Prioritní oblasti v ORP Stříbro v oblasti sociálních a návazných
služeb na období 2011 – 2014
1.

Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením v domácím prostředí
Projektové záměry/opatření
1.1. Zvyšování rozsahu poskytování stávajících pečovatelských služeb
1.2. Rozšíření pečovatelské služby po celém území ORP Stříbro
1.3. Podpora domácí a ošetřovatelské péče
1.4. Zvýšení kapacity týdenního stacionáře pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
1.5. Podpora setkávání seniorů a osob se zdravotním postižením
1.6. Rozvoj služeb Střediska Víteček pro děti i dospělé se zdravotním postižením

2.

Podpora „pobytových“ služeb
Projektové záměry/opatření
2.1. Udržení stávajících kapacit pečovatelských služeb v regionu
2.2. Zvyšování kvality služeb v pobytových zařízení

3.

Odstraňování stavebních bariér v území
Projektové záměry/opatření
3.1. Průběžné mapování stavebních bariér
3.2. Zpracování priorit v oblasti odstraňování bariér

4.

Podpora řešení bytové problematiky
Projektové záměry/opatření
4.1. Zajištění a udržení azylového bydlení pro matky s dětmi

5.

Podpora rodin s dětmi, dětí a mládeže
Projektové záměry/opatření
5.1. Podpora terénních služeb pro děti a mládež
5.2. Podpora prevence užívání návykových látek
5.3. Zajištění poradenství v oblasti dluhů, snižování dopadů užívání drog apod.
5.4. Podpora mimoškolních aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin
5.5. Zřízení klubovny pro děti a mládež v objektu bývalé firmy ZAS v Ošelíně

6.

7.

Zajištění informovanosti o sociálních a návazných službách v regionu
Projektové záměry/opatření
6.1. Podpora informovanosti o nabídce sociálních a návazných služeb na webových
stránkách města
6.2. Aktualizace katalogu poskytovatelů návazných a sociálních služeb
Podpora dopravy v regionu
Projektové záměry/opatření
7.1. Zlepšení dopravní obslužnosti v regionu

1. Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením v domácím
prostředí
Popis opatření/projektu: 1.1 Zvyšování rozsahu poskytování stávajících pečovatelských služeb
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Služby pečovatelek jsou poskytovány jen v pracovní dny od 7 do 15 hodin.
Klienti by uvítali možnost prodloužení poskytování pečovatelské služby minimálně do 18
hodin v pracovní dny a v sobotu dopoledne a zajištění stravy i přes víkend. Postrádají také
výkon základních zdravotnických služeb v DPS (odběry krve, měření tlaku) a musejí
docházet do centra města na polikliniku. V některých případech se stává, že jsou do DPS
přijati lidé s neurologickým onemocněním (Alzheimerova choroba apod.), kteří vyžadují
zvýšenou péči personálu na úkor ostatních klientů.
- vedoucí sociálního odboru zorganizuje dotazový průzkum mezi uživateli služeb
o využívání služeb pečovatelek v pracovní dny do 18 hodin
- informování o možnosti zajištění stravy o víkendu lze řešit objednáním dvou obědů
v pátek
- dle výstupů šetření navrhnout další postup – rozsah nabídky služeb PS
- zajištění finančních zdrojů pro navržený postup
- navázáni spolupráce se spádovými obcemi pro zajištění udržení a rozvoje služby
- možnost využití služeb zdravotních sester Charitní ošetřovatelské služby a Domácí
ošetřovatelské a pečovatelské služby (CHOS, DOPS)
- zapojení do jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví
- v rámci jednání komise soc. a zdrav. upřesnění pravidel pro výběr klientů do DPS
(např. neurologické onemocnění)
senioři a osoby se zdravotním postižením
- dotazníkový průzkum využití pečovatelských služeb
- zpracování podrobnějšího postupu prodloužení doby poskytování služeb dle výstupů
šetření a možností území
- zajištění stravy o víkendu po celém území
- dotazníkové šetření mezi klienty DPS
- využití služeb zdravotních sester CHOS a DOPS
- spolupráce ošetřujícího lékaře a komise pro sociální věci a zdravotnictví – zápis
Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením a seniorům.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Město Stříbro
Realizátoři:
spádové obce ORP Stříbro
Partneři:
Harmonogram:

2011 – průběžně

Předpokládané náklady:

