměstnavatelé a organizace poskytující pracovní uplatnění cílové 

skupině působící v ORP Hořovice 

Partneři 

 Město Hořovice a obce ORP 

 Úřad práce 

 Praktické školy 

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

 Náklady na poskytování sociálních služeb 

 Náklady na zajištění koordinace zaměstnávání v území 

 Náklady na propagaci 

Možné zdroje financování 

 Úřad práce – MPSV 

 Nadace 

 Soukromí dárci 

 ESF 

 Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 7.2.: Podpora sociálního podnikání v území 

Popis a zdůvodnění 

Velkým problémem pro lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny je v území 
ORP Hořovice absence nabídky vhodného zaměstnání. 
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti 
a životnímu prostředí. Vytváří pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním, 
sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další 
rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování 
zisku jako zvýšení veřejného prospěchu. 
V území sousedním ORP Beroun fungují v oblasti sociálního podnikání např. 
tyto organizace: 

 Lomikámen, z.ú. (sociálně terapeutická dílna – kavárna Jiná káva) 

 Charita Beroun (Dobré dílo – žehlení/mandlování, šicí dílna apod. 
– zaměstnávání především dlouhodobě nezaměstnaných žen) 

 Sociální podnik Klubák, z.ú. (zaměstnávání dlouhodobě 
nezaměstnaných lidí a pečujících o blízkého člověka se zdravotním 
postižením, asistovaná doprava) 

 DobroDílo s.r.o. – výroba mýdel (Dobromysl, z.ú.) 

 ÚAMK - AMK ZPM Příbram Beroun sociální podnik (Asistenční služba  
PB HELP ASISTENT, Beroun – doprava) 

Uplatnění lidí znevýhodněných na trhu práce, tzn. lidí se zdravotním 
postižením, pečujících a dalších, je velmi problematické, a proto je podstatné 
jednak zviditelnění daného problému, jednak podpora jeho řešení. 

Klíčové plánované aktivity 

 Jednání s organizacemi provozujícími sociální podniky o rozšíření 
nabídky pracovních míst i v ORP Hořovice 

 Podporovat vznik a rozvoj sociálních podniků v území 

 Zvyšovat informovanost o možnostech pracovního uplatnění lidí se 
zdravotním postižením, sociálním nebo kulturním znevýhodněním 

Cílová skupina 

 Lidé se zdravotním postižením 

 Pečující lidé 

 Další lidé se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním 

Výstup = co bude výsledkem 
Navýšený počet a dostupnost pracovních míst vhodných pro lidi se zdravotním, 
sociálním nebo kulturním znevýhodněním 

Dopad na cílovou skupinu 

 Společensky odpovědné chování v území 

 Zapojení do běžného života a společnosti a zvýšení kvality života 

 Snížení rizika sociálního vyloučení 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 Dobromysl 

 Klubíčko 

 Organizace/firmy zajišťující pracovní uplatnění cílové skupině 

Partneři 
 Město Hořovice 

 Úřad práce 

 Obce ORP 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

 Náklady na zvýšení informovanosti 

 Náklady na podporu sociálního podnikání – dotace, odebírání zboží 
nebo služeb 

Možné zdroje financování 

 Nadace, soukromí dárci, příjmy z podnikání 

 ESF 

 Úřad práce 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 

 Rozpočty obcí ORP 

 Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 7.3.: Podpora tréninkového zaměstnávání 

