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1. ÚVODNÍ INFORMACE A VYMEZENÍ POJMU
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS“), který je zpracován pro období 20192021, je střednědobým rozvojovým dokumentem obce a navazuje na předcházející plány vytvořené
v minulých letech. Zpracování plánu, a to na období 3 let, umožňuje obci § 94 písm. d) zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dokument, který vzniká
jako výstup plánování rozvoje sociálních služeb. Je vytvářen ve vzájemné spolupráci zadavatelů,
uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Možnost zapojit se do tvorby plánu má také široká
veřejnost. Tvorba plánu představuje zjišťování stavu poskytování sociálních služeb v daném území a
zároveň skutečných potřeb. Plánování sociálních služeb představuje cyklický a opakující se proces.
Zjišťování potřeb na území města je uloženo obecní samosprávě zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách.
Město Sokolov cítí nutnost zvyšovat kvalitu a dostupnost sociálních služeb, určeným lidem
v nepříznivé sociální situaci. Tento plán je „živým“ dokumentem, a proto bude pravidelně
vyhodnocováno jeho plnění.

1.1 Vymezení základních pojmů
Plánování rozvoje sociálních služeb
Jedná se o proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich
uspokojování s využitím dostupných zdrojů.
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Poskytovatel
Rozumí se jím subjekt (osoba) poskytující sociální služby při splnění podmínek stanovených zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Pracovní skupina
Je tvořena zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a dalšími případnými
zájemci o danou problematiku. Zabývá se konkrétními úkoly, oblastmi a tématy spojenými s rozvojem
sociálních služeb v řešeném území.
Sociální služba
Rozumí se jí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Široká veřejnost
Rozumí se jí všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování
lhostejné a jsou schopni a ochotni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho následné realizaci. Dále se
širokou veřejností myslí obyvatelstvo dotčeného regionu.
Účastník plánování sociálních služeb
Rozumí se jím uživatel, zadavatel, poskytovatel, ale i další osoba či organizace, která je
zainteresovaná na plánovaném problému či tématu a jeho řešení se účastní. Tzn. jedná se o všechny,
kterých se daný problém či téma dotýká.
Uživatel
Osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci.
Zadavatel
Je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území (obec).

1.2 Principy plánování sociálních služeb
 Princip triády – v rámci komunitního plánování spolu plánují a spolupracují minimálně tři
strany - uživatelé
zadavatelé
poskytovatelé
 Princip rovnosti – 1. Každý má právo starat se o věci veřejné a společné.
2. Každý má právo vyjádřit se a právo mluvit.
3. Nikdo nesmí být vylučován ani diskriminován.
 Princip skutečných potřeb – analýzy popisující stav sociálních služeb – aktivní zjišťování
skutečných potřeb sociálních služeb ve stanoveném území za účasti všech zainteresovaných
stran.
 Princip dohody – v komunitním plánování má přednost souhlasné rozhodnutí.
 Princip ,,Vše je veřejné“ – plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace
o dění v něm jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená.
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 Princip dosažitelnosti řešení - plánování sociálních služeb může být zaměřeno na jeden nebo
více problémů v sociální oblasti. Plánování sociálních služeb a jeho rozvah musí být
přiměřeno místnímu společenství, jeho podmínkám a přání lidí.
 Princip cyklického opakování – plánování tvoří spirálu, v níž se fáze a jednotlivá témata
cyklicky opakují. Je nutné se jimi opakovaně zabývat dle nového vývoje.
 Princip kompetence účastníků – je potřeba vybudovat kvalitní tým.
 Princip přímé úměry – kvalitně probíhající proces plánování je pro komunitu a její občany
stejně přínosný jako vlastní plán. Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jeho
průběhu.

1.3 Financování sociálních služeb
Podle § 95 písm. h) zákona o sociálních službách kraj určuje síť sociálních služeb na území kraje,
přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f). Do budoucna bude důležité klást
důraz na zefektivnění činností poskytovatelů a všech typů sociálních služeb a systematicky
sledovat nákladovost jednotlivých poskytovatelů a jednotlivých sociálních služeb.
Zdroje financování sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji:
a) Dotace MPSV ČR
Jedná se o účelově určenou dotaci ze státního rozpočtu, která bude poskytnuta kraji na
zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb na jeho území.
b) Krajské prostředky/prostředky samosprávy
Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu Karlovarského kraje, které kraj vydá
na spolufinancování sociálních služeb na svém území.
c) Obecní prostředky/prostředky samosprávy
Jedná se o finanční prostředky z obecních rozpočtů, o jejich přidělení rozhoduje obec
ve své samostatné působnosti.
d) Platby z veřejného zdravotního pojištění
Jedná se o zdroje veřejného zdravotního pojištění, určené k hrazení zdravotní péče
poskytované osobám, kterým se poskytují pobytové služby sociální péče v zařízeních
sociálních služeb, pokud je zdravotní péče těmto osobám poskytována vlastními
zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb.
e) Úhrady uživatelů
Významným zdrojem financování sociálních služeb (zejména služeb sociální péče) jsou
úhrady uživatelů sociálních služeb, hrazené z příspěvku na péči či vlastních příjmů.
f) Strukturální fondy Evropské unie
Jedná se o finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.
Město Sokolov se pravidelně podílí na financování sociálních služeb.
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2. ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
MĚSTA SOKOLOVA
2.1 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.
Karlovarský kraj je počtem obyvatel nejmenším a svou rozlohou druhým nejmenším krajem České
republiky. 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.1

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 km².2 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.3 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,

1

Analýza vývoje trhu práce 2017.
https://www.sokolov.cz/mesto/zakladni-udaje-o-meste-sokolov-61
3
ČSÚ vlastní zpracování
2
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Svatava a Dolní Rychnov a počet obyvatel Sokolova se vznikem samostatných obcí snížil přibližně
o tisíc občanů.
Nízká vzdělanostní struktura obyvatelstva Sokolova a Karlovarského kraje, a zánik výrobních
organizací v letech 1990 – 2015 přináší zvýšenou míru nezaměstnanosti a nízké příjmy domácností.
V současnosti evidujeme ekonomický růst a rekordně nízkou nezaměstnanost.4

2.2 Struktura obyvatelstva
Počet obyvatel města Sokolova k 1. 1. 2018 činil 23 438 osob, což je o 1 802 osob méně ve srovnání s
rokem 1991. 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
2017.
Počet živě narozených se v posledních letech pohybuje kolem 200 dětí ročně. Počet zemřelých se
pohybuje kolem počtu 240 – 250 lidí. Vysoká úmrtnost je způsobena měnící se věkovou strukturou,
kdy přibývá osob ve vyšším věku. Počet sňatků i rozvodů v roce 2017 klesl.

Rok

Počet
obyvatel
k 1.1.

Narození

Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Saldo
migrace

Celkový
přírůstek

Sňatky

Rozvody

Potraty

Tabulka č. 1: Pohyb obyvatel ve vybraných letech (1991–2017), Sokolov

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

-76

-16

118

72

131

2012

24 111

219

250

-31

591

690

-99

-34

114

76

131

2013

23 981

216

270

-54

689

737

-48

-102

117

69

92

2014

23 879

196

252

-56

670

731

-61

-117

123

67

97

2015

23 678

249

257

-8

677

753

-76

-84

110

61

79

2016

23 546

229

239

-10

658

780

-122

-132

133

62

92

2017

23 614

227

241

-14

629

723

-94

-108

123

55

67

Zdroj: ČSÚ. Vlastní zpracování.
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Tabulka č. 2: Věková struktura populace Sokolova 1991–2017
0-14 let

15-64 let

65 a více let

Podíl ve věku v %

Index
stáří

Prům.
věk

Rok

muži

ženy

muži

ženy

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

2014

1 821

1 728

8 046

8 043

1 725

2 399

14,9

67,7

17,4

116,2

41,5

2015

1 845

1 733

7 947

7 902

1 773

2 478

15,1

66,9

15,0

101,7

41,8

2016

1 835

1 715

7 852

7 768

1 805

2 571

15

66,4

18,6

123,3

42,1

2017

1 796

1 714

7 881

7 822

1 849

2 652

14,9

66,1

19,0

128,2

42,33

muži

ženy

0-14

15-64

65+

Zdroj: MěÚ Sokolov, OSA. Vlastní zpracování.

