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ÚVOD 

Plán rozvoje sociálních služeb, který je střednědobým rozvojovým dokumentem obce a který 

na rozdíl od Strategického plánu udržitelného rozvoje města s výhledem do roku 2025 podrobně 

rozpracovává sociální oblast, již pozbyl svou účinnost. Byl zpracován pro období 2009 - 2013. 

Z tohoto důvodu je potřebné zpracovat plán nový, a to na období následujících 5 let.  

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ukládá krajům zpracovávat pro svá území 

plány rozvoje sociálních služeb. Obce tuto povinnost v současné době uloženu nemají, je však jejich 

úkolem zjišťovat potřeby a zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování 

sociálních služeb na svém území. Zákon o obcích
1
 hovoří o tom, že obce ve svém územním obvodu 

pečují v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a 

pro uspokojování potřeb svých občanů. Prostřednictvím plánu rozvoje sociálních služeb (komunitní 

plán) pak obce a města mohou naplňovat tuto zákonem danou povinnost, proto se také plánování 

sociálních služeb po roce 2000 stalo součástí rozvojových politik obcí, především pak obcí III. typu. 

 

S připravovanou novelou zákona o sociálních službách lze očekávat, že i obce s rozšířenou 

působností budou povinny zpracovávat střednědobé rozvojové dokumenty pro oblast sociálních 

služeb. Pokud město Sokolov již bude mít tento plán zpracovaný, dostojí dikci zákona, a nebude 

ohroženo financování služeb poskytovaných na území města ze státního či krajského rozpočtu. Plán je 

zpracován v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v souladu s metodikami pro 

plánování sociálních služeb, reflektuje potřeby občanů města Sokolova, a v širším kontextu pak 

odpovídá rozvojovým dokumentům Karlovarského kraje, Ministerstva práce a sociálních služeb a 

Strategickému plánu udržitelného rozvoje města Sokolova s výhledem do roku 2025.  

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, vymezuje cíle rozvoje 

sociálních služeb takto: dostupnost, efektivita, bezpečnost, hospodárnost a kvalita. V těchto intencích 

je plán rozvoje města Sokolova zpracováván. Je založen na principu spolupráce mezi uživateli, 

poskytovateli a zadavatelem sociálních služeb a dle zjištěných potřeb stanovuje, které sociální služby 

je třeba dále rozvíjet, utlumit či podpořit vznik nových. 

 

V analytické části najdeme vedle obecného popisu území sociodemografickou analýzu města 

Sokolova, analýzu potřeb a analýzu stávajících sociálních služeb, jejich dostupnost, rozvojový 

potenciál i rozbor způsobu financování služeb. SWOT analýza pak vedle silných a slabých stránek 

sociálních služeb na území města upozorňuje i na ohrožení a příležitosti pro další rozvoj. Cílem 

strategické části je vytyčení vize města Sokolova pro rok 2018. Na základě zjištěných potřeb jsou 

stanoveny priority rozvoje sociálních služeb, dále jsou rozpracovány na opatření a aktivity, je navržen 

harmonogram plnění. Současně byla kvalifikovaně odhadnuta výše potřebných peněžních prostředků a 

způsob financování. 

 

Sociální služby jsou nástrojem pro realizaci sociální politiky státu. Zákon o sociálních 

službách
2
 považuje za sociální službu takovou činnost nebo soubor činností, které zajišťují pomoc a 

podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Jsou to 

odborné činnosti, které mají lidem pomoci řešit jejich nepříznivou životní situaci. Sociální služby jsou 

                                                      
1
 § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

2
 § 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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v první řadě o podpoře aktivního života a nezávislosti osob v jejich přirozeném prostředí. Pro to, aby 

mohly takový život vést, potřebují pomoc či asistenci nebo jen radu. Cílem sociálních služeb je tedy: 

„Podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního 

prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu, rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a 

umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život a snížit sociální a zdravotní rizika 

související se způsobem života uživatelů“
3
 .  

 

Různí lidé mají různé potřeby, proto existuje široká paleta poskytovaných služeb. Zachování 

co nejvyšší kvality a důstojnosti života potřebných osob je základním principem služby. Sociální 

služby využívají především senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi a osoby žijící na okraji 

společnosti. Poskytovateli služeb jsou obce, kraje, v malé míře také stát, dále pak nestátní neziskové 

organizace, církve, soukromé organizace a fyzické osoby. S ohledem na demografický vývoj, 

především na fenomén stárnutí populace, a na současnou ekonomickou situaci v ČR lze obecně 

vyvodit, že poptávka po dostupných sociálních službách se bude dále zvyšovat. Zodpovědná města a 

obce se na tuto situaci musí připravit a plánování sociálních služeb je vhodným prostředkem jak 

uspokojit potřeby obyvatelstva.        

 

V roce 2011 začala v Sokolově působit Agentura pro sociální začleňování. Model práce 

Agentury vychází také z pracovních skupin, nicméně ohniskem není cílová skupina, ale řešený 

problém. V Sokolově byly, po vzájemné dohodě, modifikovány pracovní skupiny komunitního 

plánování a transformovaly se na skupiny zaměřené na zaměstnávání; vzdělávání a volný čas; sociálně 

patologické jevy, bezpečí a zdraví; bydlení; a rodina a sociální služby. V rámci těchto skupin, které se 

pravidelně jedenkrát měsíčně scházejí, se diskutuje velké množství témat, řeší velké množství 

sociálních problémů a všechny tyto informace se opět setkávají na odboru sociálních věcí, který je 

garantem komunitního plánování ve městě. V pracovních skupinách vzniká množství dat, k nimž si 

město nechává dle potřeby zpracovávat různé analýzy, studie (např. Analýza sociálně vyloučených 

lokalit) a samozřejmě získává informace o potřebách občanů v sociální oblasti také prostřednictvím 

pravidelných setkávání s občany. Velmi významným zdrojem informací je sociální práce pracovníků 

odboru sociálních věcí. Dvakrát ročně se vedení odboru sociálních věcí a radnice setkává se všemi 

poskytovateli sociálních služeb ve městě a okolí a diskutují ožehavá témata.  

 

Experti z Agentury pro sociální začleňování, z odboru sociálních věcí i samotní členové 

pracovních skupin se shodují na tom, že zaměření pracovních skupin na problém a využívání dat nejen 

pro činnost na poli sociálního začleňování, ale i pro plánování sociálních služeb je více efektivní, pro 

účastníky časově méně náročné
4
. Vzniklá opatření reagují na potřeby širšího spektra obyvatel.  

 

Zákon o sociálních službách zavedl s účinností od roku 2007 nové mechanismy finanční 

výpomoci poskytované přímo znevýhodněným osobám na nákup sociálních služeb – příspěvek na 

péči. Zachováno však zůstalo i financování poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím účelově 

vázaných dotací ze státního rozpočtu. Je uplatňován takzvaný systém vícezdrojového financování. 

Sociální služby by měly být v prvé řadě financovány přímo svými uživateli. Jedná se zejména o 

úhradu nákladů za stravu, ubytování a péči s využitím příspěvku na péči. Neméně významnými jsou i 

další zdroje financování a to např. z nadačních příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti poskytovatelů 

                                                      
3
 Dostupné z: WWW< http://www.mpsv.cz/cs/9>. 

4
 Nezřídka se stávalo, že např. zástupci poskytovatelů sociálních služeb se účastnili v Sokolově několika  

       setkání měsíčně, což je velmi časově vyčerpávalo.  
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či prostřednictvím dotací z rozpočtu obcí a krajů, Evropského sociálního fondu nebo sponzorů a 

dalších dárců. Územně samosprávné celky se podílejí na financování běžných výdajů souvisejících 

s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům, kteří splňují podmínky pro poskytování sociálních 

služeb. Finanční prostředky by měly být přerozdělovány mezi jednotlivé poskytovatele sociálních 

služeb v souladu se schváleným komunitním plánem rozvoje sociálních služeb v daném území.
5
   

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo tyto principy a priority dotačního řízení pro 

sociální služby
6
:  

1. Vyloučení střetu zájmů. 

2. Rovný přístup ke všem poskytovatelům. 

3. Analýza střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb jakožto podkladů pro poskytování 

dotací. 

4. Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče. 

5. Podpora sociálních služeb zaměřených na podporu dětí ohrožených sociálním vyloučením, 

včetně podpory jejich případných pěstounských rodin a dále sociálních služeb zaměřených 

na jednotlivce ohrožené předlužením a s tím souvisejícími sociálně nežádoucími jevy. 