Popis a zdůvodnění 

Tréninkové zaměstnání je nástrojem, který lidem s různým znevýhodněním 
(zdravotním, sociálním či kulturním) pomáhá překonat překážky při návratu či 
zapojení na trh práce. Nabízí specifické podmínky uzpůsobené lidem se 
znevýhodněním, zároveň ale usiluje o vytvoření víceméně reálného prostředí, 
v němž se lidé s různým znevýhodněním zapojují do pracovního procesu. 
Tréninkové zaměstnání má dočasný charakter, zpravidla trvá 3–12 měsíců, 
součástí je přítomnost sociálního pracovníka nebo pracovního terapeuta, který 
se v případě potřeby objevuje na pracovišti a s nímž může pracovník 
konzultovat otázky spojené se zapracováváním. Smyslem tréninkového 
zaměstnání je získání pracovních dovedností a návyků v takové míře, aby 
člověk zvýšil svou uplatnitelnost na trhu práce a mohl po jeho absolvování 
hledat práci (ideálně) na volném trhu práce. 
Může jít o pracovní místo na volném trhu práce (místo v běžné firmě 
uzpůsobené pro účely tréninkového pracovního místa) nebo na chráněném 
trhu práce. 
V ORP Hořovice tréninkové zaměstnávání není dostupné. V sousedním ORP 
Beroun poskytuje tréninková místa Charita Beroun, Sociální podnik Klubák, 
z.ú., Lomikámen, z.ú., Dobromysl, z.ú., Tichý svět, o.p.s. (v rámci sociální 
rehabilitace poskytují podporu ve vazbě k pracovnímu uplatnění). 
V Hořovicích působí chráněné dílny Ariete a Sortteam ZPS pro lidi s tělesným 
postižením. 
Uplatnění lidí znevýhodněných na trhu práce, tzn. lidí se zdravotním 
postižením, pečujících a dalších, je velmi problematické, a proto je důležitá 
podpora a udržení tréninkových pracovišť v území. Vazba na opatření 2.3. 

Klíčové plánované aktivity 

 Navyšovat počet pracovních míst pro lidi se zdravotním, sociálním 
nebo kulturním znevýhodněním (vazba na opatření 7.1., 7.2.) 

 Podporovat tréninková pracoviště v území 

 Podporovat spolupráci zainteresovaných subjektů 

 Zvyšovat informovanost o možnostech pracovního uplatnění lidí se 
zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním 

 Průběžně zjišťovat potřeby občanů 

Cílová skupina 
 Lidé se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním 

 Lidé s duševním onemocněním 

Výstup = co bude výsledkem 

 Rozšíření nabídky a variability pracovních míst, a tím i možností 
pracovního uplatnění lidí se zdravotním, sociálním nebo kulturním 
znevýhodněním 

 Navázaná spolupráce zainteresovaných subjektů 

Dopad na cílovou skupinu  
 Možnost získání vhodného pracovního uplatnění, větší samostatnosti 

 Zapojení do běžného života, zvýšení kvality života a integrace do 
společnosti, snížení rizika sociálního vyloučení 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Zaměstnavatelé poskytující tréninková pracoviště 

Partneři 
 Město Hořovice a obce ORP 

 Úřad práce 

Harmonogram Po dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

 Náklady na podporu tréninkových pracovišť 

 Náklady na zajištění koordinace zaměstnávání v území 

 Náklady na propagaci 

Možné zdroje financování 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 

 Rozpočty obcí ORP 

 Dotace Středočeského kraje 

 Nadace, ESF, soukromí dárci a další možné zdroje financování  
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PRIORITA č. 8. Rozvoj a zkvalitnění procesu plánování sociálních služeb 
a rozvoj informovanosti 

  

Opatření 8.1.: Zajištění a koordinace komunitního plánování sociálních služeb a další mezioborová 
spolupráce 

Popis a zdůvodnění 

Město Hořovice souvisle komunitně plánuje již od roku 2012 a má zájem 
v tomto procesu pokračovat i nadále. Komunitní plánování sociálních 
a návazných služeb umožňuje městu plánovat do budoucna a vytvářet 
efektivní a funkční záchrannou sociální síť, a udržovat tak standard kvalitního 
života pro občany ve městě i celém ORP. Je tedy velmi důležité, aby vůle proces 
udržet a nadále rozvíjet vycházela nejen od odborníků, ale i od angažovaných 
občanů, kteří se podílejí na veřejném dění, a hlavně od zástupců města 
a místních obecních samospráv. 
V současné době je koordinace komunitního plánování sociálních služeb 
zajištěna Odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Hořovice, kde 
pracuje koordinátorka sociálních služeb na 0,5 úvazku. V období 2018–2019 
realizovalo město ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy 
projekt Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb. V rámci projektu byla 
pozice navýšena o jednoho pracovníka na 0,75 úvazku. 
Koordinátorka je garantem mezioborové spolupráce, při které zapojí do 
procesu komunitního plánování další odborníky a instituce a vzájemně je 
komunikačně propojí s obcemi ORP a zástupci města Hořovice. Zároveň je také 
prostředníkem provázanosti procesu komunitního plánování na úrovni ORP se 
střednědobým plánováním sítě sociálních služeb na úrovni Středočeského 
kraje. 