Dle tab. č. 2 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 42 let.
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
100 – 200 osob, v posledním roce o 125), obyvatelstvo přirozeně stárne, přírůstek nově narozených
dětí není tak významný, celkový počet dětí se snižuje5

2.3 Vzdělanost a zaměstnanost/nezaměstnanost
Tabulka č.3: Vzdělanost a zaměstnanost v roce 2016
Stav na
konci
čtvrtletí

I.
II.
III.
IV.
Stav na
konci
čtvrtletí

5

Celkový počet
evidovaných
5 465
4 995
4 716
4 775
UoZ
celkem

Věková struktura nezaměstnaných
Do 19
let

20-34
let

225
207
264
231
bez
vzděl +
neúpl.

35 – 49
let

Nad
50 let

Délka nezaměstnanosti
Do 3
měs

3 - 6měs.

1 716
1 859
1 665
1 129
900
1 556
1 701
1 531
944
674
1 463
1 559
1 430
1 040
571
1 452
1 612
1 480
1 316
615
Struktura nezaměstnaných podle vzdělání
základní
vzdělání

vyučeni

střední
bez
maturity

vyučeni
s matur.

ÚSV

6-9
měs

9-12
měs.

Nad 12
měs.

494
521
409
335

295
336
339
269

2 647
2 520
2 357
2 240

ÚSO

vyšší
odborné

bak. +
VŠ

MěÚ Sokolov, OSA, vlastní zpracování
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zák.vz.

I.
II.
III.
IV.

5 465
4 995
4 716
4 775

1 545
1 617
1 470
1 475

1 372
1 190
1 137
1 158

1 578
1 342
1 262
1 296

235
199
195
197

91
75
76
83

61
59
54
57

481
430
430
420

11
9
10
10

91
74
82
79

Struktura volných pracovních míst podle vzdělání
Stav na
konci
čtvrtletí

I.
II.
III.
IV.

VPM celkem
560
624
584
481

bez
vzděl +
neúpl.
zák.vz.

základní
vzdělání

3
5
11
24

186
153
138
105

vyučeni

střední
bez
maturity

vyučeni
s
maturito
u

ÚSV

ÚSO

vyšší
odborné

bak. +
VŠ

223
291
242
157

39
49
38
40

15
15
23
22

5
22
36
29

27
28
40
48

9
3
14
13

53
58
42
43

Zdroj: MPSV. Vlastní zpracování.

Mapa č. 1: Průměrný roční podíl nezaměstnaných osob v % v regionu Sokolov,
v Karlovarském kraji a ČR k 30. 09. 2017
Město Sokolov, se řadí mezi oblasti s vyšší mírou nezaměstnanosti, než je nezaměstnanost
v Karlovarském kraji či v celé republice. Pro porovnání následující mapa poskytuje srovnání podílu
nezaměstnaných osob v ČR, v Karlovarském kraji a v Sokolově.

Zdroj: MPSV. Vlastní zpracování.
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Tabulka č.4 Průměrný roční podíl nezaměstnaných osob v % v regionu Sokolov,
v Karlovarském kraji a ČR
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sokolov

8,7

7,3

6,0

8,5

9,4

9,5

9,5

10,7

9,9

8,7

7,4

4,9

Karlovarský
kraj

7,3

6,0

5,2

7,8

8,5

8,2

8,0

9,0

8,2

7,1

5,5

3,4

ČR

6,0

4,9

4,1

6,2

7,0

6,7

6,8

7,7

8,6

6,04

5,6

2,9

Zdroj: MPSV. Vlastní zpracování. K datu k 31. 12. 2017.

2.4 Příspěvek na péči o osobu blízkou
Od roku 2007 je občanům závislým, vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu, na péči jiné
osoby poskytován úřadem práce příspěvek na péči.
Tabulka č. 5: 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

2014

168

141

100

59

468

2015

174

144

116

60

494

2016

87

301

208

141

737

2017

94

360

245

148

847

Zdroj: ÚP Sokolov. Oddělení nepojistných dávek. Vlastní zpracování

Tabulka č.6: Příspěvek na péči – děti a mládež do 18 let ve městě Sokolov k 31. 7. 2017

Stupeň postižení
I.
II.
III.
IV.
celkem

Počet dětí a mládeže do 18 let
36
14
19
16
85

Zdroj: ÚP Sokolov. Oddělení příspěvku na péči a dávky pro osoby se zdravotním

Z výše uvedených údajů tabulky č. 5 a č. 6 vyplývá, že se počet osob závislých na péči jiné osoby
zvyšuje.

9

Město Sokolov vykonává na základě soudního rozhodnutí veřejného opatrovníka, a to k 31.06.2018
55 osobám omezeným ve svéprávnosti, dalším cca 62 osobám je opatrovníkem ustanovena jiná
fyzická osoba, zpravidla rodinný příslušník. 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 sociálních věcí.6

2.5 Bydlení, sociálně vyloučené lokality
Dle ,,Analýzy sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví se zřetelem na bydlení 2016“, kterou
zpracovala Agentura pro sociální začleňování, jsou v současné době v Sokolově ohroženi sociálním
vyloučením jak Romové, tak neromové, kteří nemusí nutně bydlet koncentrovaně na jednom místě
( území s nižším nájemným). V analýze jsou popsány čtyři sociálně vyloučené lokality a to v městské
části v ulici Nádražní, v ulici U Divadla, v blízkosti kina Alfa a na sídlišti Michal. Jako klíčové jsou
pro obyvatele vyloučených lokalit identifikovány tyto problémy:
- bydlení,
- (ne)zaměstnanost,
- vzdělávání,
- práce s mladistvými
- zadluženost

3. PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB VE MĚSTĚ SOKOLOV NA OBDOBÍ
2019 - 2021
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova 2019 – 2021 je zpracován v souladu se
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období let 2018 – 2020, a to
zejména v oblastech:
 podpora rodin, seniorů a péče o ohrožené děti
 podpora takových služeb, aby senioři mohli žít ve svém domácím prostředí co
nejdéle,
 podpora terénní, ambulantní a odlehčovací služby a zajištění podpory rodinám
pečujícím o své blízké,
 vytváření podmínek pro uživatele sociálních služeb, kteří potřebují specializovanou
pobytovou formu péče,
 podpora domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem,
 prosazování a uplatňování účinného a udržitelného systému financování sociálních
služeb,

6

OSV vlastní zpracování
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zpracování krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb jako zásadního
dokumentu pro fungování krajské sítě sociálních služeb – zástupci odboru SV jsou
členy Návrhové skupiny

3.1 Zpracovatelský tým
 Koordinátor plánování sociálních služeb (pracovník OSV)
 Pracovní skupiny za oblast senioři, zdravotně postižení, osoby s mentálním
handicapem, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením.
 Sociální pracovníci města Sokolov