6. Podpora pobytových služeb sociální péče realizující kroky vedoucí k deinstitucionalizaci a 

humanizaci. 

7. Zpřesnění rozsahu působnosti Programu podpory B – služby s celostátní a neregionální 

působností. 

8. Podpora zásad a principů paliativní péče v zařízeních pobytových sociálních služeb 

uvedených v § 48 (domovy pro osoby se zdravotním postižením), v § 49 (domovy pro 

seniory) a v § 50 (domovy se zvláštním režimem) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. 

9. Nenavyšování kapacit pobytových služeb sociální péče. 

10. Dotace se neposkytne těm sociálním službám, které jsou v rozporu s obecnými pravidly 

dotačního řízení a finanční kontroly. 

 

A právě financování je v současnosti velmi diskutovaným tématem, neboť s blížícím se 

rokem 2015 bude financování sociálních služeb z centrální úrovně přeneseno na kraje, které v rámci 

své sociální politiky sestaví vlastní pravidla pro financování sociálních služeb. Na tuto velmi 

významnou změnu reflektuje i plán města Sokolova sadou svých opatření. 

 

 

 

 

  

                                                      
5
 KRÁLOVÁ, J.; RÁŽOVÁ, E., Sociální služby a příspěvek na péči. 

6
 Dostupné z: WWW <http://www.mpsv.cz/files/clanky/16312/Principy.pdf>. 
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1 ANALÝZA MĚSTA SOKOLOVA 

1.1 Obecná charakteristika území 

Město Sokolov leží v hornaté části severozápadních Čech, je součástí Karlovarského kraje, 

který tvoří území tří bývalých okresů – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb; je součástí regionu NUTS 2 

Severozápad. Karlovarský kraj je počtem obyvatel nejmenším a svou rozlohou druhým nejmenším 

krajem České republiky.
7
 Hospodářská struktura Karlovarska a Chebska je orientována na lázeňství, 

cestovní ruch a tradiční výrobu porcelánu, tím se značně liší od Sokolovska, pro které je 

charakteristická zejména těžba hnědého uhlí, výroba energií, chemický a strojírenský průmysl. 

Zemědělství zde není příliš rozšířeno, v souvislosti s důlní činností není půdní fond vhodný 

k zemědělskému obdělávání, bonita půdy je nízká. V současné době však probíhají rozsáhlé 

rekultivační práce na zahlazení důsledků důlní činnosti.
8
  

 

Sokolov (do roku 1948 neslo město název Falknov) se rozkládá pod Krušnými horami, na 

soutoku řek Ohře a Svatavky, v Sokolovské pánvi, ve výšce 401 metrů nad mořem. Katastrální území 

představuje 2 290 ha plochy, tedy přibližně 23 km². V období po 2. světové válce došlo k výraznému 

snížení počtu obyvatel a to v důsledku vysídlení 80 % původního německého obyvatelstva. Válkou 

zničené město mělo nedobrou perspektivu, uvažovalo se, že již nebude obnoveno a ustoupí těžbě uhlí. 

K realizaci tohoto záměru však nedošlo, naopak až do 70. let 20. století bylo město systematicky 

dosídlováno. Od 80. let se počet obyvatel ustálil v rozmezí 24-25 tis. obyvatel.
9
 Dříve byl Sokolov 

rozdělen do městských částí Sokolov, Těšovice, Dolní Rychnov, Svatava, Hrušková, Novina a Vítkov 

kdy dosahoval nejvyššího počtu obyvatel. Po roce 1991 dochází k oddělení městských částí Těšovice, 

Svatava a Dolní Rychnov a počet obyvatel Sokolova se vznikem samostatných obcí snižuje přibližně o 

tisíc. 

 

Poválečné období s sebou přineslo i rychlý rozvoj průmyslové výroby v oblasti těžby 

hnědého uhlí, který byl spojen s výrazným přílivem pracovních sil. Tyto okolnosti způsobily rychlou 

výstavbou bytového fondu a navazující občanské vybavenosti. Od poloviny 90. let minulého století 

dochází k postupnému útlumu těžby, což znamená snížení počtu pracovních míst v těžkém průmyslu. 

Část ekonomicky aktivního obyvatelstva přešla z primárního výrobního sektoru do sekundárního či 

terciárního. Nízká vzdělanostní struktura obyvatelstva Sokolova a Karlovarského kraje vůbec, a zánik 

výrobních organizací v posledních 20 letech přináší zvýšenou míru nezaměstnanosti a nízké příjmy 

domácností.
10

 V současnosti má velký vliv na nezaměstnanost a celkový pokles příjmů obyvatelstva 

Sokolova celosvětová ekonomická krize, která postihuje nejvíce obyvatelstvo s nízkou mírou 

vzdělanosti, která je pro toto území charakteristická.
11

     

                                                      
7
 Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na  období let 2009 – 2013. 

8
 Analýza vývoje trhu práce 2011. 

9
 Dostupné z: WWW <http://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=62>. 

10
 Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na  období let 2009 – 2013. 

11
 Dostupné z: WWW <http://www.sokolov.cz/assets/uredni/plany/PSER/A_final_Sokolov_profil.pdf>. 
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1.2 Demografické údaje a sociální problémy 

Počet obyvatel města Sokolova k 1. 1. 2013 činil 23 981 osob, což je o 1 259 osob méně ve 

srovnání s rokem 1991. Poprvé tak došlo ke snížení počtu obyvatelstva pod hranici 24 tisíc osob. Ve 

sledovaném období má počet obyvatel klesající tendenci, což je způsobeno především záporným 

migračním saldem. Zajímavá je situace v roce 2010, kdy byl za celé sledované období poprvé 

zaznamenán záporný přirozený přírůstek, který se opakovaně a ve větší míře projevil i v roce 2012.
12

 

 

Počet živě narozených v letech 1991–1996 výrazně poklesl, v posledních letech se 

pohyboval okolo 250 dětí ročně, stále však klesá. Porodnost v Sokolově nebyla ovlivněna 

babyboomem tak jako v jiných oblastech České republiky. Za nárůstem počtu zemřelých nelze 

spatřovat nárůst úmrtnosti, ale je způsoben měnící se věkovou strukturou, kdy přibývá osob ve vyšším 

věku. S výjimkou roku 1991, 1993 a 2010 bylo ve sledovaných letech migrační saldo záporné, počet 

vystěhovalých trvale až na uvedené výjimky, převyšuje počet přistěhovalých. Počet sňatků od roku 

2009 stagnuje a rozvodovost naopak od poklesu v roce 2010 opět roste. 

 

Tabulka č. 1: Pohyb obyvatel ve vybraných letech (1991–2013), Sokolov 

Rok 

P
o

če
t 

o
b

y
v

a
te

l 

k
 1

.1
. 

N
a

ro
ze

n
í 

Z
em

ře
lí

 

P
ři

ro
ze

n
ý

 

p
ří

rů
st

ek
 

P
ři

st
ě
h

o
v

a
lí

 

V
y

st
ěh

o
v

a
lí

 

S
a

ld
o

 

m
ig

ra
ce

 

C
el

k
o

v
ý

 

p
ří

rů
st

ek
 

S
ň

a
tk

y
 

R
o

zv
o

d
y
 

P
o

tr
a

ty
 

1991 25 240 411 214 197 1 038 778 260 457 208 139 379 

1996 25 904 268 225 43 523 531 -8 35 165 139 211 

2001 25 124 266 215 51 493 700 -207 -156 163 111 163 

2006 24 559 280 230 50 524 697 -173 -123 138 106 134 

2007 24 456 264 209 55 713 736 -23 32 164 75 132 

2008 24 488 274 249 25 755 801 -46 -21 143 95 132 

2009 24 467 274 230 44 578 707 -129 -85 118 103 114 

2010 24 382 256 268 -12 745 713 32 20 113 58 149 

2011 24 172 228 213 15 574 650 -31 -16 118 72 131 

2012 24 111 219 250 -31 591 690 -3 -34 114 76 131 

Zdroj: ČSÚ. Data za rok 2013 nejsou dostupná.  Vlastní zpracování. 

 

V uplynulých desetiletích dochází ve městě k výraznému stárnutí populace. Podíl populace 

v produktivním věku se mírně snižuje. Zvyšuje se podíl seniorů (každoročně roste jejich počet o 200 – 

300 osob, v posledním roce o 190), obyvatelstvo přirozeně stárne, přírůstek nově narozených dětí není 

tak významný, celkový počet dětí se snižuje.  