Klíčové plánované aktivity 

 Udržení funkce koordinátorky včetně její náplně práce 

 Navýšení úvazku koordinátorky na 1,0 úvazek 

 Administrace celého procesu 

 Udržení metody KPSS dle metodik MPSV 

 Monitoring naplňování strategie a jednotlivých opatření akčních 
plánů 

 Koordinace setkávání občanů, poskytovatelů a dalších subjektů 

 Udržení a prohloubení spolupráce s Mikroregionem Hořovicko 

 Představení sociálních a návazných služeb veřejnosti v rámci akce 
Představme se!  

 Vyhledávání možných zdrojů financování 

Cílová skupina 

 Občané města a celého ORP 

 Představitelé samospráv obcí ORP 

 Zástupci poskytovatelů SSL a NS 

 Zástupci Policie ČR a Městské policie Hořovice 

 Školská a lékařská zařízení 

Výstup = co bude výsledkem 

 Pozice koordinátorky sociálních služeb v minimální výši 0,6 úvazku, 
ideálně v rozsahu 1,0 úvazku v rámci MěÚ 

 Pravidelné vyhodnocování plnění strategie a aktualizace AP 

 Fungující a stabilní místní síť sociálních a návazných služeb v území 
korespondující s krajskou sítí 

 Udržení aktivity a spolupráce všech zúčastněných subjektů 

Dopad na cílovou skupinu  
Zajištění efektivní pomoci obyvatelům ORP Hořovice v souladu se zjištěnými 
potřebami 
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Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství města Hořovice – koordinátorka 
sociálních služeb 

Partneři 
 Obce ORP Hořovice 

 Mikroregion Hořovicka 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

 1,0 pracovní úvazek koordinátorky cca 300 000 Kč (superhrubá mzda) 

 Náklady na metodickou podporu 

Možné zdroje financování 

 Rozpočet města Hořovice 

 Rozpočty obcí ORP 

 ESF 

 Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 8.2.: Zlepšení informovanosti o nabídce a formách pomoci sociálních a návazných služeb 
a o možnosti aktivního zapojení občanů a dalších subjektů do plánování 

Popis a zdůvodnění 

K udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb a zajištění jeho 
plynulé koordinace je důležité udržet angažovanost a zájem občanů o dění 
v Hořovicích a ORP. Jedním z nástrojů může být pravidelné setkávání 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb s veřejností, dalším živý a funkční 
tematicky zaměřený webový portál či tištěné informační materiály. 
Zajištění naplňování jednotlivých opatření strategie lze dosáhnout pomocí 
podpory vzájemné výměny zkušeností a prohloubení spolupráce mezi 
jednotlivými účastníky v rámci pracovních skupin. Ty svolává koordinátorka  
sociálních služeb cíleně pravidelně podle aktuálně se vyskytujících témat 
k řešení. 
Veřejnost je také o aktuálním dění informována prostřednictvím místního tisku 
a městského facebooku. Jednou za dva roky dochází ve spolupráci se 
zapojenými subjekty k vyhodnocení naplňování opatření Akčního plánu. 
Občané, zástupci samospráv, institucí a odborná veřejnost může najít 
potřebné informace, rady a kontakty pro řešení životních situací v Katalogu 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb  pro Hořovice a spádové obce, 
v kartách pomoci, videospotech či na letáku s kontakty na pracovnice OSVZaŠ. 
Všechna elektronická i tištěná média jsou pravidelně aktualizována. 