3.2 Vymezení cílových skupin
V rámci plánování byly vymezeny 4 cílové skupiny :
Pracovní skupina pro seniory
Cílovou skupinou nejsou všichni senioři ale ti, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace způsobené
věkem a neuspokojivým zdravotním stavem potřebují částečnou, nebo úplnou podporu při zvládání
základních činností spojených s péčí o vlastní osobu, a to formou odborné ošetřovatelské péče a
podpory rodiny nebo poskytovatelů sociálních služeb (ať už pobytových, či ambulantních a terénních).
Věková hranice cílové skupiny je věk 65 let a výše.
Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením
Osoby se zdravotním postižením všech věkových skupin, a to osoby definované v zákoně č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a obecně také osoby s dlouhodobě
nepříznivým zdravotním stavem, který podstatně omezuje jejich psychické, fyzické nebo smyslové
schopnosti. Zákon č. 108/2006 Sb. vymezuje zdravotní postižení jako tělesné, mentální, duševní,
smyslové nebo kombinované postižení (včetně osob s autismem a dlouhodobě nemocných), jehož
dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Lidé dlouhodobě nezaměstnaní; s nízkým stupněm vzdělání, žijící v dluhové pasti. Osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (prostituce, bezdomovectví apod.);
pachatelé trestné činnosti a osoby opouštějící zařízení po výkonu trestu odnětí svobody; osoby závislé
na drogách, osoby mající problém s drogami a osoby mající problém s nedrogovými závislostmi; oběti
domácího násilí (fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází
opakovaně v jejich soukromí); oběti trestné činnosti (každý, komu bylo trestným činem ublíženo,
komu tak vznikla škoda na majetku, zdraví nebo mu byla způsobena škoda morální či jiná újma a
pozůstalí po obětech); etnické menšiny, a osoby z jiného socio-kulturního prostředí (převážně se jedná
o Romy v nepříznivé sociální situaci, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením).
Rodiny s dětmi a mládeží
Všechny věkové skupiny 0 - 26 let; rodiny s dětmi v tíživé sociální situaci; děti z dětského domova;
rodiny v přechodné krizi – partnerské krize, výchovné problémy, šikana; rodiny ohrožené domácím
násilí; rodina, kde je zdravotní postižení (rodič nebo dítě); rodina, kde je závislost; rodiny ohrožené
chudobou (nezaměstnanost, nízké příjmy, zadluženost); rodiny ohrožené ztrátou bydlení; samoživitelé;
11

matky na mateřské dovolené (poporodní problémy); rodiny s náhradní rodinnou péčí; nezletilí rodiče;
lidé navracející se z ústavní výchovy; nezletilí pachatelé trestné činnosti.

3.3 Použité metody
Při procesu zpracovávání SPRSS bylo využito osvědčených metod používaných pro plánování
zajištění sociálních a souvisejících služeb. Bylo rovněž přihlédnuto ke struktuře
„ Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Karlovarského kraje“. Bylo také využito zkušeností
z období přípravy SPRSS z minulých let.
Stručný přehled použitých metod:
- Řízené pohovory (zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb)
- Anketní šetření – zjišťování potřeb místních obyvatel prostřednictvím ankety
- Práce v pracovních skupinách – řízená práce zástupců triády v celkem 4 pracovních
skupinách
- Koordinace procesu – prostřednictvím pracovníka odboru sociálních věcí

3.4 Výstupy –SWOT analýzy
1) Výstupy z pracovních skupin - příležitosti
Rodiny s dětmi
- sociální bydlení
- vznik průmyslové zóny (zaměstnanost)
- lepší spolupráce mezi školami a NNO
- vyšší počet terénních sociálních pracovníků v NNO
- odborné sociální poradenství – dluhové poradny
Senioři
- bezbariérovost MDK, bazén – vstup
- spolupráce se školami, mezigenerační setkávání
- venkovní cvičící stroje v okolí nízkonákladových domů pro seniory
- společenská akce pro seniory a zdravotně postižené např. společný večer, ples, zážitkový
výlet
- Web města – možnost zvětšení textu
Ohrožení sociálním vyloučením
- komunitní práce
- domovníci v domech v sociálně vyloučených lokalitách
- finanční zapojení okolních obcí – úhrada všech vlastních terénních služeb (občanům obce)
- nízký počet terénních pracovníků v NNO
- chybí návazné služby po akutním vyřešení problému - terapeutické komunity, Domovy pro
seniory s nízkými příjmy
- udržení pracovní pozice terénního pracovníka na MěÚ SO (dotace z úřadu vlády)
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Zdravotně postižení – duševní a mentální
- propagace služeb
- sociální byty
- péče o pečující osoby
2) Výstup z anketního šetření


V roce 2017 provedl odbor sociálních věcí anketu a ve svém výsledku vycházel z údajů 95
respondentů. Cílem bylo mapování potřeb občanů a identifikovat jejich názory, postoje a
požadavky v sociální oblasti. V následující kapitole jsou stručně vybrány nejpodstatnější
zjištění:
- 41.8% občanů si myslí, že má dostatek informací o sociálních službách ve městě Sokolov
- 58,2% občanů nemá dostatek informací, 25,65% tyto informace zatím nepotřebovalo
- 29,5% občanů považuje za velmi důležité řešit sociální bydlení
- 22,8% občanů považuje za velmi důležitou službu Pečovatelská služba – pomoc a péče
o člověka v jeho přirozeném prostředí
-22,8% občanů považuje za velmi důležitou službu Osobní asistence – podpora a asistence
v běžných činnostech v domácím prostředí nebo kdekoliv, kde člověk potřebuje, zajištění
společnosti a dohledu klientům všech věkových skupin, typů postižení i specifických potřeb,
doprovod k lékaři, na úřady, do školy.



Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, že je potřeba zvýšit informovanost občanů o
sociálních službách. Dotazníkové šetření ukázalo na význam odboru sociálních věcí při MěÚ
Sokolov, kam se lidé, nevědí-li si rady, obrátí pro relevantní odpověď.7



V roce 2017 odbor SV provedl rychlé anketní šetření ohledně potřebnosti výstavby Domova
pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Dotazovaných osob bylo 75 a z výsledku
vyplývá, že 81 % dotázaných občanů považuje otázku výstavby Domova pro seniory a
Domova se zvláštním režimem za důležitou.

4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA
SOKOLOVA /MIMO SOKOLOV
4.1 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 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 celého území. Kapacitu jednotlivých sociálních služeb upravují dle potřeb daného území
sami poskytovatelé u registrujícího orgánu Karlovarského kraje. Kapacita musí být v souladu
7

Město Sokolov OSV., Analýza dotazníkového šetření. 2017.
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s Akčním plánem pro oblast sociálních služeb Karlovarského kraje, který rozšiřuje Strategický plán
rozvoje sociálních služeb Karlovarského kraje (SPRSS KK) v časovém horizontu 1roku do roku 2018,
od roku 2019 v časovém horizontu 2 let.
Nabídka sociálních služeb pro obyvatele území Sokolova je relativně pestrá. Ve zvýšené míře byla
registrována potřeba zřízení domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a zvýšení kapacity
Azylového domu.
Dosud poptávku po pobytovém zařízení pro seniory města vykrývají zařízení v okolních obcích
Dolní Rychnov - DOP-HC s.r.o.
 Domov pro seniory – kapacita 22 lůžek
 Domov se zvláštním režimem – kapacita 32 lůžek
 Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení – kapacita 8 lůžek
Královské Poříčí - Toreal s.r.o.
 Domov pro seniory – kapacita 138 lůžek
 Domov se zvláštním režimem – kapacita 39 lůžek
Svatava - Dům klidného stáří spol. s r.o.
 Domov se zvláštním režimem – kapacita 26 lůžek
Kynšperk nad Ohří - Sociální služby Kynšperk nad Ohří, p.o.
 Domov pro seniory – kapacita 69 lůžek
 Domov se zvláštním režimem – kapacita 80 lůžek
Nové Sedlo Loučky - Oáza klidu o.p.s.
 Domov se zvláštním režimem – kapacita 44 lůžek
Ze shora uvedené tabulky č. 2 vyplývá, že počet seniorů ve městě Sokolov razantně stoupá.
Vzhledem k demografickému vývoji lze do budoucna očekávat zvýšený zájem o některou pobytovou
formu sociální služby přímo na území města Sokolova. Vzhledem ke stárnutí populace
v celorepublikovém měřítku se dá předpokládat zvýšená poptávka o sociální službu Pečovatelská
služba, která podporuje klienty přímo v jejich přirozeném prostředí.
Jako další potřebu do budoucna lze vnímat podporu pečujícím osobám, kteří jsou ve svém životě
s ohledem na poskytování téměř celodenní péče velmi omezeni.
Odbor sociálních věcí vytvořil v letech 2012 až 2018 rezervu finančních prostředků
ve výši 8 373 161 Kč na zřízení nových příspěvkových organizací. V současné době se konkrétně
jedná o příspěvkovou organizaci – Sociální služby Sokolov, která bude podporována touto rezervou
v 1. roce činnosti.
V plánu rozvoje města je zahrnuta výstavba Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem.