 

                                                      
12

 Dostupné z: WWW <http://www.czso.cz/xk/redakce.nsf/i/pocet_obyvatel_stav_k_1_1_2013>. 
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Tabulka č. 2: Věková struktura populace Sokolova 1991–2013 

Rok 

0-14 let 15-64 let 65 a více let Podíl ve věku v % Index 

stáří  

  

Prům. 

věk muži ženy muži ženy muži ženy 0-14 15-64 65+ 

1991  2 928 2 757 8 849 8 815  719 1 142 22,6 70,1 7,4 32,7 - 

1996  2 712 2 539 9 224 9 158   905 1 401 20,2 70,9 8,9 43,9 - 

2001  2 240 2 051 8 888 9 031 1 103 1 655 17,2 71,8 11,0 64,3 - 

2006  1 901 1 752 8 784 8 849 1 257 1 913 14,9 72,1 13,0 86,8 39.13 

2010  1 861 1 709 8 673 8 688 1 366 2 105 14,6 71,1 14,2 97,2 40.27 

2011 1 857 1 711 8 469 8 516 1 455 2 154 14,7 70,3 14,9 101,1 40.62 

2012 1 849 1 694 8 307 8 364 1 570 2 251 14,7 69,4 15.8 107,8 40.96 

2013 1 840 1 678 8 160 8 278 1 664 2 347 14,7 68,6 16,7 114.0 41,25 

Zdroj: MěÚ Sokolov, OSA.  Vlastní zpracování.  

 

Index stáří, který vyjadřuje počet obyvatel ve věku 65+ na 100 dětí mladších 15 let, značně 

roste. Věkový průměr obyvatelstva se zvyšuje, v současné době dosahuje hodnoty 41 let.  

 

Graf č. 1: Průměrný věk obyvatel Sokolova 2003 – 2013 

 
Zdroj MěÚ Sokolov, OSA, Ing. Loudová 

 

V souvislosti se stoupajícím věkem obyvatel je potřeba zmínit, že u seniorů převládá 

jednoznačná preference setrvání ve své vlastní domácnosti, a to za pomoci rodiny či sociálních 

pracovníků. Na tuto skutečnost poukázala závěrečná zpráva ze sociologického šetření, které se 

uskutečnilo v Sokolově.
13

 

 

Město Sokolov se řadí mezi oblasti s vyšší mírou nezaměstnanosti než je nezaměstnanost 

v Karlovarském kraji či v celé republice. Pro porovnání následující tabulka poskytuje srovnání podílu 

nezaměstnaných osob v ČR, v Karlovarském kraji a v Sokolově v letech 2005 – 2013. Jde o podíl 

                                                      
13

 GI projekt o.p.s., Mapování potřeb a problémy osob v seniorském věku na území obcí s rozšířenou působností      

    Karlovarského kraje.  
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dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu ve stejném věku. Dříve 

uváděná míra nezaměstnanosti již není Českým statistickým úřadem ani úřady práce sledována.  

 

Tabulka č. 3: Průměrný roční podíl nezaměstnaných osob v % v regionu Sokolov,  

                      v Karlovarském kraji a ČR 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sokolov 9,4 8,7 7,3 6,0 8,5 9,4 9,5 9,5 10,7 

Karlovarský 

kraj 
7,8 7,3 6,0 5,2 7,8 8,5 8,2 8,0 9,0 

ČR 6,6 6,0 4,9 4,1 6,2 7,0 6,7 6,8 7,7 

Zdroj: MPSV.  Vlastní zpracování.  

 

Od roku 2008 do roku 2011 trvale narůstá počet osob sankčně vyřazených z evidence 

uchazečů o zaměstnání, přičemž v roce 2011 se oproti roku 2008 jejich počet téměř zdvojnásobil. 

Vzrůstá počet nezaměstnaných absolventů.
14

 

 

Od roku 2007 je občanům závislým vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu na péči 

jiné osoby poskytován příspěvek na péči. Od roku 2012 poskytují tuto sociální dávku úřady práce, 

v předchozích letech ji vyplácely obce s rozšířenou působností (s ohledem na změnu v používaných IT 

systémech nelze data za předchozí roky získat).  

 

Tabulka č. 4: Počet poskytovaných příspěvků na péči občanům Sokolova 

Rok I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň celkem 

2012 151 125 76 38 390 

2013 188 148 89 38 463 

Zdroj: ÚP Sokolov. Oddělení nepojistných dávek.  Vlastní zpracování. 

 

Město Sokolov bylo k 31.12.2013 ustanoveno veřejným opatrovníkem 43 dospělým 

nesvéprávným osobám, dalším 62 osobám je opatrovníkem ustanovena jiná fyzická osoba, zpravidla 

rodinný příslušník. Tyto osoby pod opatrovnictvím jsou lidé s duševním onemocněním anebo 

s mentálním postižením
15

. Nutno podotknout, že významnou skupinou jsou i děti se stejným typem 

handicapu, avšak není možné získat relevantní data. Z činnosti odboru sociálních věcí však vyplývá, 

že se aktivně o zajištění vhodné sociální služby pro děti a dospělé s mentálním handicapem zajímá 15 

- 20 pečujících osob. Jejich iniciativa není v současné době ničím podložená, vyjma několika 

společných jednání s pracovníky odboru.  

 

Dle Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji jsou v současné 

době v Sokolově ohroženi sociálním vyloučením jak Romové, tak neromové, kteří nemusí nutně 

bydlet koncentrovaně na jednom místě (v území s nižším nájemným), bydlí naopak roztroušeně po 

městě. Jsou popsány dvě vyloučené romské lokality a to v městské části u nádraží a v blízkosti kina 

                                                      
14

 QQT, s.r.o. Zápis ze statistických zjištění na územích ORP Karlovarského kraje. 2013. 
15

 Městský úřad Sokolov, odbor sociálních věcí.  
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Alfa. Dvořáková odhaduje počet romských obyvatel na 660, u kterých uvádí 99 % nezaměstnanost.
16

 

Současně tvrdí, že míru potřebnosti sociálních služeb pro tyto občany je těžké stanovit. Jako klíčové 

jsou pro obyvatele vyloučených lokalit identifikovány tyto problémy: bydlení, (ne)zaměstnanost, 

vzdělávání a práce s mladistvými, zadluženost.  

 

Zápis ze statistických zjištění na územích ORP Karlovarského kraje
17

 poskytl přehled o 

zjištěných významných jevech na území Sokolova: 

 Roste počet dětí v péči kurátora pro děti a mládež.  

 Stoupá trvale počet těchto dětí, které se dopouštějí přestupků.  

 Trvale roste počet evidovaných výchovných problémů dětí v péči kurátora pro děti a mládež.  

 Trvale se zvyšuje počet dětí v péči kurátora pro děti a mládež, které pocházejí z úplných rodin, 

nových rodin a rodin s druhem (družkou).  

 Zvyšuje se počet podnětů na stanovení soudního dohledu.  

 Zvyšuje se počet podnětů na ohrožování výchovy dítěte.  

 Významně se zvýšil, kromě roku 2012, počet evidovaných případů domácího násilí, u kterého 

jsou přítomny nezletilé děti a které jsou řešeny OSPOD, včetně případů, které skončily 

vykázáním.  

 Střídavě se zvyšuje a snižuje, a to s velkými výkyvy, počet nahlášených případů týrání, 

zneužívání dětí a zanedbávání péče o ně.  

 Klesá počet dětí v institucionální péči.  

 Plynule narůstá počet problémových uživatelů drog.  

 Roste počet dětí s výchovnými problémy.  

 Současně se snižuje počet dětí, které školy oznamují na OSPOD.  

 Klesá trestná činnost, vyjma majetkové, současně se v této oblasti zvyšuje počet recidivistů – 

pachatelů u těch samých druhů kriminality.  

 Trvale vysoký počet násilných trestných činů. 

 

Tabulka č. 5: Trestné činy na území města Sokolova 

Trestné činy 2010 2011 2012 2013 

Celkem 797 834 945 865 

z toho:   

Násilná 92 109 86 78 

Mravnostní 8 12 11 4 

Majetková 358 363 512 447 

Zdroj: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, preventivně informační oddělení.  Vlastní zpracování. 

 

Největší zastoupení z celkového nápadu trestné činnosti již dlouhodobě tvoří majetková 

trestná činnost, převážně krádeže vloupáním, což zejména souvisí s ekonomickou situací obyvatelstva. 