Klíčové plánované aktivity 

 Aktualizace, vydání a distribuce Katalogu a dalších tištěných 
informačních materiálů 

 Pravidelná editace webového informačního portálu 

 Informování veřejnosti prostřednictvím městského facebooku,  
mobilního rozhlasu a na vývěskách OSVZaŠ MěÚ Hořovice 

 Každý rok minimálně 3 schůzky pracovních skupin a 2 schůzky řídící 
skupiny 

 Jednou za 2 roky přehlídka poskytovatelů „Představme se“ 

 Zpráva z monitoringu a vyhodnocení platného plánu pro radu a 
zastupitelstvo města 

Cílová skupina 
Obyvatelé ORP Hořovice, představitelé samospráv obcí, uživatelé služeb, 
zástupci poskytovatelů SSL a NS, zástupci zapojených institucí 

Výstup = co bude výsledkem 
 Vytištěný aktualizovaný katalog 

 Příspěvky v místním tisku a na webu pruvodcepomoci.cz 

 Zapojení dotčených aktérů prostřednictvím realizovaných aktivit 

Dopad na cílovou skupinu  
Dostupnost informací pro obyvatele ORP o možnostech řešení obtížných 
životních situací 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství města Hořovice – koordinátorka 
sociálních služeb 

Partneři 
 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb ORP Hořovice 

 Spádové obce ORP 

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

1,0 pracovní úvazek koordinátorky cca 300 000 Kč (superhrubá mzda) 

Možné zdroje financování 
Rozpočet města Hořovice 
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Opatření 8.3.: Udržení a rozvoj systému dotačního řízení ve vztahu k poskytovatelům sociálních 
a návazných služeb 

Popis a zdůvodnění 

Město Hořovice vyhlašuje pravidelně každý rok Program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Hořovice na sociální oblast. Žádost musí být podána 
včas na předepsaném formuláři včetně příloh. O výši přidělené dotace pro 
žadatele rozhoduje na základě doporučení komise rada a zastupitelstvo města. 
Město Hořovice má vytvořen transparentní a funkční systém dotačního řízení. 
Výsledky dotačního řízení jsou zveřejněny v registru smluv a na webu 
pruvodcepomoci-horovice.cz 
Snahou města Hořovice je oslovit a zapojit obce ORP do procesu financování 
sociálních a návazných služeb tak, aby bylo efektivní a mělo smysl. 
Bylo by také vhodné zvážit možnost víceletého financování sociálních služeb. 

Klíčové plánované aktivity 

 Vyhodnocování funkčnosti dotačního systému města Hořovice 
v návaznosti na aktuální síť poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb 

 Otevření diskuse na téma víceletého financování sociálních služeb 

Cílová skupina Poskytovatelé sociálních a návazných služeb – jejich uživatelé 

Výstup = co bude výsledkem 

 Udržení funkčního systému pro poskytování finančních prostředků 
z rozpočtu města Hořovice poskytovatelům sociálních a návazných 
služeb 

 Zapojení obcí ORP do procesu financování sociálních a návazných 
služeb 

 Zavedení víceletého financování sociálních služeb 

Dopad na cílovou skupinu  Efektivní rozdělování finančních prostředků vycházející z reálných potřeb 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

 Město Hořovice 

 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství města Hořovice 

 Koordinátorka sociálních služeb 

 Hodnotící komise pro oblast podpory „Sociální věci“ 

Partneři 
 Obce ORP 

 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Finanční prostředky na dotace v sociální oblasti 

Možné zdroje financování Rozpočet města Hořovice a obcí ORP 
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Opatření 8.4.: Mapování a řešení bariérovosti veřejných prostor a bariérovosti v komunikaci s úřady ve 
městě Hořovice 