4.2 Přehled registrovaných sociálních služeb ve městě a ORP Sokolov:
(ověřeno v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV 2018)
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Tabulka č. 7: Dostupnost sociálních služeb ve městě Sokolov a mimo Sokolov (území
ORP Sokolov)
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
podle zákona č.108/2006

Dostupnost v Sokolově

Dostupnost v ORP (mimo Sokolov)

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
 všichni poskytovatelé

Základní sociální poradenství

 Centrum pro zdravotně
postižené Karlovarského
kraje, o.p.s.
 Pomoc v nouzi, o.p.s.
 Sociální služby
v Kynšperku nad Ohří, p.o.
( vykonává poradna pro
rodinu, manželství a
mezilidské vztahy v
Sokolově)
 Člověk v tísni, o.p.s.

Odborné sociální poradenství



všichni poskytovatelé





Gopala o.p.s. sídlo Nové Sedlo
Člověk v tísni, o.p.s. Chodov
Sociální služby v Kynšperku nad
Ohří, p.o.
Debitum gratis, spolek, sídlo
Kamenice
Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje, o.p.s.




SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Průvodcovské a předčitatelské
služby
Podpora samostatného bydlení

 Agentura osobní asistence
a sociálního poradenství,
o.p.s
 Centrum pro zdravotně
postižené Karlovarského
kraje, o.p.s.

 Centrum sociálních služeb
Sokolov, o.p.s.
 Pomoc v nouzi, o.p.s.

 TyfloCentrum
KarlovyVary o.p.s.
 Rytmus o.p.s.
 Společnost Dolmen, z.ú.
 Fokus Mladá Boleslav, z.s.

Centra denních služeb

Není poskytovatel

Denní stacionáře



Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Domovy pro seniory

Denní centrum
Mateřídouška, o.p.s.
Není poskytovatel
 DOZP SOKOLÍK p. o.
Není poskytovatel

 Agentura osobní asistence a
sociálního poradenství, o.p.s
 Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje, o.p.s.







Pomoc v nouzi, o,.p.s. Sokolov
Peč. služba, p.o. Horní Slavkov
Město Habartov
Město Chodov
DOP-HC s.r.o. D.Rychnov
Centrum sociálních služeb
Sokolov, o.p.s.



TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s.






Společnost Dolmen, z.ú. Liberec
Rytmus o.p.s.
Fokus Mladá Boleslav, z.s
Denní centrum Žirafa, z.s.
N.Sedlo
 Denní centrum Mateřídouška,
o.p.s.Chodov
Není poskytovatel
 Sociální služby v Kynšperku nad
Ohří, p.o.
 DOP-HC s.r.o. D.Rychnov
 Sociální služby, p.o. Kynšperk
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
podle zákona č.108/2006

Domovy se zvláštním režimem

Dostupnost v Sokolově

Není poskytovatel

 Společnost Dolmen, z.ú.
 Chráněné bydlení
Sokolov, z.s.

Chráněné bydlení
Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

 NEMOS Sokolov, s.r.o.

Dostupnost v ORP (mimo Sokolov)



n.O
TOREAL,s.r.o. Kr.Poříčí
DOP-HC s.r.o. D.Rychnov
Dům klidného stáří spol. s r.o.
Oáza klidu o.p.s.xxxxx
Sociální služby v Kynšperku nad
Ohří, p.o.
TOREAL,s.r.o. Kr.Poříčí



Společnost Dolmen, z.ú. Liberec



DOP - HC s.r.o. D.Rychnov







Není poskytovatel
Není poskytovatel
Občané města mohou využívat celorepublikové služby např. Anděl na
drátě, z.ú.- asistenční a tísňová péče.

Odlehčovací služby
Tísňová péče

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

Raná péče

Telefonická krizová pomoc

Tlumočnické služby
Azylové domy
Domy na půl cesty
Kontaktní centra
Intervenční centra
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež
Noclehárny

 Správa zdravotních a
sociálních služeb Cheb
 Středisko pro ranou péči
Praha, z.s.
Sociální služby
v Kynšperku nad Ohří,
p.o. . (činnost bude
ukončena v březnu 2019)
 Svaz neslyšících a
nedoslýchavých osob,
z.s. (neregistrovaná
soc.služba)
 Pomoc v nouzi, o.p.s
 Pomoc v nouzi, o.p.s.
 KOTEC o.p.s
 Pomoc v nouzi, o.p.s.
 Pomoc v nouzi, o.p.s.


Kotec o.p.s.



Pomoc v nouzi, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

 Člověk v tísni, o.p.s.
 Kotec, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

 TyfloCentrum Karlovy
Vary o.p.s.




Správa zdravotních a sociálních
služeb Cheb
Společnost pro ranou péči z.s.
Praha



Sociální služby v Kynšperku nad
Ohří, p.o. (činnost bude ukončena
v březnu 2019)



Svaz neslyšících a
nedoslýchavých osob, z.s.
(neregistrovaná soc.služba)




Pomoc v nouzi, o.p.s.
Pomoc v nouzi, o.p.s.



Khamoro, o.p.s. - Romské
integrační centrum




Člověk v tísni, o.p.s.
Centrum pro dítě a rodinu Valika,
z.s.



TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
podle zákona č.108/2006
Sociálně terapeutické dílny
Terénní programy

Sociální rehabilitace

Krizová pomoc
Služby následné péče
Terapeutické komunity

Dostupnost v Sokolově
 Denní centrum
Mateřídouška, o.p.s.
 Kotec, o.p.s
 Člověk v tísni, o.p.s.
 TyfloCentrum Karlovy
Vary o.p.s.
 Rytmus, o.p.s.
 Fokus Mladá Boleslav, z.s.

Dostupnost v ORP (mimo Sokolov)




Člověk v tísni, o.p.s.
Kotec, o.p.s.

 TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s.
 Rytmus, o.p.s.
 Fokus Mladá Boleslav, z.s.

Diecézní charita Plzeň –
Diecézní charita Plzeň – celostátní
celostátní působnost
působnost
Možnost využít celorepublikové služby např. Alkat, z.s., Lotos
doléčovací centrum - o.p.s.
Možnost využít celorepublikové služby např. Magdalena o.p.s.,
Sananim z.ú., White lichti, z.ú.

Zdroj: http://iregistr.mpsv.cz Vlastní zpracování.

Tísňovou pomoc město Sokolov poskytuje prostřednictvím Městské policie Sokolov formou
dvaceti tísňových tlačítek pro seniory, či vážně zdravotně postižené občany.