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

-

obecní rozpočty
spoluúčast klientů
MPSV
Plzeňský kraj

Popis opatření/projektu: 1.2 Rozšíření pečovatelské služby po celém území ORP Stříbro
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Pečovatelská služba nepokrývá celé území regionu, je zajištěna pouze v okolí Stříbra a
Konstantinových Lázní. Je potřeba, aby zastupitelé obcí zajistili pečovatelskou službu svým
občanům, aby se potřebné osoby nemuseli spoléhat pouze na sousedskou výpomoc.
Pečovatelská služba v Černošíně a Kladrubech zajišťuje služby v omezeném rozsahu pouze
pro obyvatele obce.
Zahájit jednání s poskytovateli PS v rámci území
Dojednat spolupráci v rámci území
Zajistit rozvoj PS po finanční stránce

seniory a zdravotně postižené osoby
Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Výstupy z jednání se zástupci obcí.
Navýšení rozpočtu a personálu PS.
Rozšíření územní a časové působnosti registrované pečovatelské služby podle potřeb
obyvatel
Rozšíření provozu pečovatelské služby do všech obcí regionu a díky tomu zlepšení kvality
života klientů.
-

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
města a obce na území ORP Stříbro
Realizátoři:

Partneři:

obecní úřady
mikroregiony
2011 – průběžně

Harmonogram:

Předpokládané náklady

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

obecní rozpočty
spoluúčast klientů
MPSV
Plzeňský kraj

Popis opatření/projektu: 1.3 Podpora domácí a ošetřovatelské péče
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Osoby propuštěné z nemocničního léčení a jejich rodinní příslušníci nejsou dostatečně
informováni o možnosti zajištění základní zdravotnické péče po propuštění pacienta na
doléčení ve vlastním domácím prostředí. Péči o nemocného navrhuje praktický nebo
ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a proplácí zdravotní pojišťovna.
- zajištění informací o zdravotnických službách Charitní ošetřovatelské péče a Domácí
ošetřovatelské a pečovatelské službě
- spolupráce ošetřujícího lékaře nemocných osob s vedoucí sestrou Charitní
ošetřovatelské péče a Domácí ošetřovatelské a pečovatelské službě ve Stříbře
- podpora stávajících zdravotnických služeb
senioři a osoby se zdravotním postižením

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

-

uvedení poskytovatele zdravotnických služeb v katalogu
pravidelná komunikace vedoucí sestry a lékařů v regionu – počet kontaktů

Podpora setrvání klientů v domácím prostředí.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Charitní ošetřovatelská služba Stříbro
Domácí ošetřovatelská a pečovatelská služba Stříbro
Realizátoři:
ošetřující lékaři
Partneři:

Harmonogram:

Předpokládané náklady:

zdravotní pojišťovny
Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 1.4 Zvýšení kapacity týdenního stacionáře pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Na území ORP Stříbro působí poskytovatel - Farní charita Stříbro, která provozuje
týdenní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dosavadní kapacita
neuspokojuje poptávku po službách stacionáře, současně nejsou k dispozici jednolůžkové
pokoje. V současné době je k dispozici 14 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích
(platnost do 31. 12. 2011, od ledna domov pro seniory s 15 lůžky)
zpracování projektu na rekonstrukci části objektu - zrealizováno
zajištění finančních prostředků na rekonstrukci - zrealizováno
realizace rekonstrukce současného objektu – v realizaci

-

senioři
osoby se zdravotním postižením

-

Navýšení kapacity o jeden jednolůžkový pokoj, výsledná kapacita 15 míst.

-

Nabídka služeb týdenního stacionáře odpovídající poptávce.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Farní charita Stříbro
Realizátoři:
Město Stříbro
Partneři:
červenec – srpen 2011
Harmonogram:
Město Stříbro
sponzor – MUDr. Blažek, p. Sůva
Předpokládané zdroje
financování:

Možné zdroje financování:

příspěvky klientů
dary

Připravenost
opatření/projektu:

A

Důležitost
opatření/projektu:

A

Popis opatření/projektu: 1.5 Podpora setkávání seniorů a osob se zdravotním postižením

Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Podpora aktivního života seniorů a osob se zdravotním postižením je předpokladem
k zachování jejich tělesné a duševní svěžesti. Tuto aktivitu lze podpořit dostupností
vzdělávacích a kulturních programů.
Stříbrští senioři se setkávají 2x týdně v klubu domu s pečovatelskou službou s výjimkou
letních měsíců, činnost klubu spočívá většinou v posezení a povídání u kávy.
Současně senioři nemají možnost sportovního vyžití odpovídající jejich věku. Mít
možnost si v klidu posedět venku.
Mladí lidé se zdravotním postižením tráví volný čas většinou doma, chybějí jim zájmové
aktivity a možnost pohovořit si se svými vrstevníky.
- rozšíření nabídky zájmových aktivit
(ruční práce, tematické přednášky, soutěže, kondiční cvičení, kulturní vystoupení)
- zajištění přístupu klubu v letních měsících (červen – září)
- zmapování možností výstavby sportoviště pro seniory
- návrh postupu zajištění sportoviště
- vyčlenění pracovníka pro sledování a zpracování projektu sportovní hřiště k zajištění
finančních zdrojů
- zmapování možností výstavby altánu pro setkávání seniorů u domu s pečovatelskou
službou
- zajištění finančních prostředků
- jednání o slevách na kulturní akce pro seniory s pořadateli
- ve spolupráci se střediskem Víteček Černošín zajistit 1x týdně v klubu
seniorů ve Stříbře program pro osoby mladšího věku se zdravotním
postižením
senioři
osoby se zdravotním postižením
slevy ve výši 50 % na vstupenky na divadelní představení pro 10 seniorů a zdravotně
postižených osob na každé představení
vybudování altánku pro venkovní posezení u domu s pečovatelskou službou
zpřístupnění klubu v letních měsících
zajištění minimálně 3 vzdělávacích programů ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem
zřízení sportovního hřiště pro seniory
zajištění zájmových aktivit pro osoby mladšího věku se zdravotním postižením 1x
týdně
Zkvalitnění společenského život seniorů a osob se zdravotním postižením ve městě
Stříbro a okolí.
-

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Město Stříbro – správní odbor
Farní charita Stříbro
Realizátoři:
Městské kulturní středisko Stříbro
15. Přední hlídka Royal Rangers – středisko Víteček Černošín
Klub seniorů
dobrovolníci
Partneři:
od října 2011 průběžně
Harmonogram:
Předpokládané náklady:

-

rozšíření nabídky zájmových aktivit – (lektorné, propagace) celkové náklady
10 000 Kč
zpracování projektu výstavby altánu
náklady na slevy kulturních akcí
náklady na zřízení hřiště

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:

Město Stříbro
Farní charita Stříbro
dotace EU
firemní dotační programy
B/C

Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 1.6 Rozvoj služeb Střediska Víteček pro děti i dospělé se zdravotním
postižením

Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Středisko Víteček v Černošíně poskytuje všestrannou podporu a pomoc dětem a
dospělým se zdravotním postižením i jejich rodinám. Ve středisku je nyní k dispozici
denní stacionář s kapacitou 12 osob, sociálně terapeutické dílny s kapacitou 17 osob,
Základní škola speciální s kapacitou 10 žáků a volnočasové aktivity. Kapacity střediska
jsou v současné době téměř naplněny avšak zájem o služby stále vzrůstá. Středisko až do
nedávna fungovalo v obecní budově, která je ale technicky i velikostí nedostačující. Proto
organizace zakoupila vilu s velkou zahradou a postupně jí rekonstruuje. V r 2011 byla
dokončena 1.etapa rekonstrukce. Zbývá zrekonstruovat ještě polovinu budovy, i potom
nebude kapacitně stačit jako zázemí pro všechny aktivity střediska. Proto je nutné část
budovy přistavět a upravit přístupovou cestu na pozemku střediska pro imobilní osoby,
upravit zahradu a vybudovat čističku odpadních vod.
1. Dokončení rekonstrukce budovy Střediska Víteček Plánská 270
2. Přístavba nové části budovy (třídy, terapeutické místnosti, rehabilitační prostory,
technické prostory).
3. Úprava přístupové cesty na pozemku střediska
4. Vybudování čističky odpadních vod
5. Úprava zahrady
osoby se zdravotním postižením

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Zvýšení kapacity a kvality poskytovaných služeb

Zvýšení kvality života dětí a dospělých lidí se zdravotním postižením z regionu a jejich
rodin

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR
Základní škola speciální Royal Rangers při Středisku Víteček
Realizátoři:

Partneři:
Harmonogram:

Předpokládané náklady:

Možné zdroje financování:

Obce
Firmy
občané
2011 – průběžně
1. cca 1 800 000 Kč
2. cca 4 000 000 Kč
3. cca 300 000 Kč
4. ?
5. ?
Dotace EU (již získáno cca 800 tisíc Kč z Programu LEADER)
Dary sponzorů (již získáno 50 tisíc Kč od Rotary klubu Namburk)
Příspěvky nadací
Dotace státu a krajů

Příspěvky obcí

Aktivita 1 již částečně probíhá
Aktivita 2, 4 a 5 začnou být připravovány v r. 2012
Aktivita 3 je v režimu plánování
Projekt je pro region důležitý, protože jiné zařízení, poskytující obdobné služby v regionu
není.