Popis a zdůvodnění 

Geografická poloha Hořovic a umístění jejich centra v kopcovitém terénu 
znamená nemalé komplikace při řešení bezbariérových komunikací i vstupů do 
veřejných objektů. Standardům bezbariérovosti nevyhovuje většina chodníků, 
chybí zde hodně přechodů pro chodce, zvláště u exponovaných křižovatek, 
a jezdí tu málo bezbariérových autobusů. Celkově je zde nevhodný terén pro 
lidi se sníženou mobilitou, se zdravotním postižením a rodiny s malými dětmi. 
Nejen ve veřejném prostoru, ale i při poskytování sociálních a návazných 
služeb se vyskytují různé stavební a komunikační bariéry, které mohou bránit 
hladkému využívání veřejného prostoru či poskytování uvedených služeb. 
Z tohoto důvodu je potřebné uvedené bariéry zmapovat a dále hledat možná 
řešení. Při mapování bariér se osvědčuje zapojení různých subjektů i obyvatel 
v území. Zaměstnanci úřadů a SSL a NS by měli být proškoleni v tom, jak lépe 
porozumět a jednat s lidmi, kteří mají nějaký handicap. 
Toto opatření se zatím nepodařilo realizovat z kapacitních a finančních 
důvodů. 

Klíčové plánované aktivity 

 Zapojení veřejnosti a spolupracujících poskytovatelů sociálních 
a návazných služeb do zjišťování bariérových míst v území ORP 
Hořovice 

 Mapování dalších bariér – smyslových, jazykových, kulturních a jiných 

 Hledání možností osvěty či vzdělávacích seminářů 

 Hledání možností řešení či zmírnění zjištěných bariér 

Cílová skupina 
 Obyvatelé ORP Hořovice 

 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Výstup = co bude výsledkem 

 Mapa bariér v území 

 Zpracování dat do podoby uživatelské informace určené pro širokou 
veřejnost (mapová elektronická aplikace; tištěný materiál; informace 
na webu města) 

 Vzdělávání zaměstnanců MěÚ a pracovníků SSL a NS v bezbariérové 
komunikaci  

Dopad na cílovou skupinu 
Zvýšení bezbariérového pohybu a komunikace v území i při využívání 
sociálních a návazných služeb 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

 Město Hořovice 

 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství města Hořovice 

 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Partneři 

 Pražská organizace vozíčkářů 

 Úřad práce 

 Finanční úřad 

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Nutné náklady na zpracování mapy bariér a vzdělávání v bezbariérové 
komunikaci 

Možné zdroje financování 
 Rozpočet města Hořovice 

 Další dotační tituly 
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Opatření 8.5.: Rozvoj a profesionalizace sociální práce na obcích 

Popis a zdůvodnění 

V rámci procesu KPSS jsme zmapovali potřebu rozvoje a profesionalizace 
odborníků, kteří pracují s různými skupinami sociálně vyloučených lidí, 
v oblasti rozvoje a profesionalizace sociální práce na obcích včetně problému 
nevyužívání všech dostupných zdrojů v přirozeném prostředí.  
Je potřeba nastavit systém udržitelné kvality SP za podpory Metodiky SP 
a zajistit jeho propojení a sdílení v rámci celého území ORP i mimo něj. 
Vzájemná multidisciplinární spolupráce a zvyšování odbornosti sociálních 
pracovnic/ků a dále využívání inovativních technik a postupů může pomoci 
účinněji řešit nepříznivé situace klientů. 
Projekt se zaměřuje na rozvoj a profesionalizaci sociální práce (dále SP) ve 
4 obcích s rozšířenou působností (ORP). 

Klíčové plánované aktivity 

 Definování a vyhodnocování potřeb pro výkon SP na obcích 

 Zajištění koordinace a podpora multidisciplinární spolupráce 

 Vzdělávání a případové supervize 

 Zavádění inovativního nástroje, např. případové konference 

 Tvorba metodiky výkonu SP na obcích 

Cílová skupina Sociální pracovnice/ci na obcích ORP Hořovice 

Výstup = co bude výsledkem 

 Zvýšení odborné kompetence sociálních pracovnic/ků účastí na 
vzdělávání, supervizích a zahraničních exkurzích 