V oblasti kriminality mravnostní eviduje Policie ČR trend mírně narůstající, v roce 2011 evidováno 12 

trestných činů, z toho 10 objasněno, naopak v roce 2010 evidováno 8 trestných činů, z toho 8 

objasněno. 

 

                                                      
16

 DVOŘÁKOVÁ, T. a kol., Analýza sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji, s. 95. 
17

 QQT, s.r.o. Zápis ze statistických zjištění na územích ORP Karlovarského kraje. 2013.  
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Tabulka č. 6: Přehled o přestupcích na území města Sokolova I. 

Přestupky (Policie ČR Sokolov-město) 2010 2011 2012 2013 

proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití
18

 539 615 761 845 

proti majetku  792 701 1013 845 

na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 30 41 35 30 

Zdroj: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, preventivně informační oddělení.  Vlastní zpracování. 

 

Tabulka č. 7: Přehled o přestupcích na území města Sokolova II. 

Přestupky (Městská policie Sokolov)  2010 2011 2012 2013 

proti veřejnému pořádku 442 253 397 889 

proti občanskému soužití 30 15 0 3 

proti majetku 33 5 7 10 

na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 27 10 41 68 

Zdroj: Městská policie Sokolov.  Vlastní zpracování.  

 

Z dotazníkového šetření, které provedla společnost Pomoc v nouzi v Sokolově v roce 2013, 

vyplynulo, že je potřeba zvýšit informovanost občanů o sociálních službách. Současně anketa ukázala 

na význam městského úřadu, kam se lidé, nevědí-li si rady, obrátí pro relevantní odpověď.
19

  

1.3 Analýza potřeb sociálních služeb 

Okolnosti, které mají vliv na poskytování a plánování sociálních služeb ve městě Sokolově, 

jsou mimo jiné snižování celkového počtu obyvatel, zvyšující se podíl osob v poproduktivním věku, 

ale také nízká vzdělanostní struktura obyvatelstva, vysoká míra nezaměstnanosti, nárůst osob 

ohrožených sociálním vyloučením, a s tím spojený výskyt patologických jevů.  

 

Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov byla svěřena působnost v oblasti práce 

s dospělými osobami v tíživých sociálních situacích. Z činnosti tohoto odboru v roce 2013 vyplynulo 

několik stěžejních okruhů potřeb občanů, se kterými se obrátili na sociální pracovníky obce.  

 

                                                      
18

 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje vede společně statistiku přestupků proti veřejnému pořádku a   

   občanskému soužití. 
19

 Pomoc v nouzi, o.p.s., Analýza dotazníkového šetření. 2013. 
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Graf č. 2: Potřeby zjištěné na MěÚ Sokolov v roce 2013 

 
Zdroj: MěÚ Sokolov, OSV.  Vlastní zpracování. 

 

Největší podíl na potřebách zjištěných v rámci výkonu sociální práce je poradenství, které z 

82% zahrnuje poradenství týkající se zajištění vhodných sociálních služeb. Velmi významnou 

potřebou občanů bylo řešení ekonomické situace obyvatel a další pak zajištění vhodného bydlení.  

 

Z činnosti pracovních skupin Lokálního partnerství
20

 je trvalým výstupem hledání řešení pro 

naplnění volného času mládeže, která tráví tento čas zejména na ulici či se dokonce dopouští drobné 

kriminality, nemá motivaci ke vzdělávání a v běžné společnosti selhává. Bude tedy nutné mimo jiné 

hledat cesty jak zvyšovat vzdělanost obyvatel, hlavně dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením. 

 

S přihlédnutím k demografickým datům je potřeba se zaměřit na služby pro seniory, a to 

především na terénní služby, které jsou poskytované v domácnostech, neboť cílem sociálních služeb je 

podpořit setrvání člověka co nejdelší dobu v jeho přirozeném prostředí. Pro osoby se zdravotním 

postižením vytvářet podmínky k dostupnosti veřejných služeb tím, že se budou odstraňovat bariéry ve 

městě, a k jejich začlenění do běžné společnosti, podporovat služby, které co nejvíce podpoří 

samostatnost a integraci těchto osob.  

 

Rozborem vybraných dat z předchozích kapitol lze dostatečně dovodit konkrétní potřeby 

cílových skupin a lze je kvalifikovaně odhadovat skrze výskyt rizikových jevů. Sociodemografická 

analýza ukazuje směry v demografickém vývoji města, na které by měl reflektovat i budoucí rozvoj 

popřípadě udržení sociálních služeb. Kromě jiného analýza ukazuje na společenské problémy, které 

nutně nemusí postihovat většinu obyvatel, ale jsou z pohledu fungování společnosti rizikové.  

1.4 Analýza stávajících sociálních služeb 

Sokolov je geografickým středem oblasti (kraje i okresu), a proto jsou zde nebo 

v bezprostředním okolí soustředěni i poskytovatelé sociálních služeb. Druhy sociálních služeb 

                                                      
20

 Zápisy z Pracovních skupin bydlení, zaměstnávání, vzdělávání a volný čas, sociálně patologické  

    jevy, bezpečí a zdraví a rodina a sociální služby z let 2012 a 2013. 

příjmy bydlení zaměstnání

dluhy vzdělání lékařská péče

závislosti poradenství ochrana před násilím

rodinné vztahy
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taxativně stanoví zákon o sociálních službách, v následující tabulce je uveden přehled poskytovaných 

služeb a jejich dostupnost ve městě popřípadě blízkém okolí. Tím, že Sokolov je centrem, jsou i 

služby lokalizované mimo město infrastrukturně dostupné. Je potřeba zdůraznit, že cílovým stavem 

není na území města poskytovat všechny zákonem jmenované služby, protože vznik a rozvoj služeb 

by měl odpovídat potřebám území. Kapacitu sociálních služeb upravují dle potřeb území sami 

poskytovatelé u registrujícího orgánu. Kapacita musí být v souladu s akčním plánem pro oblast 

sociálních služeb Karlovarského kraje, který rozšiřuje Strategický plán rozvoje sociálních služeb 

Karlovarského kraje (SPRSS KK) v časovém horizontu 2 let.  

 

V tabulce je vysoká míra potřeby vyjádřena XXX a nejnižší X. Pokud není potřeba 

poskytování sociální služby sanována žádnou dostupnou sociální službou, pak můžeme hovořit o tzv. 

bílém místě v síti sociálních služeb. 

 

Tabulka č. 8: Dostupnost sociálních služeb v Sokolově 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

podle zákona č.108/2006 
Dostupnost v Sokolově 

Dostupnost v okrese 

Sokolov 
Potřeba 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Základní sociální poradenství  všichni poskytovatelé   všichni poskytovatelé XXX 

Odborné sociální poradenství 

 Centrum pro zdravotně 

postižené Karlovarského 

kraje 

 Pomoc v nouzi, o.p.s. 

 Sociální služby, p.o. 

 Člověk v tísni, o.p.s. 

 Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých v ČR 

 XXX 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 

Osobní asistence 

 Agentura osobní asistence 

a sociálního poradenství, 

o.p.s 

 Centrum pro zdravotně 

postižené Karlovarského 

kraje 

 XXX 

Pečovatelská služba 
 Centrum sociálních služeb 

Sokolov, o.p.s. 
 XXX 

Tísňová péče   0 

Průvodcovské a předčitatelské 

služby 
 TyfloCentrum Karlovy 

Vary o.p.s. 
 X 

Podpora samostatného bydlení  Rytmus o.s.  XX 

Odlehčovací služby   XX 

Centra denních služeb   NEJSTE SAMI XXX 

Denní stacionáře  
 Denní centrum 

Mateřídouška, o.p.s. 
XXX 

Týdenní stacionáře   0 

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 
 DOZP SOKOLÍK p. o.  Sociální služby, p.o. XXX 

Domovy pro seniory  

 DOP-HC s.r.o. 

 Sociální služby, p.o. 

 TOREAL,s.r.o. 

XXX 

Domovy se zvláštním režimem  

 DOP-HC s.r.o. 

 Dům klidného stáří 

spol. s r.o. 

XXX 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

podle zákona č.108/2006 
Dostupnost v Sokolově 

Dostupnost v okrese 

Sokolov 
Potřeba 

 Oáza klidu o.p.s. 

 Sociální služby, p.o. 

 TOREAL,s.r.o. 