4.3 Související služby ve městě Sokolov
Na území města Sokolova dále působí řada poskytovatelů, tzv. souvisejících služeb. V tomto
případě se nejedná o služby podle zákona o sociálních službách, přesto jsou tyto služby velmi
důležitou součástí systému poskytování pomoci v regionu. V následujícím přehledu je uveden
soupis těchto služeb, např.:
- Občanské sdružení STŘÍPKY – Domácí hospic Motýl
- Baby klub Robinson
- Dům dětí a mládeže Sokolov
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
- Svaz diabetiků v ČR, územní organizace Sokolov, pobočný spolek
- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.
- Psychiatrická péče
- Probační a mediační služba
- Český červený kříž Karlovy Vary, oblastní spolek
- Potravinová banka Karlovarského kraje, z.s.
- Městská policie Sokolov – tísňová pomoc
Dále město Sokolov podporuje tyto své aktivity:
- Senior Expres pro občany města Sokolov od 70 let věku.
- Bezplatnou právní poradnu pro občany města Sokolov od 65 let věku.
- Zvýhodněné vstupné do bazénu pro občany města Sokolov od 65 let věku.
- Zdravotní cvičení pro seniory pro občany města Sokolov od 65 let věku.
- Cvičení - Krav Maga pro občany města Sokolov od 65 let věku.
- Besedu pro seniory s vedením města a s kulturním programem.
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-

-

Tři kluby seniorů (Hornická, Komenského, Jiřího z Poděbrad).
Taneční odpoledne pro seniory.
Odpoledne pro sociální služby (představení poskytovatelů sociálních služeb).
Výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně potřebných rodin.
Ocenění dárců krve.
Vydávání Katalogu poskytovatelů sociálních služeb.
Poskytuje dotace na integraci těžce zdravotně postiženým dětem.
Zprostředkovává přidělování nízkonákladového bydlení pro seniory.
V rámci grantového systému spolurozhoduje o poskytnutí dotací na aktivity seniorů
(výlety) a činnost Svazu diabetiků v ČR, pobočný spolek, Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s. a Svazu tělesně postižených osob v ČR, z.s..
Bezplatná hromadná doprava pro seniory nad 70 let věku.

4.4 Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu OSV
2012
Centrum sociálních služeb
Sokolov o.p.s.
CHB o.s. - provoz Centra
ucelené rehabilitace a soc.
klastru
ZDRAPOSO o.s.
Agentura osobní asistence a
sociálního poradenství
o.p.s.
Centrum pro zdravotně
postižené Karlovarského
kraje o.s.
Člověk v tísni o.p.s.
Denní centrum
Mateřídouška o.p.s.
Diakonie ČCE, středisko
Radost v Merklíně
DOP-HC Dolní Rychnov
s.r.o.
Farní charita Karlovy Vary
Kotec o.s.
Zařízení následné, rehab. a
hospicové péče Nejdek
(dříve LDN Nejdek p.o.)
Nejste sami o.s.
Oáza klidu o.p.s.
Občanské sdružení
Chráněné bydlení Sokolov
Pomoc v nouzi o.p.s.
TyfloCentrum Karlovy
Vary
Útočiště o.s.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.702.000

1.700.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

0

1.000.000
2.680.000

2.300.000

2.000.000

-

-

60.000

65.000

55.000

60.000

60.000

90.000

130.000

60.000
35.000

60.000
40.000

60.000
50.000

40.000

40.000
50.000

40.000
50.000

0
0

300.000

300.000

300.000

500.000

560.000

500.000

500.000

6.500

-

-

-

-

-

-

80.000

80.000

110.000

-

-

-

-

150.000

150.000

40.000
169.000

220.000

220.000

350.000

350.000

30.000
50.000
-

30.000
50.000
40.000

40.000
50.000
-

40.000
50.000
-

30.000
50.000
-

30.000
50.000
-

10.000
50.000
-

150.000
683.401

300.000
715.000

300.000
715.000

300.000
265.000

300.000
465.000

300.000
600.000

150.000
600.000

80.000
-

60.000
-

50.000
-

70.000

70.000

100.000

80.000
-

Podpora dle de minimis
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Sdružení Linka bezpečí
Náhradním rodinám, o.p.s.

2012
5.000

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

2017
35 000

2018

50.000

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000
9.000

300.000
9.000

300.000
10.000

-

-

-

-

-

15.000
50.000

0

-

-

-

-

-

40.000

-

Občanské sdružení Střípky
Raná péče Kuk, z.ú.
Svaz neslyšících a
nedoslýchavých osob v ČR,
z.s.
Společnost Dolmen, z.ú.
samostatné bydlení
Společnost Dolmen, z.ú.
chráněné bydlení
Střípky, domácí hospic
Motýl
Centrum pro rodinu a dítě
Valika z.s.

-

-

-

100.000
80.000

-

50.000

0

100.000

300 000

300 000

300 000

-

-

50.000

Zdroj: www.sokolov.cz. Vlastní zpracování.

5. PRIORITY MĚSTA SOKOLOVA NA OBDOBÍ
2019-2021
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.8

5.1 Strategie rozvoje sociálních služeb
Město Sokolov se při definování VIZE přiklání k principům KÚ Karlovarského kraje:
1) Sociální služby jsou poskytovány osobám v nepříznivé sociální situaci, kterou není možné
řešit pomocí veřejně dostupných služeb, jiných běžných služeb a přirozených zdrojů.
2) Sociální služba je poskytována uživatelům především v jejich přirozeném/domácím prostředí.
3) Poskytování sociální služby je řízeno potřebami uživatelů.
4) Sociální služby uživatele podporují v samostatném a nezávislém životě s cílem předcházet či
zamezit jeho sociálnímu vyloučení, navrátit jej do běžného života.
5) Sociální služby jsou ekonomicky udržitelné.

Globální cíl VIZE
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.
8

VESELÝ, A., NEKOLA, M., Analýza a tvorba veřejných politik. Přístupy, metody a praxe.
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Priority města Sokolova:
I.
Udržení a rozvoj sociálních a souvisejících služeb pro všechny cílové skupiny
(zajištění dostatečné nabídky a souvisejících aktivit, finanční podpora kvalitních a
efektivních služeb, zahájení činnosti příspěvkové organizace (pečovatelská služba),
výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.
II.
Podpora procesu komunitního plánování
III.
Efektivní financování sociálních služeb
(Vyhodnocení programu pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních
služeb)
IV.
Rozvoj sociální práce ve městě
(udržení pracovní pozice terénní pracovník – dotace úřad vlády)
V.
Podpora informovanosti, propagace a zvyšování prestiže SP
(aktualizace katalogu 1x ročně, podpora neformálních vztahů soc. pracovníků a
pracovníků soc. služeb, pořádání Odpoledne pro sociální služby (prezentace služeb 2x
ročně)
VI.
Podpora rodin s dětmi – podpora odborného poradenství, sociálně aktivizačních služeb,
podpora služeb pro rodiny ohrožené domácím násilím, viz. priorita I. opatření 1.1
VII.
Zlepšení kvality volného času skupin ohrožených sociálním vyloučením (podpora aktivit
pro seniory a ZP, kluby seniorů aj.), viz. priorita I. opatření 1.4

Město Sokolov pravidelně, ze svého rozpočtu, podporuje sociální služby, které jsou poskytovány
občanům města Sokolova. Od 1.1.2019 je v účinnosti Program pro poskytování dotací na podporu
poskytovatelů sociálních služeb. Naplňuje tak zásady pro jejich vícezdrojové financování. Přehled
poskytnutých finančních dotací z rozpočtu města je uveden ve vyhodnocení Strategického plánu
rozvoje sociálních služeb – příloha č. 1.