 Nastavení systému udržitelné kvality SP za podpory Metodiky SP 

 Přijetí metodiky výkonu SP na obci do metodických materiálů OSVZaŠ 

 Propojenost a sdílení dotčených subjektů 

Dopad na cílovou skupinu 
 Zvyšování odbornosti sociálních pracovníků 

 Efektivnější výkon sociální práce při řešení nepříznivé situace klientů 

 Nepřímo zvýšení kompetencí lidí ohrožených sociálním vyloučením 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
 Centrum pro komunitní práci střední Čechy 

 OSVZaŠ MěÚ Hořovice 

Partneři 

 Město Hořovice 

 Město Dobříš 

 Město Votice 

 Město Vlašim 

Harmonogram 
Od dubna 2020 do března 2022 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle rozhodnutí a alokace finančních prostředků na realizovaný projekt 

Možné zdroje financování 
ESF 
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Opatření 8.6.: Zavedení konceptu dlouhodobé péče (koordinátor podpory pro jednotlivé cílové 
skupiny) 

Popis a zdůvodnění 

Neformální pečovatelé (NP) jsou lidé vykonávající nezbytnou péči o fyzickou 
osobu, která se podle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za 
osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. NP je osoba, která pečuje 
dlouhodobě nebo minimálně 3 měsíce o osobu blízkou, po dobu 20 hodin 
týdně, poskytující minimálně 3 úkony péče denně. (Studie FDV, MPSV 2015) 
Za NP považujeme „hlavní pečovatele“ zajišťující stálou péči vlastními silami či 
v kombinaci s terénními, případně ambulantními službami, stejně tak další 
rodinné příslušníky. 
NP při péči řeší řadu problémů. Jedná se o nedostatečnou informovanost, 
nedostupnost odborné podpory při péči, zvyšující se izolaci a sociálně 
ekonomické vyloučení, ke kterému v důsledku péče dochází. 
Počet NP je v dlouhodobém sledování ČSÚ odvozen pouze od počtu příspěvků 
na péči (dále PnP). K 12/2018 bylo v ORP Hořovice 1 138 příjemců PnP. V rámci 
ČR není evidován konkrétní počet lidí, kteří žijí v domácím prostředí. Lze 
pracovat pouze s kvalifikovaným odhadem. Během aktualizace KPSS jsme 
v rámci analýz potřeb identifikovali cca 30 pečujících rodin či jednotlivců na 
území Hořovicka, kteří projevili zájem o nabízené aktivity. Na základě 
komunikace s klíčovými aktéry v území se jedná o počet pečujících, který je 
minimálně 4x vyšší. V území se poskytovatelé SSL na pečující cíleně nezaměřují, 
NP nejsou cílovou skupinou sociálních služeb. Podporují je v rámci poradenství, 
nesystémově, bez jednotné koordinace. 
Vycházíme z předpokladu, že pečovat o své blízké doma je normální, 
společensky a ekonomicky přínosné pro celou společnost, protože podpora 
pro neformální pečovatele je levnější než formální, případně ústavní péče. 

Klíčové plánované aktivity 

 Zavedení pozice koordinátora podpory CS 

 Otevření kontaktního místa v Hořovicích 

 Poskytování poradenství, odborných konzultací, vzdělávání, 
svépomocná setkávání pečujících, viz podrobně v opatření 8.7. 

 Vydání informačního letáku a brožury na pomoc pečujícím s návody, 
postupy, se zaměřením dle specifických potřeb území 

 Zvýšení informovanosti pečujících o možné pomoci a osvěta obyvatel 
na téma přínosu neformální péče 

Cílová skupina Neformálně pečující žijící v ORP Hořovice 

Výstup = co bude výsledkem 
 

 Zavedení konceptu pomoci neformálním pečovatelům v území, 
koordinátor dostupný na kontaktním místě i v terénu 

 Poskytování cílených informací, realizace podpůrných setkávání, 
neakreditovaného vzdělávání, odborných konzultací – počet 
realizovaných akcí 

 Počet podpořených lidí, kteří čerpali podporu 

Dopad na cílovou skupinu  
 Podpora socializace a kompetencí a snížení izolace lidí nacházejících 

se v obtížné životní situaci spojené s péčí o blízkého člověka 

 Zvýšení informovanosti o možné pomoci a zapojení komunity 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

 Sociální pracovnice OSVZaŠ 

 Centrum pro komunitní práci střední Čechy 

 Dementia I.O.V.,  z.ú. 