Chráněné bydlení 

 Dolmen o.p.s., Agentura 

pro chráněné bydlení 

 O. s. Chráněné bydlení 

Sokolov 

 Dolmen o.p.s., 

Agentura pro chráněné 

bydlení 

 

XXX 

Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče 

 

 NEMOS Sokolov, s.r.o. 
 REHOS Nejdek p.o. 

 DOP - HC s.r.o. 
XXX 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 

Raná péče 

 Správa zdravotních a 

sociálních služeb Cheb 

 Středisko pro ranou péči 

Plzeň, o.p.s. 

 

 XX 

Telefonická krizová pomoc  Sociální služby, p.o.  0 

Tlumočnické služby   X 

Azylové domy  Pomoc v nouzi, o.p.s.  Pomoc v nouzi, o.p.s. XXX 

Domy na půl cesty  Pomoc v nouzi, o.p.s.  Pomoc v nouzi, o.p.s. XXX 

Kontaktní centra  KOTEC o.p.s  XXX 

Krizová pomoc   X 

Intervenční centra  Pomoc v nouzi, o.p.s.  XXX 

Nízkoprahová denní centra  Pomoc v nouzi, o.p.s.  XXX 

Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež 
 

 O.s. Khamoro-Romské 

integrační centrum 
XXX 

Noclehárny    X 

Služby následné péče   XX 

Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 
 Člověk v tísni, o.p.s.  XXX 

Sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

 TyfloCentrum Karlovy 

Vary o.p.s. 
 X-XX 

Sociálně terapeutické dílny 
 Denní centrum 

Mateřídouška, o.p.s. 
 XXX 

Terapeutické komunity   XX 

Terénní programy  Kotec, o.p.s 

 O.s. Khamoro-Romské 

integrační centrum 

 Člověk v tísni, o.p.s. 

XXX 

Sociální rehabilitace 

 TyfloCentrum Karlovy 

Vary o.p.s. 

 Rytmus, o.s. 

 Fokus, o. s. 

 X 

Zdroj: http://iregistr.mpsv.cz k 15.02.2014.  Vlastní zpracování.  
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1.5 Rozdíly mezi zjištěnými potřebami a skutečným 

stavem 

Zjišťování potřeb na území města je uloženo obecní samosprávě zákonem o sociálních 

službách. Město Sokolov prostřednictvím odboru sociálních věcí potřeby zjišťuje a vyhodnocuje. 

Proto již do Plánu rozvoje sociálních služeb na období 2009 - 2013 byl zapracován vznik dvou velmi 

potřebných sociálních služeb a to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a denní stacionář. 

V průběhu minulého plánovacího období se nepodařilo tyto služby zřídit, protože nebyly nalezeny 

dostatečné finanční a materiální zdroje.  

 

U služby telefonická krizová pomoc nebyla zjištěna téměř žádná míra potřeby, protože se 

jedná o placenou a časově omezenou krizovou telefonní linku, k níž existuje množství srovnatelných 

bezplatných linek s celostátní působností.  Stejně tak u tísňové péče není s rozvojem mobilních sítí 

výrazná potřeba poskytování této služby. Noclehárna je sociální službou, která má sice podle SPRSS 

KK rozvojový potenciál, nicméně v Sokolově bylo na místo zřízení nové sociální služby přistoupeno 

k náhradnímu řešení. Pomoc je zabezpečována pouze v zimním období zajištěním přístřeší pro osoby 

bez ubytování. Tento způsob uspokojení potřeby cílové skupiny je z ekonomického hlediska výrazně 

efektivnější, než celoroční poskytování sociální služby. Na území města Sokolova nejsou zřízené 

služby - domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Potřeba poskytování těchto služeb je 

významná, ale v bezprostřední blízkosti města a dopravně výborně dostupných je několik takových 

zařízení, proto není nutné, aby tyto služby vznikly přímo na území Sokolova. Denní stacionář pro 

osoby s mentálním a kombinovaným postižením je dostupný v Chodově (okresní působnost). Dobrá 

dostupnost služby pro občany města Sokolova je infrastrukturní, nicméně kapacitní dostupnost je již 

výrazně horší. Denní stacionář je dlouhodobě na maximu své kapacity, co se týče klientů, ale i 

kapacity objektu, který užívá. Aby byla služba dostupná, co největšímu počtu klientů, nemohou ji 

rodiny využívat každodenně. 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období let 2014 – 2017 

definoval základní sociální služby s rozvojovým potenciálem a bez rozvojového potenciálu pro 

Karlovarský kraj. Rozvojový potenciál je hodnocen z pohledu územní dostupnosti takto: 

1. obecní působnost – cílem je, aby službu bylo možno poskytnout uživateli v každé 

obci Karlovarského kraje 

2. okresní působnost – cílem je, aby služba byla dostupná uživatelům minimálně v 

rámci každého okresu Karlovarského kraje 

3. krajská působnost – cílem je, aby služba byla dostupná uživatelům alespoň na 

celokrajské úrovni (tzn., na území Karlovarského kraje bude minimálně jeden poskytovatel 

daného druhu sociální služby) 

4. lokální působnost – cílem je, aby služba byla dostupná uživatelům žijícím v 

definované sociálně vyloučené lokalitě.  Karlovarský kraj bude při rozhodování o podpoře 

služeb v daných lokalitách přihlížet především k míře podpory obce v řešení problémů osob 

cílové skupiny. 

 

V následující tabulce je popsán rozvojový potenciál sociálních služeb, tak jak bylo 

zpracováno ve SPRSS KK. Třetí sloupec tabulky vypovídá o skutečném stavu, tj. zda sociální služba 

pro občany města Sokolova je či není dostupná.  
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Tabulka č. 9:  Sociální služby s rozvojovým potenciálem z pohledu územní působnosti 

Sociální služba Působnost 

Stávající 

dostupn

ost  

Sociální služba Působnost 
Stávající 

dostupn

ost 

Osobní asistence okresní a obecní   Chráněné bydlení krajská   

Pečovatelská služba obecní   
Podpora samostatného 

bydlení 

Krajská a 

okresní 
  

Raná péče krajská   
Odborné sociální 

poradenství 

Krajská a 

okresní 
  

Denní stacionáře okresní   Noclehárny okresní ne 

Odlehčovací služby okresní ne 
Nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež 
okresní a lokální ne 

Tísňová péče krajská   Terénní programy okresní a lokální   

Sociální rehabilitace okresní   
Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi 
okresní a lokální   

Sociálně terapeutické 

dílny 
okresní   

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
krajská   

Zdroj: Karlovarský kraj. SPRSS.  Vlastní zpracování.  

 

Z tabulky č. 8 je patrné, které sociální služby mají střední a vysokou míru potřeby a nejsou 

dostupné pro občany města. Tabulka č. 9 pak uvádí rozvojový potenciál sociálních služeb a působnost 

sociálních služeb z pohledu územní dostupnosti pro město Sokolov. 

 

Tabulka č. 10:  Nedostupné sociální služby se střední a vysokou mírou potřeby 

Sociální služba Míra potřeby Rozvojový potenciál 

Odlehčovací služby XX ano 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež XXX ano 

Služby následné péče XX ne 

Terapeutické komunity XX ne 

Zdroj: Karlovarský kraj. SPRSS.  Vlastní zpracování.  

 

Rozdíly mezi zjištěnými potřebami a skutečným stavem vyplynuly porovnáním údajů 

v tabulce č. 8 a 9. Byla zjištěna míra potřeby a rozvojový potenciál u odlehčovacích služeb a 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Zjištěné údaje se dotýkají pouze služeb pro občany města 

nedostupných, nebyly zohledňovány služby dostupné s nevyhovující kapacitou, protože kapacita bude 

řešena akčním plánem Karlovarského kraje (viz výše).  

1.6 SWOT analýza pro oblast sociálních služeb 

SWOT analýza popisuje možnosti (silné stránky a příležitosti) a rizika (slabé stránky a 

ohrožení) pro oblast sociálních služeb. Rizika pak mohou být možnostmi eliminována. SWOT analýza 

je nástroj, jehož prostřednictvím je mapována současná situace. Jedná se o metodu kvalitativního 

zhodnocení aspektů řešené problematiky. Prostřednictvím výsledků SWOT analýzy je možné zvolit 

vhodnou strategii pro dosažení dlouhodobých cílů.  Je rovněž třeba se vyhnout formálnímu sestavení 
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položek bez odborné znalosti toho, co je skutečně důležité.
21  Z toho důvodu vznikala SWOT analýza 

ve spolupráci s členy Pracovní skupiny Rodina a sociální služby. 