Priorita č. I: Udržení a rozvoj sociálních a souvisejících služeb
1.1 Opatření

Podpora pobytových, ambulantních a terénních služeb pro seniory



Aktivity

Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Financování,
Předpokládané zdroje












Podpora sociálních služeb, které zajistí co nejdelší setrvání člověka
v přirozeném prostředí (pečovatelská služba, osobní asistence aj.)
Podpora sociálních služeb - Domovy pro seniory, Domovy se
zvláštním režimem včetně hospicové péče.
Podpora příspěvkové organizace města Sokolov – komplexní péče o
seniory:
 Pečovatelská služba
 Domov pro seniory - výstavba
 Domov se zvláštním režimem - výstavba
Dostupné sociální služby pro seniory
Provázaný systém sociálních služeb pro seniory
Vedení města, odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov, NNO
Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, orgány města
Průběžně
MPSV a jiné zdroje
Rozpočet města
Rozpočet města – výstavba pobytového zařízení
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1.2 Opatření

Podpora pobytových, ambulantních a terénních služeb pro osoby
se zdravotním postižením a duševním onemocněním



Aktivity


Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Financování,
Předpokládané zdroje

1.3 Opatření











Podpora sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením (závislosti, ztráta bydlení, nezaměstnanost, dluhy)


Aktivity






Výstupy opatření

Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Financování,
Předpokládané zdroje

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,
samostatné bydlení, sociálně terapeutické dílny.
Podpora denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením.
Výstavba Domova se zvláštním režimem.
Dostupné sociální služby pro cílovou skupinu.
Provázaný systém sociálních služeb pro cílovou skupinu.
Vedení města, odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov, NNO
Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, orgány města.
Průběžně
MPSV a jiné zdroje
Rozpočet města
Rozpočet města – výstavba pobytové 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.
Strategický plán sociálního začleňování města Sokolov pro období
2017 – 2019
Místní plán inkluze 2017 – 2020
Komunikační plán 2018 - 2019
Zachování pracovní pozice - terénní pracovník na OSV MěÚ
Sokolov.
Vedení města, odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov.
Poskytovatelé sociálních služeb, politická reprezentace města.
Průběžně, dle plánu.
MPSV, Úřad vlády a jiné zdroje.
Rozpočet města.

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

Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Financování

1.5 Opatření
Aktivity
Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady
Předpokládané zdroje











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, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).
Udržení programu na podporu integrace zdravotně postižených dětí.
Mapování potřeb cílové skupiny.
Definování hlavních problémů cílové skupiny.
Fungující systém služeb sociální prevence a navazujících služeb.
Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov, NNO.
Vedení města, poskytovatelé sociálních služeb, MPSV.
Průběžně
MPSV a jiné zdroje.
Rozpočet města

Podpora odborného sociálního poradenství









Podpora stávajících odborných poraden.
Udržení bezplatné právní pomoci občanům města Sokolov nad 65 let
Fungující odborné poradny. Člověk v tísni, o.p.s., Pomoc v nouzi,
o.p.s. terénní odborné sociální poradenství.
Vedení města.
Poskytovatelé sociálních služeb.
Průběžně
70.000 Kč/rok; při udržení bezplatné právní pomoci pro seniory.
Rozpočet města.

Priorita č. II: Podpora procesu komunitního plánování
2.1 Opatření

Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a Karlovarským
krajem



Aktivity

Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady










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. –
návrhová skupina
Změny v plánu rozvoje služeb a podklady pro plán na další období.
Akční plány na jednotlivé roky.
Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov
Poskytovatelé sociálních služeb, Karlovarský kraj.
Setkávání pracovních slupin 1 x za 2 měsíce, setkávání realizační
skupiny a řídící skupiny 4 x ročně, akční plány 1x ročně.
Bez nákladů
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2.2 Opatření

Mapování potřeb občanů Sokolova


Aktivity



Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram







Náklady
Předpokládané zdroje




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.).
Přehled o potřebách území.
Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov
Poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé služeb
1 – 2 ročně
Pokud bude proveden kvalifikovaný sociologický výzkum,
odhadované náklady jsou cca 100 000 Kč.
Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování – možnost připojení
se k Analýze pro MP.
Dotace ESF, rozpočet města.

Priorita č. III.: Efektivní financování sociálních služeb
3.1 Opatření
Aktivity
Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady

Udržení systému financování sociálních služeb







Analýza nového systému a zavedení do praxe.
Transparentní systém financování sociálních služeb z rozpočtu města,
který vychází z potřebnosti sociálních služeb.
Vedení města ve spolupráci s odborem sociálních věcí.
Poskytovatelé sociálních služeb.
Průběžně
Bez nákladů

Priorita č. IV: Rozvoj sociální práce ve městě Sokolově
4.1 Opatření
Aktivity

Posílení sociální práce na obci



Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady
Předpokládané zdroje









Udržet popřípadě rozšířit kolektiv kvalifikovaných sociálních
pracovníků obce.
Dostatečné personální a materiálně technické zabezpečení sociální
práce na obci.
Dostupná sociální práce občanům města.
Vedení města ve spolupráci s odborem sociálních věcí .
Poskytovatelé sociálních služeb, Krajský úřad Karlovarského kraje
Průběžně
2 300 000 Kč/ročně
Rozpočet města
Příspěvek MPSV na výkon státní správy .
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4.2 Opatření

Standardizace sociální práce OSPOD

Aktivity
Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady
Předpokládané zdroje










Personální stabilizace OSPOD MěÚ Sokolov.
Výkon sociální práce v souladu se Standardy kvality SPOD.
Revize standardů kvality OSPOD.
Vedení města ve spolupráci s odborem sociálních věcí.
Poskytovatelé sociálních služeb, orgány zajišťující SPOD a další
spolupracující organizace.
Průběžně
11 000 000 Kč/ročně
Dotace na výkon SPOD

Priorita č. V: Informovanost občanů
5.1 Opatření

Zveřejňování informací o sociálních službách


Aktivity

Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady
Předpokládané zdroje

5.2 Opatření

Aktivity

Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady
Předpokládané zdroje












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.
Informace v tištěné i elektronické formě
Akce „Odpoledne pro sociální služby“.
Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov.
Poskytovatelé sociálních služeb.
Průběžně
Zveřejňované informace – bez nákladů.
Náklady na akci 45 000 Kč.
Rozpočet města

Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb












Návrh struktury tištěného katalogu poskytovatelů sociálních služeb.
Sběr dat o poskytovatelích sociálních služeb.
Vydání katalogu.
Aktualizace dat internetového katalogu poskytovatelů sociálních
služeb.
Tištěný katalog poskytovatelů sociálních služeb.
Internetový katalog poskytovatelů sociálních služeb.
Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov.
Poskytovatelé sociálních služeb, MěÚ Sokolov.
Opakovaně 1x ročně
38 000 Kč/1000 ks (internetová verze katalogu – bez nákladů)
Rozpočet města
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5.2 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 nástrojů9. 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 (radě města,
zastupitelům, poskytovatelům sociálních služeb, občanům atd.) zpětnou vazbu a pomoc při dalším
rozhodování o pokračování realizované politiky10. Monitoring a evaluace strategie bude probíhat
v jednoleté periodicitě, kdy bude orgánům 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.
Komunitní plán je živý materiál, který vzhledem k délce platnosti plánu a rychlému vývoji v oblasti
sociálních služeb (změny legislativy, změny potřeb obyvatel atd.) může vyžadovat potřebné změny.
Vlivem různých aspektů může dojít k požadavku úpravy již schváleného plánu na základě aktuální
situace v této oblasti.