 Obyvatelé ORP 

Partneři 
 Město Hořovice 

Harmonogram 
 Po celou dobu platnosti plánu 

 Ve vazbě k projektu  CPKP pouze po dobu realizace od 1/2020 do 
6/2022 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle rozhodnutí a finančních možností jednotlivých subjektů 
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Možné zdroje financování 

 ESF 

 Krajský úřad 

 Rozpočet zapojených poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

 Rozpočet města Hořovice – OSVZaŠ 
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Opatření 8.7.: Podpora setkávání svépomocných skupin 

Popis a zdůvodnění 

V rámci Analýzy potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP Hořovice 
se nám potvrdilo, že 88 % z celkového počtu 21 respondentů stálo o to, 
dostávat pravidelně informace o aktivitách svépomocných skupin, a 68 % 
z celkového počtu odpovědělo, že by se rádi na aktivitách svépomocné skupiny 
podíleli. 
Pečující, s nimiž jsme se v rámci různých aktivit během dvou let potkávali, i ti, 
se kterými jsme uskutečnili biografický rozhovor, opakovaně uváděli, že se jim 
nedostává odborných informací, které by jim usnadnily jejich pečovatelskou 
roli a podpořily je v ní. Zároveň dodávali, že nejvýznamnějším zdrojem, odkud 
takové informace čerpají, jsou právě sociální sítě rodičů s dětmi se zdravotním 
postižením včetně svépomocných skupin. 
Svépomocné skupiny mohou představovat účinnou a dostupnou pomoc, jak se 
zbavit bezmoci, jak se adaptovat na změnu podmínek a změnit svou zdánlivě 
bezvýchodnou situaci. Jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých 
členů – člověk pomoc přijímá a současně poskytuje. Lidé jsou spojeni 
zkušeností s určitým problémem. 
Členové svépomocných skupin se mohou potkat s ostatními, kteří jsou 
v podobné situaci, vyměnit si zkušenosti, poznatky a především nalézt 
podporu a zjistit, že v dané situaci nejsou sami. 

Klíčové plánované aktivity 

 Iniciace setkávání svépomocných skupin a jejich koordinace 

 Poskytnutí prostor pro setkávání 

 Nabídka vzdělávání členům svépomocných skupin 

 Osvěta obyvatel na téma svépomocných skupin 

Cílová skupina 
Obyvatelé ORP Hořovice, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a hledají 
podporu ve formě neformálního setkávání. 

Výstup = co bude výsledkem 
 Koordinace setkávání svépomocných skupin 

  Realizace setkání svépomocných skupin 1 x měsíčně 

 Počet podpořených lidí, kteří navštěvují svépomocné skupiny. 

Dopad na cílovou skupinu  

 Podpora socializace a snížení izolace lidí nacházejících se v obtížné 
životní situaci spojené např. s péčí o blízkého člověka 

 Zvýšení povědomí obyvatel ORP o možnostech neformální podpory a 
jejího využití 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

 Centrum pro komunitní práci střední Čechy 

 Dementia I. O. V.,  z.ú. 