  

Tabulka č. 11: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

- široká síť poskytovatelů 

- stabilní poskytovatelé s tradicí 

- zastoupení pobytových, ambulantních a terénních 

služeb 

- dostupné odborné sociální poradenství 

- dostatečný rozsah služeb pro seniory a zdravotně 

postižené 

- dobrá časová a místní dostupnost služeb 

- podpora poskytovatelů ze strany města Sokolova 

- navazující služby pro osoby bez přístřeší 

- spolupráce mezi poskytovateli  

- provázanost sociálních služeb 

- soc. služby jsou zajišťovány kvalifikovanými 

sociálními pracovníky 

 

- finanční možnosti zajištění služeb 

- vysoká závislost služeb na poskytování dotací 

- chybějící denní stacionář pro osoby s mentálním 

postižením 

- nízká konkurence mezi poskytovateli 

- chybějící služby pro rodiny s dětmi (nízkoprahové 

zařízení, terénní programy v soc. vyloučených 

lokalitách) 

- nedostupné kvalifikované bezplatné právní 

poradenství 

- nedostupné levné městské objekty vhodné pro 

poskytování sociálních služeb 

- chybějící sociální bydlení (prostupné, 

nízkonákladové pro rodiny s dětmi) 

- nevyvážené přidělování dotací z Fondu sociální 

podpory podle potřebnosti sociálních služeb 

- nízká míra vzájemné spolupráce odborů města na 

řešení tíživé sociální situace klientů 

- nízká podpora rozvoje nových soc. služeb a kapacit 

ze strany kraje a MPSV 

 

Příležitosti Ohrožení 

- rozvoj spolupráce mezi poskytovateli 

- vznik nových sociálních služeb  

- vznik a rozvoj sociálních firem 

- zvýšení kapacity již poskytovaných služeb 

- získání prostředků pro financování z evropských 

fondů 

- zapojení poskytovatelů do projektů kraje 

- využití potenciálu dobrovolníků 

- zlepšení spolupráce města a jeho organizací 

s poskytovateli soc. služeb v oblasti zaměstnávání 

a přidělování městských bytů 

- vzájemná spolupráce odborů města na řešení tíživé 

sociální situace klientů 

- snižování podpory sociálních služeb ze strany státu, 

kraje, obce a soukromého sektoru 

- snížení kvality, dostupnosti či územního pokrytí 

podporovaných služeb v důsledku snižování 

objemu finančních prostředků na sociální služby 

- zhoršení ekonomické a sociální situace občanů 

- demografické vlivy (stárnutí populace) 

- zvýšení počtu sociálně vyloučených lokalit a osob 

- společenská netolerance  

- poskytování služeb bez řádné registrace 

 

Zdroj: Výstup z Pracovní skupiny rodina a sociální služby 

                                                      
21

 Metodika pro zpracování dílčí rozvojové strategie v oblasti sociálních služeb. Verze 1.2, leden 2014. Svaz   

    města a obcí ČR. 
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1.7 Rozpočet města jako zdroj financování sociálních 

služeb 

Financování sociální služeb je řešeno v zákoně o sociálních službách. Současné době se na 

národní úrovni připravuje změna platné legislativy a hledají se nejefektivnější mechanismy 

financování. Několikrát bylo odsunuto převedení dotační politiky z Ministerstva práce a sociálních 

věcí na kraje. Cílem dotační politiky MPSV je pak mimo obvyklou transparentnost a rovný přístup, 

podpora takových služeb, které zajistí setrvání uživatelů co nejdelší dobu v přirozeném prostředí. 

Metodika MPSV upřesňuje podmínky přiznávání dotací, jejich hodnocení apod. Zásadní je, že sociální 

služba může být podpořena státní dotací pouze v případě, je-li zařazena do krajského střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb.
22

  

 

Město Sokolov pravidelně podporuje sociální služby ze svého rozpočtu prostřednictvím 

Fondu sociální podpory a naplňuje tak zásady pro jejich vícezdrojové financování. Pro tuto oblast má 

vytvořena specifická pravidla
23

, která byla schválena Zastupitelstvem města Sokolova v roce 2008. O 

té doby nebyla pravidla revidována. Pravidla nejsou pro poskytovatele sociálních služeb 

komplikovaná, je nastaveno, že primárně nelze z poskytnuté dotace hradit mzdy, ale uznatelným 

výdajem jsou provozní náklady poskytované sociální služby.  Přehled poskytnutých finančních dotací 

z Fondu sociální podpory (z rozpočtu města Sokolova) je uveden v příloze č. A 

 

Ročně město Sokolov na sociální služby vynakládá přes 3 000 000 Kč. V příloze jsou 

v přehledu financování další dvě organizace, které nejsou sociální službou, ale z rozhodnutí orgánů 

města jim byly nebo jsou poskytovány dotace Fondu sociální podpory (cca 2 – 4 mil). Jedná se o 

ZDRAPOSO o.s. a Centrum ucelené rehabilitace a sociální klastr, který provozovalo Občanské 

sdružení Chráněné bydlení Sokolov (projekt byl ukončen).  

 

Pokud se nezmění rozsah poskytovaných sociálních služeb a jejich celková koncepce 

financování, bude i nadále potřeba spolufinancovat sociální služby z rozpočtu města. Ve strategii jsou 

kvalifikovaně odhadnuty předpokládané roční náklady na dotace pro sociální služby. 

                                                      
22

 Dostupné z:WWW <http://www.mpsv.cz/files/clanky/16313/Metodika.pdf >.  
23

 Dostupné z: WWW <http://www.sokolov.cz/assets/uredni/prispevkymesta/ Pravidla_Fondu_ soci_ln __  

    podpory_-_poskytovatel_.pdf>.    



 

17 

 

2 STRATEGICKÁ ČÁST 

Plánování je chápáno jako stanovování obecných a dílčích cílů za předpokladu, že je vybrána 

nejefektivnější cesta k jejich dosažení. Výsledkem plánování je pak strategický plán.
24

 

2.1 Strategie rozvoje sociálních služeb  

VIZE 

 

 

 

 

Globální cíl 

 

Rozvíjet síť sociálních služeb v souvislosti se zjištěnými potřebami a minimálně zachovat 

stávající stav sítě sociálních služeb ve městě při dodržení rozsahu Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb Karlovarské kraje.  

 

Přehled priorit města Sokolova v oblasti sociálních služeb 

 

Priorita č. I: Udržení a rozvoj sociálních služeb  

 

1.1 Opatření  Podpora pobytových, ambulantních a terénních služeb pro seniory  

Aktivity 

 Podpora sociálních služeb, které zajistí co nejdelší setrvání člověka 

v přirozeném prostředí  

 Podpora sociálních služeb - domovy pro seniory, domovy se 

zvláštním režimem včetně hospicové péče 

Výstupy opatření 
 Dostupné sociální služby pro seniory  

 Provázaný systém sociálních služeb pro seniory 

Realizátoři  Vedení města  

Spolupráce  Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, orgány města 

Harmonogram  Průběžně  

Náklady  2 000 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje  Rozpočet města – Fond sociální podpory 

 

 

 

 

                                                      
24

 VESE LÝ, A., NEKOLA, M., Analýza a tvorba veřejných politik. Přístupy, metody a praxe. 