Indikátor udržitelnosti procesu
Fungování plánování sociálních služeb bude zajištěno pravidelným setkáváním pracovních skupin a
řídící skupiny. V rámci pracovních skupin budou stanoveny termíny dalšího setkání, frekvence těchto
setkání bude minimálně 1x ročně, s ohledem na organizační náročnost a kvalitní naplň daných setkaní.
Řídící skupina se bude scházet minimálně 2x ročně nebo dle potřeby. Místem setkávání bude i nadále
budova Městského úřadu Sokolov. Setkávání pracovních skupin a obdobně skupiny řídící (zápis,
prezenční listina) bude ukazatelem fungování a pokračování procesu. V obsahu setkání bude mimo
jiné provedena kontrola plnění úkolů.
Účelem vyhodnocení bude zjistit:
 co se změnilo v cílových oblastech,
 zda byly uskutečněné aktivity efektivní a účinné,
 zda se objevily nové oblasti a témata,
 zda se systém, nabídka či kvalita poskytovaných služeb posunuly ve směru společné představy
Město Sokolov bude i v příštích letech spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb na zvýšení
kvality služeb a na hospodárném využívání veřejných prostředků poskytnutých v rámci dotace
z rozpočtu města.
Průběžně bude monitorovat mezi občany Sokolova využívání sociálních služeb a spokojenost
s kvalitou poskytovaných služeb.

9

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

10
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SEZNAM ZKRATEK
ČR – Česká republika
ČSÚ – Český statistický úřad
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
NNO – nestátní neziskové organizace
MDK – městský dům kultury
SVL – sociálně vyloučená lokalita
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PŘÍLOHA Č.1

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU
ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA
SOKOLOV 2014 - 2018
1.1 Opatření

Podpora pobytových, ambulantních a terénních služeb pro seniory


Aktivity

Výstupy opatření
Spolupráce
Harmonogram
Náklady
Předpokládané zdroje














Zhodnocení





Realizace



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
Dostupné sociální služby pro seniory
Provázaný systém sociálních služeb pro seniory
Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, orgány města
Průběžně
2 000 000 Kč/rok
Rozpočet města – Fond sociální podpory
Finanční podpora města
Občanské sdružení Střípky - Mobilní hospic Motýl
 2014 –
0 Kč
 2015 –
0 Kč
 2016 – 300 000 Kč
 2017 – 300 000 Kč
 2018 – 300 000 Kč
Centrum sociálních služeb Sokolov o.p.s.
 2014 – 1 500 000 Kč
 2015 – 1 000 000 Kč
 2016 - 500 000 Kč
 2017 –
0 Kč
 2018 –
0 Kč
Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s.
 2014 – 55 000 Kč
 2015 – 60 000 Kč
 2016 – 60 000 Kč
 2017 – 90 000 Kč
 2018 – 130 000 Kč
DOP-HC Dolní Rychnov s.r.o.
 2014 – 110 000 Kč
 2015 –
0 Kč
 2016 –
0 Kč
 2017 –
0 Kč
 2018 –
0 Kč
Zařízení následné a rehabilitační péče Nejdek
 2014 – 40 000 Kč
 2015 – 40 000 Kč
 2016 – 30 000 Kč
 2017 – 30 000 Kč
 2018 – 10 000 Kč
Realizováno
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1.2 Opatření

Podpora pobytových, ambulantních a terénních služeb pro osoby
se zdravotním postižením a duševním onemocněním


Aktivity




Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady
Předpokládané zdroje

Plánována výstavba Domova pro seniory a Domova se zvláštním
režimem
2018 – schváleno zřízení příspěvkové organizace města – Sociální
služby Sokolov















Zhodnocení






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
Dostupné sociální služby pro cílovou skupinu
Provázaný systém sociálních služeb pro cílovou skupinu
Vedení města
Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, orgány města
Průběžně
1 050 000 Kč/rok
Rozpočet města – Fond sociální podpory
Finanční podpora města
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o.p.s.
 2014 - 60 000 Kč
 2015 – 40 000 Kč
 2016 – 40 000 Kč
 2017 – 40 000 Kč
 2018 –
0 Kč
Denní centrum Mateřídouška o.p.s
 2014 – 300 000 Kč
 2015 – 500 000 Kč
 2016 – 560 000 Kč
 2017 – 500 000 Kč
 2018 – 500 000 Kč
Nejste sami – Denní centrum Žirafa
 2014 – 50 000 Kč
 2015 – 50 000 Kč
 2016 – 50 000 Kč
 2017 – 50 000 Kč
 2018 – 50 000 Kč
Chráněné bydlení Sokolov, z.s.
 2014 – 300 000 Kč
 2015 – 300 000 Kč
 2016 – 300 000 Kč
 2017 – 300 000 Kč
 2018 – 150 000 Kč
Společnost Dolmen, z.ú. – samostatné bydlení
 2014 –
0 Kč
 2015 –
0 Kč
 2016 –
0 Kč
 2017 - 50 000 Kč
 2018 – 100 000 Kč
Společnost Dolmen, z.ú. – chráněné bydlení
 2014 – 40 000 Kč
 2015 – 80 000 Kč
 2016 – 50 000 Kč
 2017 –
0 Kč
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Realizace

1.3 Opatření




Aktivity




Výstupy opatření




Realizátoři
Spolupráce










Náklady
Předpokládané zdroje

Zhodnocení

 Program na podporu integrace těžce zdravotně postižených
dětí – děti s 3 st. příspěvku na péči – 5 000 Kč
děti s 4 st. příspěvku na péči – 10 000 K
Realizováno

Podpora sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením (závislosti, ztráta bydlení, nezaměstnanost, dluhy)


Harmonogram

 2018 – 100 000 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
 2017 – 15 000 Kč



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
Strategický plán Lokálního partnerství na roky 2014 – 2016,
2016 – 2018
Střednědobý plán sociálního začleňování 2017 - 2019
Zachování pracovní pozice - terénní pracovník na OSV MěÚ
Sokolov
Vedení města, odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov
Poskytovatelé sociálních služeb, politická reprezentace města
r. 2014 – předložit ke schválení do orgánů města
r. 2016 – předložit ke schválení do orgánů města
980 000 Kč/rok dotace na služby sociální prevence
Rozpočet města – Fond sociální podpory, popř. dotace
Finanční podpora města
Kotec o.p.s.
 2014 – 169 000 Kč
 2015 – 220 000 Kč
 2016 – 220 000 Kč
 2017 – 350 000 Kč
 2018 – 350 000 Kč
Pomoc v nouzi o.p.s.
 2014 – 715 000 Kč
 2015 – 265 000 Kč
 2016 – 465 000 Kč
 2017 – 600 000 Kč
 2018 – 600 000 Kč
 Zachována pozice terénního pracovníka – hrazena z dotačního
titulu Úřadu vlády – podpora terénní práce

Realizace



Realizováno
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1.4 Opatření

Podpora sociálních služeb pro rodiny s dětmi



Aktivity



Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady
Předpokládané zdroje











Zhodnocení

Realizace

1.5 Opatření
Aktivity
Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady
Předpokládané zdroje
Zhodnocení





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
Fungující systém služeb sociální prevence a navazujících služeb
OSPOD
Vedení města, poskytovatelé sociálních služeb, MPSV
Průběžně
630 000 Kč/rok
Rozpočet města – Fond sociální podpory
Finanční podpora města
Raná péče Kuk, z.ú.
 2014 –
0 Kč
 2015 –
0 Kč
 2016 – 9 000 Kč
 2017 – 9 000 Kč
 2018 – 10 000 Kč
Centrum pro dítě a rodinu Valika z.s.
 2018 – 50 000 Kč
Člověk v tísni o.p.s.
 2014 – 50 000 Kč
 2015 –
0 Kč
 2016 – 50 000 Kč
 2017 – 50 000 Kč
 2018 –
0 Kč
 Individuální dotace – podpora dětí rodin v krizi (úhrada školy
v přírodě, pomůcek do školy atd.)
Realizováno

Podpora odborného sociálního poradenství










Podpora stávajících odborných poraden
Rozšíření sociálního poradenství o bezplatnou kvalifikovanou právní
pomoc občanům
Fungující odborné poradny
Vedení města
Poskytovatelé sociálních služeb
Průběžně
210 000 Kč/rok; při rozvoji o bezplatnou právní pomoc předem
zpracovat rozpočet s odhadovanými náklady
Rozpočet města – Fond sociální podpory
Podporu odborného sociálního poradenství poskytují:
 Pomoc v nouzi, o.p.s.Sokolov – dluhové poradenství
 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o.p.s.
 Člověk v tísni o.p.s. Sokolov – dluhové poradenství
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Realizace



Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p.o. – Poradna pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy Sokolov
Realizováno

Priorita č. II: Podpora procesu komunitního plánování
2.1 Opatření

Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a Karlovarským
krajem



Aktivity

Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady
Zhodnocení
Realizace

2.2 Opatření














Mapování potřeb občanů Sokolova


Aktivity



Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram







Náklady
Předpokládané zdroje

Zhodnocení

Realizace

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
Změny v plánu rozvoje služeb a podklady pro plán na další období
Akční plány na jednotlivé roky
Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov
Poskytovatelé sociálních služeb, Karlovarský kraj
1 – 2 ročně, akční plány 1x ročně
Bez nákladů
Pracovníci OSV jsou členy návrhové skupiny KÚ KK
Pracovní skupiny ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
Setkání poskytovatelů s vedením města
Realizováno








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.)
Přehled o potřebách území
Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov
Poskytovatelé sociálních služeb
1 – 2 ročně
Pokud bude proveden kvalifikovaný sociologický výzkum,
odhadované náklady jsou cca 100 000 Kč
Dotace ESF, rozpočet města
Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování byla vytvořena
Analýza Bydlení 2016
V roce 2017 dotazník pro občany – web města, střední školy, anketa
v ulicích města
Informace od sociálních pracovníků města
Informace od poskytovatelů SS
Realizováno
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Priorita č. III.: Efektivní financování sociálních služeb
3.1 Opatření
Aktivity

Revize systému financování sociálních služeb





Výstupy opatření

Zhodnocení









Realizace



Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady

Analýza stávajícího systému
Návrh na změnu pravidel Fondu sociální podpory
Schválení pravidel Fondu sociální podpory
Transparentní systém financování sociálních služeb z rozpočtu města,
který vychází z potřebnosti sociálních služeb
Revidovaná pravidla Fondu sociální podpory
Vedení města ve spolupráci s odborem sociálních věcí
Poskytovatelé sociálních služeb, politická reprezentace města
Po převodu kompetencí financování z MPSV na kraje
Bez nákladů
2018 Zrušení Fondu sociální podpory
2018 Nový Program pro poskytování dotací na podporu
poskytovatelů sociálních služeb – nová kritéria
Realizováno

Priorita č. IV: Rozvoj sociální práce ve městě Sokolově
4.1 Opatření
Aktivity

Posílení sociální práce na obci



Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady
Předpokládané zdroje
Zhodnocení
Realizace










Udržet popřípadě rozšířit kolektiv kvalifikovaných sociálních
pracovníků obce
Dostatečné personální a materiálně technické zabezpečení sociální
práce na obci
Dostupná sociální práce občanům města
Vedení města ve spolupráci s odborem sociálních věcí
Poskytovatelé sociálních služeb, Krajský úřad Karlovarského kraje
Průběžně
2 200 000 Kč/ročně
Rozpočet města – příspěvek na výkon státní správy
Udržení 4,5 úvazku – sociální pracovníci
Realizováno
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4.2 Opatření

Standardizace sociální práce OSPOD

Spolupráce








Harmonogram
Náklady
Předpokládané zdroje
Zhodnocení
Realizace







Aktivity
Výstupy opatření
Realizátoři

Personální stabilizace OSPOD MěÚ Sokolov
Výkon sociální práce v souladu se Standardy kvality SPOD
Udržení nově vzniklých pracovních míst na OSPOD
Standardy kvality výkonu SPOD
Vedení města ve spolupráci s odborem sociálních věcí
Poskytovatelé sociálních služeb, orgány zajišťující SPOD a další
spolupracující organizace
Průběžně
8 000 000 Kč/ročně
Dotace na výkon SPOD
Aktualizace Standardů SPOD
Realizováno

Priorita č. V: Podpora informovanosti občanů

5.1 Opatření

Zveřejňování informací o sociálních službách


Aktivity

Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
Náklady
Předpokládané zdroje
Zhodnocení
Realizace

5.2 Opatření

Aktivity

Výstupy opatření
Realizátoři
Spolupráce
Harmonogram
















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
Informace v tištěné i elektronické formě
Akce „Odpoledne pro sociální služby“
Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov
Poskytovatelé sociálních služeb
Průběžně
Zveřejňované informace – bez nákladů
Náklady na akci 45 000 Kč
Rozpočet města
2018 Leták ,,Nejste na to sami“
Informace o SS v Patriotu neschválila redakční rada
Odpoledne pro sociální služby
Realizováno

Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb










Návrh struktury tištěného katalogu poskytovatelů sociálních služeb
Sběr dat o poskytovatelích sociálních služeb
Vydání katalogu
Aktualizace dat internetového katalogu poskytovatelů sociálních
služeb
Tištěný katalog poskytovatelů sociálních služeb
Internetový katalog poskytovatelů sociálních služeb
Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov
Poskytovatelé sociálních služeb
Opakovaně 1x ročně
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Předpokládané zdroje





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

Zhodnocení
Realizace




Katalog je aktualizován a tištěn, dle potřeby.
Realizováno

Náklady

Přehled změn v sociální oblasti 2014 – 2018 ve městě Sokolov
2014



2016





vznik nové služby Centrum pro dítě a rodinu Valika, která působí ve městě Sokolov a
poskytuje Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
2014 až 2015 - MPSV realizovalo individuální projekt Systémová podpora procesů
transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. V rámci projektu spolupracovaly NNO
(Valika, Kotec, Pomoc v nouzi a další s OSPODy) a realizovaly zakázky pro jednotlivé rodiny
prostřednictvím tzv „minitendrů“. Projekt byl velice úspěšný, byl ovšem současně finančně a
administrativně náročný a další projekt MPSV na něj již nenavazoval.
otevřena Noclehárna (nová sociální služba), s kapacitou 26 lůžek, kterou poskytuje organizace
Pomoc v nouzi, o.p.s. Sokolov
vznik následné služby podpora samostatného bydlení, službu provozuje organizace Společnost
Dolmen, z.ú. Liberec
rozšíření Rané péče ve městě Sokolov
2016 – 2019 spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování - setkávání, výstup plán pro
sociální začleňování.

2017


otevření druhého Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v ulici Marie Majerové
Sokolov, službu poskytuje organizace Kotec, o.p.s. Sokolov
 schválen záměr vybudovat prostory pro větší Nízkoprahové denní centrum, s ohledem na
zvyšující se počet lidí, kteří tuto službu využívají, projekt a realizace.
2018
 zastupitelstvo města schválilo záměr zřízení příspěvkové organizace a výstavby Domova pro
seniory a Domova se zvláštním režimem
 otevřen Denní stacionář v Sokolově – službu provozuje organizace Mateřídouška, o.p.s.
Chodov
 přestěhováno Nízkoprahové denní centrum do prostor domu, kde se nachází Noclehárna.
Zvýšena kapacita z 8 klientů v danou dobu na 16 klientů, provozuje organizace Pomoc
v nouzi, o.p.s. Sokolov (navýšení kapacity nezařazeno do sítě soc. služeb)
 K-centrum získalo certifikaci odborné způsobilosti – Kotec, o.p.s.
 rozšíření Odborného sociálního poradenství – Dluhové poradny Gopala o.p.s. (sídlo Nové
Sedlo), Debitum gratis, spolek.(sídlo Kamenice) – terénní služby
 revize Fondu sociální podpory – transformace na Program pro poskytování dotací na podporu
poskytovatelů sociálních služeb (každoroční poskytování dotací)
 odbor SV zapojen do návrhové skupiny KÚ KK
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