 Obyvatelé ORP 

Partneři 
 Město Hořovice 

Harmonogram 
 Po celou dobu platnosti plánu 

 Ve vazbě k projektu  CPKP pouze po dobu realizace od 1/2020 do 
6/2022 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle rozhodnutí a finančních možností jednotlivých subjektů 

Možné zdroje financování 
 ESF 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice 

 Rozpočet zapojených poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
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Opatření 8.8.: Podpora a rozvoj dobrovolnictví 

 

Popis a zdůvodnění 

V rámci analýz se nám potvrdilo, že dobrovolnictví je v území málo využíváno. 
S ohledem na historický vývoj ČR a fakt, že lidé jsou zvyklí v území si vzájemně 
pomáhat a sdružovat se – především v obcích, patří ČR k zemím s nejnižší 
mírou zapojení do dobrovolnických aktivit. V současné době se dobrovolnictví 
postupně stává praxí v soukromých firmách. 
Dobrovolnictví je důležitým aspektem udržitelného rozvoje, potažmo 
komunity. Zkušenosti z jiných území potvrzují, že kvalitní zázemí pro 
dobrovolníky dopomáhá v oblastech, kde scházejí odborníci, je tedy 
praktickým opatřením v rámci zvyšování kvality a dostupnosti služeb. Inspirací 
jsou úspěšně fungující programy typu „Lata“ nebo „PětP“, založené na 
kvalitním společném trávení volného času dobrovolníka s klientem, kterému 
vztah prospěje. Kvalitně vedený dobrovolník se stává specialistou na lidský 
kontakt. 
Dobrovolník je člověk, který z dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku 
na odměnu vykonává činnost ve prospěch druhých lidí. Dobrovolník nezastává 
práci odborných pracovníků, pouze pečuje o duševní pohodu. Dobrovolnická 
činnost zahrnuje například povídání, předčítání, hraní her, doprovod na 
procházku, výtvarné tvoření a různé jednorázové aktivity (koncerty, 
představení aj.). Příkladem nám je Dobrovolnické centrum Oblastní nemocnice 
Příbram, a.s. 

Klíčové plánované aktivity 

 Popularizace a medializace přínosu dobrovolnictví 

 Iniciace vzniku regionálního dobrovolnického centra 

 Poskytnutí prostor 

 Zajištění koordinace dobrovolníků 

 Nabídka vzdělávání dobrovolníků 

Cílová skupina Obyvatelé ORP Hořovice, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. 

Výstup = co bude výsledkem 
 Zvýšení povědomí o přínosu dobrovolnictví 

 Vznik dobrovolnického centra  

 Počet zapojených dobrovolníků 

Dopad na cílovou skupinu  

 Podpora socializace a snížení izolace lidí nacházejících se v obtížné 
životní situaci 

 Zvýšení povědomí obyvatel ORP o přínosu dobrovolnictví a jeho 
využití 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

 Dobrovolníci – obyvatelé ORP 

 Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

 NH Hospital, a.s. Hořovice  

 Dobrovolnické centrum Kladno 

 Dementia I.O.V., z. ú. 

Partneři 
 Vysílající dobrovolnická organizace 

 Soukromý sektor 

Harmonogram 
Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle rozhodnutí a finančních možností jednotlivých subjektů 

Možné zdroje financování 

 Rozpočet zapojených poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

 Rozpočet  města Hořovice 

 Soukromý sektor 
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Použité zkratky 

 

AD – Azylový dům 
CDZ – Centrum duševního zdraví 
DPD – Domov penzion pro důchodce Beroun 
DPS – Dům s pečovatelskou službou 
DZR – Domov se zvláštním režimem 
ESF – Evropský sociální fond 
KPSS – Komunitní plánování sociálních služeb 
MAP – Místní akční plán 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠ – Mateřská škola 
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky 
NS – Návazné služby 
NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
ORP – Obec s rozšířenou působností 
OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
OSVZaŠ – Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství 
OZP – Osoby se zdravotním postižením 
PB HELP – Asistenční služba PB HELP ASISTENT, ÚAMK – AMK ZPM Příbram Beroun sociální 
podnik 
Plán – Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020–
2024 
PnP – Příspěvek na péči 
PS – Pečovatelská služba 
SAS – Sociálně aktivizační služba 
SK – Středočeský kraj 
SMI – Závažné duševní onemocnění 
SPC – Speciálně pedagogické centrum 
SSL – Sociální služba/by 
STD – Sociálně terapeutické dílny 
ÚP – Úřad práce 
VČELKA – VČELKA senior care o.p.s. 
VZP ČR – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
ZŠ – Základní škola 