Sokolov má systém sociálních služeb, který odpovídá zjištěným potřebám občanů, 

akceptuje místní rozdílnosti a je zajištěno jeho efektivní financování.  
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1.2 Opatření  
Podpora pobytových, ambulantních a terénních služeb pro osoby 

se zdravotním postižením a duševním onemocněním 

Aktivity 

 Podpora sociálních služeb, které zajistí co nejdelší setrvání člověka 

v přirozeném prostředí a jeho integraci do společnosti 

 Podpora sociálních služeb – domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení 

 Rozšíření kapacity denního stacionáře pro osoby s mentálním a 

kombinovaným postižením 

Výstupy opatření 
 Dostupné sociální služby pro cílovou skupinu  

 Provázaný systém sociálních služeb pro cílovou skupinu 

Realizátoři  Vedení města 

Spolupráce  Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, orgány města 

Harmonogram  Průběžně  

Náklady  1 050 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje  Rozpočet města – Fond sociální podpory 

 

 

1.3 Opatření  
Podpora sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením (závislosti, ztráta bydlení, nezaměstnanost, dluhy) 

Aktivity 

 Udržení a podpora činnosti Pracovních skupin bydlení, zaměstnávání, 

vzdělávání a volný čas, sociálně patologické jevy, bezpečí a zdraví a 

rodina a sociální služby 

 Podpora sociálních služeb, které vytvářejí podmínky k řešení 

nepříznivé sociální situace cílové skupiny 

 Mapování potřeb cílové skupiny 

 Definování hlavních problémů cílové skupiny  

 Vyhledávat dotační tituly pro následné financování terénní práce na 

MěÚ Sokolov  

Výstupy opatření 

 Strategický plán Lokálního partnerství na roky 2014 – 2016 a 2016 – 

2018  

 Zachování pracovní pozice - terénní pracovník na OSV MěÚ 

Sokolov 

Realizátoři  Vedení města, odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

Spolupráce  Poskytovatelé sociálních služeb, politická reprezentace města 

Harmonogram 
 r. 2014 – předložit ke schválení do orgánů města 

 r. 2016 – předložit ke schválení do orgánů města 

Náklady  980 000 Kč/rok dotace na služby sociální prevence 

Předpokládané zdroje  Rozpočet města – Fond sociální podpory, popř. dotace  

Pozn. Strategický plán Lokálního partnerství rozšiřuje komunitní plán, definuje priority v oblasti řešení 

sociálního vyloučení (bydlení; vzdělávání a volný čas; sociálně patologické jevy, bezpečí a zdraví; rodina a 

sociální služby).   
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1.4 Opatření  Podpora sociálních služeb pro rodiny s dětmi  

Aktivity 

 Podpora sociálních služeb, které přispějí zachování funkcí biologické 

rodiny, zejména terénní programy, sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

 Podpora sociálních služeb, které vytvářejí podmínky k řešení 

nepříznivé sociální situace cílové skupiny (intervenční centra, 

azylové bydlení)  

 Mapování potřeb cílové skupiny 

 Definování hlavních problémů cílové skupiny  

 Spolupráce OSPOD a MPSV na aktivním řešení sociálních problémů 

a transformaci systému péče o ohrožené děti a rodiny  

Výstupy opatření  Fungující systém služeb sociální prevence a navazujících služeb 

Realizátoři  OSPOD 

Spolupráce  Vedení města, poskytovatelé sociálních služeb, MPSV 

Harmonogram  Průběžně  

Náklady  630 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje  Rozpočet města – Fond sociální podpory 

 

 

1.5 Opatření  Podpora odborného sociálního poradenství  

Aktivity 
 Podpora stávajících odborných poraden  

 Rozšíření sociálního poradenství o bezplatnou kvalifikovanou právní 

pomoc občanům 

Výstupy opatření  Fungující odborné poradny   

Realizátoři  Vedení města  

Spolupráce  Poskytovatelé sociálních služeb 

Harmonogram  Průběžně  

Náklady 
 210 000 Kč/rok;  při rozvoji o bezplatnou právní pomoc předem 

zpracovat rozpočet s odhadovanými náklady   

Předpokládané zdroje  Rozpočet města – Fond sociální podpory 

 

 

Priorita č. II: Podpora procesu komunitního plánování 

 

2.1 Opatření  
Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a Karlovarským 

krajem 

Aktivity 

 Pravidelná setkání s poskytovateli sociálních služeb 

 Podpora spolupráce, komunikace a předávání informací mezi 

poskytovateli sociálních služeb 

 Využití potenciálu poskytovatelů pro zjišťování potřeb občanů  

 Komunikace s Karlovarským krajem o potřebách ve městě 

Výstupy opatření 
 Změny v plánu rozvoje služeb a podklady pro plán na další období 

 Akční plány na jednotlivé roky 

Realizátoři  Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov  

Spolupráce  Poskytovatelé sociálních služeb, Karlovarský kraj 

Harmonogram  1 – 2 ročně, akční plány 1x ročně 

Náklady  Bez nákladů 
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2.2 Opatření  Mapování potřeb občanů Sokolova 

Aktivity 

 Sběr a vyhodnocování informací o potřebách získaných od sociálních 

pracovníků obce 

 Sběr a vyhodnocování informací o potřebách získaných od 

poskytovatelů sociálních služeb a občanů (besedy, apod.) 

Výstupy opatření  Přehled o potřebách území 

Realizátoři  Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov  

Spolupráce  Poskytovatelé sociálních služeb 

Harmonogram  1 – 2 ročně 

Náklady 
 Pokud bude proveden kvalifikovaný sociologický výzkum, 

odhadované náklady jsou cca 100 000 Kč 

Předpokládané zdroje  Dotace ESF, rozpočet města 

 

 

Priorita č. III.: Efektivní financování sociálních služeb 

 

3.1 Opatření  Revize systému financování sociálních služeb 

Aktivity 

 Analýza stávajícího systému 

 Návrh na změnu pravidel Fondu sociální podpory  

 Schválení pravidel Fondu sociální podpory 

Výstupy opatření 
 Transparentní systém financování sociálních služeb z rozpočtu města, 

který vychází z potřebnosti sociálních služeb  

 Revidovaná pravidla Fondu sociální podpory 

Realizátoři  Vedení města ve spolupráci s odborem sociálních věcí  

Spolupráce  Poskytovatelé sociálních služeb, politická reprezentace města 

Harmonogram  Po převodu kompetencí financování z MPSV na kraje  

Náklady  Bez nákladů 

 

 

Priorita č. IV: Rozvoj sociální práce ve městě Sokolově  

 

4.1 Opatření  Posílení sociální práce na obci 

Aktivity 
 Udržet popřípadě rozšířit kolektiv kvalifikovaných sociálních 

pracovníků obce 

Výstupy opatření 
 Dostatečné personální a materiálně technické zabezpečení sociální 

práce na obci 

 Dostupná sociální práce občanům města  

Realizátoři  Vedení města ve spolupráci s odborem sociálních věcí  

Spolupráce  Poskytovatelé sociálních služeb, Krajský úřad Karlovarského kraje 

Harmonogram  Průběžně  

Náklady  2 200 000 Kč/ročně  

Předpokládané zdroje  Rozpočet města – příspěvek na výkon státní správy 

 

 



 

21 

 

4.2 Opatření  Standardizace sociální práce OSPOD 

Aktivity 
 Personální stabilizace OSPOD MěÚ Sokolov  

 Výkon sociální práce v souladu se Standardy kvality SPOD 

Výstupy opatření 
 Udržení nově vzniklých pracovních míst na OSPOD 

 Standardy kvality výkonu SPOD  

Realizátoři  Vedení města ve spolupráci s odborem sociálních věcí  

Spolupráce 
 Poskytovatelé sociálních služeb, orgány zajišťující SPOD a další 

spolupracující organizace 

Harmonogram  Průběžně  

Náklady  8 000 000 Kč/ročně  

Předpokládané zdroje 
 Dotace na výkon SPOD, dotace OP LZZ - výzva C2, Státní příspěvek 

na výkon pěstounské péče 

 

 

Priorita č. V: Podpora informovanosti občanů 

 

5.1 Opatření  Zveřejňování informací o sociálních službách  

Aktivity 

 Zveřejňování informací o poskytovatelích sociálních služeb na 

webových stránkách města (www.sokolov.cz, 

http://bezpecne.sokolov.cz) 

 Zveřejňování informací o poskytovatelích sociálních služeb 

v měsíčníku sokolovské radnice Patriot 

 Veřejná prezentace sociálních služeb 

Výstupy opatření 
 Informace v tištěné i elektronické formě 

 Akce „Odpoledne pro sociální služby“ 

Realizátoři  Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

Spolupráce  Poskytovatelé sociálních služeb 

Harmonogram  Průběžně  

Náklady 
 Zveřejňované informace – bez nákladů  

 Náklady na akci 45 000 Kč 

Předpokládané zdroje  Rozpočet města 

 

 

5.2 Opatření  Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

Aktivity 

 Návrh struktury tištěného katalogu poskytovatelů sociálních služeb  

 Sběr dat o poskytovatelích sociálních služeb 

 Vydání katalogu  

 Aktualizace dat internetového katalogu poskytovatelů sociálních 

služeb 

Výstupy opatření 
 Tištěný katalog poskytovatelů sociálních služeb  

 Internetový katalog poskytovatelů sociálních služeb 

Realizátoři  Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov  

Spolupráce  Poskytovatelé sociálních služeb 

Harmonogram  Opakovaně 1x ročně 

Náklady  38 000 Kč/1000 ks (internetová verze katalogu – bez nákladů) 

Předpokládané zdroje 
 Rozpočet města 
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2.2 Způsoby hodnocení opatření a aktivit 

Neopomenutelnými fázemi procesu plánování jsou: 

 implementace strategie do praxe  

 monitoring a evaluace strategie.     