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

2. Podpora pobytových služeb
Popis opatření/projektu: 2.1 Udržení stávajících kapacit pečovatelských služeb v regionu

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Obyvatelé regionu využívají služby domů s pečovatelskou službou ve Stříbře, Kladrubech,
Konstantinových Lázních a Černošíně. Poptávka po tomto typu služeb průběžně
vyhodnocována. Vzhledem ke stárnutí obyvatelstva je zřejmé, že se bude zvyšovat
potřebnost sociálních služeb poskytovaným osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního omezení. V současné době z naší zkušenosti však vyplývá,
že zdaleka ne všichni čekatelé na pečovatelskou službu v domově, chtějí hned začít se svým
pobytem v domově po uvolnění kapacity. Je běžným jevem, že v případě výzvy, někteří
čekatelé svůj nástup do zařízení z různých důvodů odkládají. Mezi čekateli jsou také osoby,
jejichž zdravotní stav tento typ péče ještě nevyžaduje.
Podpora pečovatelských služeb v domácím prostředí umožní flexibilně reagovat na potřeby
občanů a v současnosti jim není pokryto celé území.
-

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

-

poskytování služby ve stávajícím území
zjišťování reálné poptávky a dohody o poskytování pečovatelské služby v dalších
obcích
zajištění finančních prostředků ve spolupráci s obcemi
uzavření smluv s poskytovateli PS
poskytování pečovatelské služeb

senioři
osoby se zdravotním postižením
osobní jednání s obecními úřady
návštěvy klubů seniorů a zdravotně postižených
smlouvy o zajištění služeb
uvolnění finančních prostředků obcí, kde jsou služby potřeba
Zajištění pečovatelských služeb, které umožňují seniorům a zdravotně postiženým osobám
důstojný život v přirozeném prostředí.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
města a obce regionu
Realizátoři:
Poskytovatelé pečovatelské služby.
Partneři:
2011 – 2013
Harmonogram:

Předpokládané náklady:

náklady za rok 2010: 240 761 Kč – Černošín
357 392 Kč - Kladruby
590 200 Kč - Konstantinovy Lázně
954 342 Kč - Stříbro

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

rozpočty obcí
platby klientů
MPSV
Plzeňský kraj
B
A

Popis opatření/projektu: 2.2 Zvyšování rozsahu služeb v pobytových zařízeních

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Na celém území regionu v současné době poskytuje pobytové služby pouze zařízení Farní
charity Stříbro s kapacitou 15 lůžek. Poptávka zájemců převyšuje nabídku. Je třeba najít
vhodný objekt pro rekonstrukci nebo výstavba nového domova pro seniory a osoby se
zdravotním postižením s dostačující kapacitou. Obyvatelé Stříbra a okolí mohou v současné
době využít Domy pro seniory v Kurojedech a v Tachově (jedná se o zařízení mimo ORP
Stříbro), tyto zařízení však nejsou oblíbená, nejen pro svou vzdálenost (Tachov), ale také
pro nevyhovující umístění do obce, která je od ostatního území izolovaná (Kurojedy).
K uspokojení potřeb zájemců o pobytové služby je třeba najít vhodný objekt k rekonstrukci
nebo zahájit výstavbu nového domova pro seniory a osoby se zdravotním postižením
s dostačující kapacitou.
vytipování vhodného objektu k rekonstrukci nebo výstavba nového pobytového
zařízení ve Stříbře
rekonstrukce obecní nemovitosti v obci Kostelec pro potřeby nesoběstačných seniorů

senioři
osoby se zdravotním postižením

Zajištění pobytových služeb pro seniory a osoby zdravotně postižené.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Město Stříbro
Obec Kostelec
Realizátoři:
Farní charita
Partneři:

Harmonogram:

2011 – průběžně
2012 – 2014 (Obec Kostelec)
7 000 000 Kč – Obec Kostelec

Předpokládané náklady:

Možné zdroje financování:

MPSV
Plzeňský kraj
dotace z EU

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

3. Odstraňování stavebních bariér v území
Popis opatření/projektu: 3.1 Průběžné mapování stavebních bariér
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Ve městě je mnoho stavebních překážek, které komplikují pohyb zdravotně postiženým
osobám, seniorům i matkám s kočárky (nevhodné chodníky ve městě, není zabezpečen
bezbariérový přístup do domu dětí a mládeže a do obchodů v centru města) Město má
zpracovaný „Plán imobility“, který neodpovídá současnému stavu.
provést aktualizaci Plánu imobility o již odstraněné a zjištěné nové bariéry
zapojit veřejnost do mapování mobility
vyhodnotit současný stav
aktualizovat „Plán imobility“
provázat s rozpočtem města Stříbro
senioři
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dětmi
aktualizovaný „Plánu imobility“

Zlepšení kvality života občanů ve městě Stříbro.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Město Stříbro - Správa majetku města Stříbra
Realizátoři:

Partneři:
2011 – 2012
Harmonogram:
personální náklady města a dobrovolníci
Předpokládané náklady:

rozpočet města Stříbro
Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:

B

Důležitost
opatření/projektu:

B

Popis opatření/projektu: 3.2 Zpracování priorit v oblasti odstraňování bariér

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Jedná se o opatření, které navazuje na výstupy 3.1
Na základě výstup 3.1 je nutné zahájit odstraňování bariér ve městě. Na základě jednání PS
v rámci KPSS je nutné řešit bariéry:
odstranění betonového květináče u Supermarketu
zprovoznění veřejných toalet na radnici
zřízení nových parkovacích míst pro zdravotně postižené pod poliklinikou
vybudování zábradlí u schodů na Smutečním vrchu
přechody pro chodce (Plzeňská, Palackého, Mánesova ul.)
vybudování přístupové cesty ke středisku Víteček v Černošíně
bezbariérový přístup na OÚ v Kostelci včetně sociálního zařízení
Dále je nutná větší kontrola vyhrazených míst pro automobily pro OZP ze strany městské
policie.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Všechny tyto bariéry lze odstranit rychle s nízkými finančními náklady, následně je třeba
pokračovat v odstraňování dalších bariér a dbát a to, aby při budování nových objektů
nevznikaly bariér nové. Při stanovení priorit na odstraňování bariér se bude brát v úvahu
význam odstraňování bariéry pro zlepšení kvality života občanů a také výše finančních
nákladů na odstranění bariér ve Stříbře
propojení kroků s opatřením 3.1
zajištění finančních prostředků na odstranění bariér
spolupráce s městskou policií v oblasti parkování na místech OPZP
komunikace s odborem výstavby městského úřadu – dodržování stavebního zákona

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

osoby se zdravotním postižením
senioři
rodiny s dětmi

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

počet odstraněných bariér
jednání s městskou policií
záznam jednání se stavebním odborem města
Snížení bariér ve městě.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Město Stříbro - Správa majetku města Stříbra
Obec Kostelec
Realizátoři:
Partneři:
2011 – průběžně
Harmonogram:
1 400 000 Kč – Obec Kostelec
Předpokládané náklady:

Možné zdroje financování:

rozpočet města
Olivova nadace – financování přístupové cesty v Černošíně

Připravenost
opatření/projektu:

C

Důležitost
opatření/projektu:

B

4. Podpora řešení bytové problematiky
Popis opatření/projektu: 4.1 Zajištění a udržení bydlení pro matky s dětmi
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

V objektu Farní charity Stříbro byla pro matky s dětmi k dispozici jedna místnost.
V současné době jsou prostory v rekonstrukci pro potřeby stacionáře a neexistuje žádné jiné
ubytování. Pro sociálně slabé rodiny je zajištěno bydlení v 59 obecních bytech v ulici
Prokopa Holého. Tyto jsou určeny pro příjmově vymezené občany, jsou pronajaty klientům
nájemní smlouvou na dobu určitou.
Po dohodě se zástupci města a vedoucí sociálního odboru je třeba vyčlenit z bytového fondu
města Stříbra jeden byt pro potřebu krizového bydlení matek s dětmi.
upřesnění statutu azylového bytu – sociální služba ano či ne
jednání bytové komise - projednání
stanovení pravidel využívání krizového bydlení
zajištění financí na provoz bytu
uvolněné bytu
vybavení bytu pro krizovou pomoc
zajistit vazba na potřebné služby
určení odpovědných osob za správu a využívání
rodiny s dětmi

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

vyčlenění krizového bytu pro případy nouze
stanovená pravidla pro využívání bytu
zodpovědná osoby za jeho provoz
Zajištění řešení krizových situací rodin s dětmi související s ubytování.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Město Stříbro
Bytová komise
Realizátoři:

Partneři:
2011 – 2014
Harmonogram:
30 000 Kč
Předpokládané náklady:

Možné zdroje financování:

Rozpočet města Stříbro.
v případě sociální služby – MPSV, Plzeňský kraj

Připravenost
opatření/projektu:

B

Důležitost
opatření/projektu:

A

5. Podpora rodin s dětmi, dětí a mládeže
Popis opatření/projektu: 5.1 Podpora terénních služeb pro děti a mládež

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Terénní služby pro děti a mládež má v regionu provozovat Sdružení Romů a národnostních
menšin Plzeňského kraje. V současné době Sdružení tuto činnost nevykonává, protože je
v insolvenčním řízení. Je třeba oslovovat cílovou skupinu pro děti a mládež na celém
území ORP, nabízet jim sociální služby a pokračovat v této činnosti jiným poskytovatelem,
aby byly zajištěny tyto terénní služby pro děti a mládež.
Dále zde působí nezisková organizace Kotec o.s. poskytující nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Stříbro (klub RESET). Tyto služby je potřeba udržet minimálně ve stejném
rozsahu v celém regionu.
V případě vyhlášení nové výzvy Sociálním odborem Plzeňského kraje a vypsáním
výběrového řízení na nového poskytovatele zajistit kvalitní terénní služby pro děti a mládež
na celém území ORP Stříbro.
-

udržení současné služby nízkoprahového klubu RESET

děti a mládež
Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

-

zajištění terénních služeb pro děti a mládež novým poskytovatelem,
vybraným z nové výzvy

Pomoc dětem a mládež v nepříznivé životní situaci, nacházet možnosti řešení, nabídka
základního poradenství přímo v přirozeném prostředí osob, které svou situaci pociťují jako
nepříznivou, tedy v bytech, na ulici nebo jiném veřejném prostranství ve spádových obcích
regionu.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
vybraný poskytovatel sociální služby
Realizátoři:
města a obce na území ORP Stříbro
Partneři:
2011 - návaznost na minulý projekt do skončení tj. do prosince 2013
Harmonogram:
podle vyhlášené výzvy PK na nového poskytovatele
Předpokládané náklady:

Možné zdroje financování:

Evropský sociální fond
MPSV
Plzeňský kraj

Připravenost
opatření/projektu:

A

Důležitost
opatření/projektu:

návaznost na skončení projektu od ledna 2014

Popis opatření/projektu: 5.2 Podpora prevence užívání návykových látek
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Děti a mládež se setkávají v prostorách městského parku, klášterních zahrad nebo u rybníka
pod mlékárnou, kde konzumují alkohol a ostatní drogy. Setkáváme se s případy prodeje
alkoholu a tabáku nezletilým osobám. Na školách se uskutečňují přednášky o vlivu
alkoholu a drog, je však zapotřebí zkvalitnit jejich obsah. Je klíčové, aby město jako
zřizovatel škol podporovalo a dotovalo programy se standardy kvality.
- zajištění nabídky kvalitní primární prevence na školách
- zjištění finančních prostředků pro školy na primární prevenci
- zlepšit kontrolu prodeje alkoholu a tabáku nezletilým ve spolupráci s městskou policií,
zástupci škol, sociálním a živnostenským odborem MÚ, Diakonií ČCE – Centra pro
podporu rodiny, medializace problematiky (svolání pracovní skupiny výše uvedených
zástupců)
- zveřejnění článku v místním tisku o problematice závislostí – pravidelný cyklus
- informovanost na webových stránkách obcí o problematice užívání návykových látek vč.
legálních (tabák, alkohol)
- Je možno využít současnou nabídku Kotec o.s. uspořádat pro samosprávu, ředitele a
metodiky škol seminář o programu kvalitní prevence.

děti a mládež
počet realizovaných odborných přednášek na školách
zápisy o spolupráci policie, škol, městského úřadu a neziskových organizací o kontrole
prodeje cigaret a alkoholu
medializace problematiky v tisku a na webových stránkách
Prevence užívání návykových látek mezi dětmi a mládeží - snižování rizik užívání
návykových látek v terénu.
-

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
základní a střední školy
městské a obecní úřady
Realizátoři:
Městská policie Stříbro
Diakonie ČCE – Centrum pro podpory rodiny Rokycany
KOTEC o.s.
Partneři:
průběžně do prosince 2013
Harmonogram:

Předpokládané náklady:

Možné zdroje financování:

Evropský sociální fond
MPSV

Připravenost
opatření/projektu:

A

Důležitost
opatření/projektu:

návaznost na skončení projektu od ledna 2014

Popis opatření/projektu: 5.3 Zajištění poradenství v oblasti dluhů, snižování dopadů užívání
drog apod.