 

Implementace je souhrnem všeho, co nějakým způsobem souvisí s dosažením cílů, které 

byly stanoveny včetně způsobů, prostředků a nástrojů
25

. Implementace strategie do praxe bude 

probíhat podle časového harmonogramu jednotlivých opatření a aktivit. Aktivity budou podrobněji 

rozpracovány v plánu práce pro oblast sociálních služeb na 1- 2 roky (dle zadání orgánů obce).  

 

Základní funkcí monitoringu a evaluace je poskytovat aktérům sociální politiky města 

(zastupitelům, poskytovatelům sociálních služeb, občanům atd.) zpětnou vazbu a pomoc při dalším 

rozhodování o pokračování realizované politiky
26

. Monitoring a evaluace strategie bude probíhat 

v jednoleté periodicitě, kdy bude zastupitelstvu města předkládána souhrnná zpráva o plnění plánu, 

naplňování jednotlivých opatření a aktivit. Bude vyhodnocována úspěšnost aktivit vzhledem 

k jednotlivým opatřením a také k dané cílové skupině. Současně může zpráva obsahovat nová zjištění 

potřeb a bude podkladem pro návrh na úpravu plánovaných opatření podle aktuálního stavu.   

 

 

                                                      
25

 VESELÝ, A., NEKOLA, M., Analýza a tvorba veřejných politik. Přístupy, metody a praxe. 
26

 VESELÝ, A., NEKOLA, M., Analýza a tvorba veřejných politik. Přístupy, metody a praxe. 
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ZÁVĚR 

Zpracování plánu rozvoje sociálních služeb není zákonnou povinností obce.  Oblast 

sociálních služeb je jen částí veřejné politiky města a měla by zapadat do celkové koncepce rozvoje 

území.  

 

Schválený plán rozvoje sociálních služeb má politickou váhu a je transparentním vyjádřením 

sociálního směřování a sociální politiky města. Je potřeba se objektivně podívat na sociální služby 

definované zákonem jako na určité možnosti jak naplňovat lidské potřeby s tím, že není povinné nebo 

snad nutné, na každém území mít zastoupenou každou zákonem definovanou sociální službu. Jsou 

také situace, kdy není nezbytné sanovat potřeby lidí nákladnou sociální službou, ale může být 

efektivnější využít jiný nástroj nebo komerční službu (viz kap. 1.5).  

 

Sokolov díky struktuře Pracovních skupin, které vznikly s podporou Agentury pro sociální 

začleňování, striktně nedodržuje metodiky komunitního plánování. Pracovní skupiny zaměřené na 

sociální problém jsou ale nasyceny velkým množstvím informací, které jsou právě pro plánování 

sociálních služeb důležité. Jsou také komunikačním kanálem, skrze který se dostávají informace mimo 

jiné i k vedení města. Výsledkem činnosti Pracovních skupin pak mohou být návrhy a doporučení pro 

další rozvoj sociálních služeb ve městě, ale také mnoho podnětů na rozvoj města jako funkčního celku. 

Vlastní podstatou komunitního plánování je zejména vertikální tok informací, tedy „zdola nahoru“. 

Pracovní skupiny tento základní požadavek plánování zcela splňují.  

 

Pro plánování sociálních služeb je dále podstatné mít dostatek informací takzvaně z terénu, 

od samotných uživatelů a veřejnosti. Analytická část přinesla demografická data, zjištění o potřebách 

na území města, ale i rozdíly mezi zjištěnými potřebami a skutečným stavem. U některých sociálních 

služeb (telefonická krizová pomoc, tísňová péče, noclehárna, týdenní stacionáře) nebyla zjištěna žádná 

potřeba ze strany občanů, popřípadě velmi minimální. Na druhou stranu velká potřeba byla zjištěna u 

sociálních služeb typických pro cílovou skupinu seniorů a zdravotně postižených (domovy pro seniory 

a domovy se zvláštním režimem, osobní asistence, pečovatelská služba). Terénní sociální služby jsou 

pro cílovou skupinu seniorů a zdravotně postižených na území města zastoupeny, pobytové nikoli. 

Nicméně jejich dostupnost pro město je tak velmi dobrá, že není potřeba podpořit vznik těchto služeb 

přímo na území města. Je však nezbytné tyto služby podpořit, aby mohly řešit tíživé sociální situace 

sokolovských občanů. Jednou ze služeb, která přímo ve městě chybí, ale pro občany je dostupná ve 

spádové oblasti, je denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V současné 

době ji sokolovské rodiny nemohou využívat každodenně, a proto strategie přihlíží k možnému rozvoji 

této služby. Tato zjištění se odrazila v navrhované strategické části plánu.  

 

Plán rozvoje sociálních služeb je zpracován na období 5let, a proto bude doplněn akčním 

plánem na období kratší např. jednoleté nebo dvouleté. Takový akční plán bude konkretizovat kroky, 

kterými by se jednotlivá opatření a aktivity realizovaly. Bude tak možné pružně reagovat na nově 

vzniklé podmínky, které v době tvorby plánu nebyly známé.   Mezi takové podmínky patří zejména 

finanční zdroje, které mohou výrazně ovlivnit provedení plánovaných aktivit. V programovacím 

období 2014 - 2020 budou připravené nové výzvy z evropských fondů pro předkládání projektů, což 

může významně urychlit nebo podpořit realizaci plánovaných aktivit a ulevit tak rozpočtu města.  
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PŘÍLOHA A  - PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z FONDU 

SOCIÁLNÍ PODPORY 2008 - 2014 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Centrum sociálních 

služeb Sokolov o.p.s. 1.688.000 3.000.000 1.326.120 1.826.120 1.702.000 1.700.000 1.500.000 

CHB o.s. -  provoz 

Centra ucelené 

rehabilitace a soc. 

klastru 1.900.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000  - - 

ZDRAPOSO o.s. 2.139.000 3.020.000 2.890.000 2.800.000 2.680.000 2.300.000 2.000.000 

Agentura osobní 

asistence a sociálního 

poradenství o.p.s. 50.000 60.000 60.000 80.000 60.000 65.000 55.000 

Centrum pro zdravotně 

postižené Karlovarského 

kraje o.s. 50.000 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Člověk v tísni o.p.s. - - 30.000 20.000 35.000 40.000 50.000 

Denní centrum 

Mateřídouška o.p.s. - 60.000 80.000 120.000 300.000  300.000 300.000 

Diakonie ČCE, středisko 

Radost v Merklíně - 10.000 15.000 6.500 6.500 - - 

DOP-HC Dolní Rychnov 

s.r.o. 55.970 80.000 90.000 80.000 80.000 80.000 110.000 

Farní charita Aš 11.194 - - - - - - 

Farní charita Karlovy 

Vary 103.582 - - - - - 40.000 

Kotec o.s. 50.000 60.000 - 60.000 150.000 150.000 169.000 

Zařízení následné, 

rehab. a hospicové péče 

Nejdek (dříve LDN 

Nejdek p.o.) - - 30.000 - 30.000 30.000 40.000 

Nejste sami o.s.   50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Oáza klidu o.p.s. - 40.000 40.000 40.000 - 40.000 - 

Občanské sdružení 

Chráněné bydlení 

Sokolov 95.150 100.000 105.000 120.000 150.000 300.000 300.000 

Občanské sdružení 

Sokolík 11.194 25.000 - - - - - 

Pomoc v nouzi o.p.s. 83.955  59.900 75.000 683.401 715.000 715.000 

TyfloCentrum Karlovy 

Vary 30.000 45.000 40.000 80.000 80.000 60.000 50.000 

Útočiště o.s. 31.194 - - 50.000 - - - 

Sdružení Linka bezpečí - - - 5.000 5.000 - - 

Náhradním rodinám, 

o.p.s. - - - - 50.000 0 - 

Zdroj: www.sokolov.cz. Vlastní zpracování.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

ESF – Evropský sociální fond 

EU – Evropská unie  

MěÚ – městský úřad  

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky  

OP LZZ – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

ORP – obec s rozšířenou působností 

OSA – odbor správních agend 

OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dětí 

OSV – odbor sociálních věcí 

PSER – Plán sociálně ekonomického rozvoje  

SPOD – sociálně právní ochrana dětí 

SPRSS KK - Strategický plán rozvoje sociálních služeb Karlovarského kraje 
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