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Z důvodu vysoké nezaměstnanosti se mnozí obyvatelé regionu dostávají do finančních
problémů, které řeší opakovanými půjčkami, které nejsou schopni splácet. Chybí bezplatné
poradenství ve finanční a právní oblasti.
Řešením je rozšíření činnosti Diakonie ČCE Rokycany - kontaktní místo Stříbro
o poradenské služby občanské poradny a větší propagace poradenských služeb Terénního
programu Kotec o.s. v budově polikliniky Stříbro (každý čtvrtek 10-15 hodin).
- dojednání možného rozšíření služeb Diakonie ČCE Rokycany
- zajištění financí a prostoru pro služby
- rozšíření činnosti poskytovatele občanské poradny
- zvýšení propagace současných služeb

rodiny s dětmi a mládež
občané regionu
-

zřízení občanské poradny pro osoby ve složitých životních situacích
propagace současných služeb v katalogu a webových stránkách města a obcí

Zajištění prevence zadlužování osob a rodin

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Terénní program KOTEC o.s. Tachov
Diakonie ČCE Rokycany – občanská poradna
Realizátoři:
Města a obce ORP
Partneři:
2011 – 2014
Harmonogram:
168 415 Kč – roční náklady Diakonie: provoz 1x týdně 7 hodin
114 000 Kč – roční náklady Diakonie: provoz 1x týdně při úvazku 0,35
Předpokládané náklady:

Možné zdroje financování:

rozpočet města
MPSV
Plzeňský kraj

Připravenost
opatření/projektu:

B

Důležitost
opatření/projektu:

návaznost na skončení projektu od ledna 2014

Popis opatření/projektu: 5.4 Podpora mimoškolních aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Rodiče dětí ze sociálně slabých rodin nemají dostatek prostředků na financování jejich
zájmových činností v Domě dětí a mládeže Stříbro nebo sportovních klubů. Dojíždějící
školáci nemají k dispozici zázemí pro vyplnění doby do odjezdu autobusu, volný čas tak
tráví v okolí autobusového nádraží nebo městského parku. V současné době klub RESET
nabízí prostor pro trávení volného času, pomoc a podporu v náročné životní situaci dětí a
mládeže v období dospívání. Svoji činnost klub provozuje jen v úterý a ve čtvrtek a nemůže
uspokojit všechny zájemce.
rozšíření poskytování služeb v nízkoprahovém klubu RESET ve Stříbře i na pondělky a
středy
zajištění financí pro zvýšení počtu pracovníků klubu

děti a mládež od 12 do 20 let (v případě navýšení provozní kapacity je možné rozšířit
věkové rozpětí klientů cca na 10 – 26 let)
rozšíření návštěvních hodin v klubu RESET ze 2 na 4 dny v týdnu

snížení rizikových vlivů na život dětí a mládeže

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Kotec o.s.
Realizátoři:
Město Stříbro
Partneři:
průběžně do prosince 2013
Harmonogram:

Předpokládané zdroje
financování:

Evropský sociální fond
MPSV
Krajský úřad Plzeňského kraje

Město Stříbro
Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

návaznost na skončení projektu od ledna 2014

Popis opatření/projektu: 5.5 Zřízení klubovny pro děti a mládež v Ošelíně

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Mladí lidé se nemají kde setkávat a postrádají prostory pro zájmovou a volnočasovou
činnost. Posedávají u autobusové zastávky. Po přestěhování obecního úřadu do areálu
bývalé firmy ZAS zástupci obce nabídli mládeži k využívání uvolněné prostory, kde bude
zřízena obecní knihovna s internetem, posilovna a hudební zkušebna. Za finanční pomoci
obce mladí lidé budou pomáhat při zřizování klubovny pro aktivní trávení volného času.
Přislíbena pomoc při zahájení klubové činnosti terénními pracovníky Kotec o.s. (dle
rozhodnutí o realizátorovi projektu Terénní program pro mládež v ORP Stříbro – viz výzva
Plzeňského kraje 7.3.5.1)

Iniciovat setkání zástupců obce, Kotec o.s. a dalších subjektů pro upřesnění spolupráce
Konkretizace povinností jednotlivých stran
Smluvní ukotvení spolupráce
Finanční zajištění
Propagace
Zahájení činnosti
děti a mládež

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

provoz klubovny pro zájmovou činnost dětí a mládeže v obci

snížení rizikových vlivů a děti a mládež

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Obec Ošelín
Realizátoři:

Partneři:

občané obce
Kotec o.s.
2012

Harmonogram:
50 000 Kč
Předpokládané zdroje
financování:

sponzoři
Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

6. Zajištění informovanosti o sociálních a návazných službách
regionu
Popis opatření/projektu: 6.1 Podpora informovanosti o nabídce sociálních a návazných služeb
na webových stránkách města

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Z dotazníkového šetření a z rozhovorů mezi občany vyplynula jednoznačná potřeba
zlepšení informovanosti veřejnosti o sociální sféře. Občanům chybí přehled o tom, jak mají
předcházet složitým sociálním situacím, kde konkrétně mohou o sociální pomoc nebo
službu žádat, na jaký úřad nebo na jakého poskytovatele se mají v určitých sociálně
náročných situacích obracet. Proto je třeba vytvořit ucelené informace pro všechny cílové
skupiny obyvatelstva.
Vytvořit přehled sociálních služeb v regionu a souhrn dalších služeb, jejichž znalost bude
prospěšná pro seniory, zdravotně postižené osoby, jejich pečovatele, rodiny, matky v nouzi,
ale také pro děti a mládež. Tyto informace budou zveřejněny na internetových stránkách
města Stříbra. Prostřednictvím tohoto informačního zdroje bude jednodušší, rychlejší a
především méně finančně nákladné veškeré publikované informace aktualizovat.
Zpracování přehledu nabídky služeb v regionu
Zpracování katalogu poskytovatelů
Aktualizace dat 1 x za rok
Distribuce po regionu
Zveřejnění na webových stránkách obcí regionu a města Stříbro
občané regionu

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb na webových stránkách
aktualizovaný 1x za rok
informace na webových stránkách města a obcí
Zvýšení informovanosti občanů o sociální sféře.
-

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Město Stříbro
Realizátoři:

Partneři:

poskytovatelé sociálních služeb
obce regionu
2011 – průběžně

Harmonogram:
10 000 Kč
Předpokládané náklady:

rozpočet města a obcí
Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 6.2 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

V rámci projektu komunitního plánování sociálních služeb bude v říjnu vytvořen Katalog
poskytovatelů sociálních a návazných služeb na Stříbrsku. Vzhledem k tomu, že dochází
k častým změnám u poskytovatelů i ke změnám zákonů o sociálních službách, je třeba
provádět aktualizaci vytvořeného katalogu.
Aktualizace katalogu bude probíhat každoročně ve 4. čtvrtletí kalendářního roku, kdy
vedoucí sociálního odboru emailem osloví zástupce poskytovatelů. Aktuální informace
budou k dispozici na webových stránkách města Stříbra

senioři
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dětmi a mládež
každoročně aktualizovaný katalog

aktuální informace pro veřejnost

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Město Stříbro - vedoucí sociálního odboru
Realizátoři:
poskytovatelé sociálních služeb
Partneři:
každoročně ve 4. čtvrtletí
Harmonogram:

Předpokládané zdroje
financování:

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

7. Podpora dopravy v regionu
Popis opatření/projektu: 7.1 Zlepšení dopravní obslužnosti v regionu
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

V regionu je málo dopravních spojů z okolních obcí do Stříbra, lidé mají problémy
s návštěvou lékaře, úřadů a zajištěním nákupů. Stejnou problematiku řeší i obyvatelé domu
s pečovatelskou službou ve Stříbře s dopravou do centra města. Nízkopodlažní autobus je
k dispozici jen lince městské hromadné dopravy ve Stříbře.
- se zástupci obcí a dopravců projednat posílení vytipovaných autobusových spojů
v návaznosti na potřeby obyvatelstva
- prodloužení trasy městské hromadné dopravy ve Stříbře se zastávkou poblíž domu
s pečovatelskou službou
- větší využívání nízkopodlažních autobusů dopravci na hlavních autobusových
linkách do Plzně a Tachova
- zajištění pátečního dopoledního spoje do obce Erpužice

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

senioři
zdravotně postižené osoby
matky s dětmi

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

-

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Zápis jednání zástupců obcí a dopravců
Výstavba nové zastávky v blízkosti domu s pečovatelskou službou ve Stříbře
Navýšení kapacity spojů

Zlepšení dopravní obslužnosti.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
zástupci obcí a měst
Realizátoři:
dopravci
Partneři:
2011 – 2014
Harmonogram:

Předpokládané nálady:

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

