Souhrn výsledků analýz (analytické části)
a návrhové části
Strategie území SO ORP Domažlice
v oblasti předškolní výchovy a základního školství,
sociálních služeb, odpadového hospodářství
a bezpečnosti a pořádku v obcích

část II. – Sociální služby
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Úvod
Souhrn výsledků analýz Strategie území SO ORP Domažlice v oblasti sociálních služeb přehledně
shrnuje definované problémy a nedostatky v území, které byly zjištěny v analytické části
strategického dokumentu. Tuto problematiku, tj. současný stav sociálních služeb ve SO ORP
Domažlice, nejvýstižněji vystihuje SWOT analýza, která je souhrnem identifikovaných silných a
slabých stránek, budoucích příležitostí či hrozeb na území SO ORP Domažlice a je proto umístěna na
samém začátku tohoto textu.
Navazující část textu je zaměřena na návrhovou část strategického dokumentu a seznamuje
s definovanou vizí pro oblast sociálních služeb ve SO ORP Domažlice, která představuje žádoucí
stav, kterého by prostřednictvím plnění vytyčených cílů mělo v budoucnosti dojít.
Stanovené cíle vycházejí ze závěrů analytické části dokumentu a z problémových okruhů, které byly
v rámci dokumentu formulovány ke shrnutí zaznamenaných nedostatků v území. Jednotlivé cíle jsou
podrobněji rozepsány do přehledných tabulek, vč. jejich gestorů a veškerých opatření, která je
k jejich naplnění třeba uskutečnit. Pokrok v plnění cílů je možné měřit a sledovat pomocí soustavy
indikátorů, jejichž sledováním jsou pověřeni jejich správci.
Systém zpracování strategického dokumentu je ze strany Svazu měst a obcí ČR zcela jasně
vymezený a závazný.
Realizační tým zpracovává Strategii dle dostupných metodik a metodických pokynů ze strany Svazu
měst a obcí České republiky s cílem posílit meziobecní spolupráci (MOS) v rámci právním řádem
definovaném území SO ORP Domažlice.
Dokument je zpracováván od podzimu roku 2013 a jeho realizace vč. průběžných aktualizací je
naplánována do roku 2023.
V rámci tohoto dokumentu se vymezila a definovala možnost meziobecní spolupráce ve 4
stanovených oblastech SO ORP Domažlice, a to včetně návrhu možných řešení. Řešenými oblastmi
jsou následující:
 Školství a předškolní vzdělávání;
 Sociální služby;
 Odpadové hospodářství;
 Bezpečnost a pořádek v obcích.
Téma (Bezpečnost a pořádek v obcích) je tématem volitelným a bylo zástupci jednotlivých obcí
navrženo a zároveň odsouhlaseno na 1. oficiálním setkání představitelů obcí v územním obvodu
ORP Domažlice, které se uskutečnilo 25. 6. 2014 v areálu skládky Lazce.
Každá z výše jmenovaných oblastí je ve zpracovaném dokumentu rozdělena na analytickou a
návrhovou část. V rámci analytické části došlo ke zmapování aktuálního stavu dané problematiky
v řešeném území a na základě zjištěných informací byly následně vyvozeny závěry a potřeby,
které je v území pro jeho další žádoucí rozvoj třeba naplnit a uspokojit. Tyto závěry byly
v návrhové části dále rozpracovány do jednotlivých problémových okruhů a samotných cílů,
k jejichž monitorování byla sestavena soustava monitorovacích indikátorů.
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Za schválení dokumentu a jeho následnou implementaci a aktualizaci nese odpovědnost
Shromáždění starostů SO ORP Domažlice, společně s gestorem strategie, kterým je Svazek českých
měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko. Zabezpečení samotné realizace
strategie a vytyčených cílů je zajištěno prostřednictvím gestorů jednotlivých cílů, kteří v řešeném
území působí jako iniciátoři nezbytných kroků a opatření, které budou směřovat nejenom k naplnění
cílů, ale v širším kontextu rovněž k naplnění definované vize, která je rovněž součástí tohoto
dokumentu. Pokroky v realizaci je pak možné sledovat prostřednictvím stanovené indikátorové
soustavy.
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1. SWOT analýza oblasti sociálních služeb ve SO ORP Domažlice
Silné stránky:

Slabé stránky:

Široké spektrum dostupných zařízení a služeb pro
seniory

Neexistující systém informovanosti o sociálních
službách

Nabídka volnočasových aktivit ve větších městech

Nedostatek kvalifikovaného personálu

Bezplatné základní poradenství v oblasti sociálních
služeb
Dostupnost sociálních služeb ve větších městech
(Domažlice, Kdyně)
Existence komunitního střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Domažlicku pro období 2012 2015
Dobré fungování azylového domu pro matky s dětmi v
Havlovicích
Dobré pokrytí všech cílových skupin dle typologie
MPSV

Nedostatečné finanční ohodnocení kvalifikovaného
personálu
Slabá komunikace mezi pečovatelskou službou a
starosty jednotlivých obcí
Nedostatečná dopravní obslužnost do větších měst
z některých obcí SO ORP Domažlice
Nedostatečná nabídka volnočasových aktivit prevence nežádoucího chování v malých obcích
Nedostatečná kapacita azylových domů v Domažlicích
a Havlovicích
Dlouhá čekací doba na přiznání sociálních dávek – u
příspěvku na péči až jeden rok
Absence zařízení pro bezdomovce

Příležitosti:
Zvýšení informovanosti jednotlivých skupin
obyvatelstva o poskytovaných sociálních službách v
obcích
Spolupráce spádových obcí na finančním zajištění
potřebných služeb v regionu (domov se zvláštním
režimem), TP pro uživatele drog, dluhová poradna)
Systémová podpora sociálních služeb v rámci regionu
Komunitní setkávání poskytovatelů sociálních služeb
s představiteli obcí - vzájemná spolupráce
Vytvoření místa projektového manažera pro sociální
podnikání v rámci ORP, využívání nástrojů APK a
přípravu projektů z OPZ
Vytvoření místní sítě profesionálních sociálních
pracovníků obcí, NNO, ÚP
Společenská podpora dobrovolnictví, jeho rozšíření a
zkvalitnění
Možnost čerpání finančních prostředků z nadačních
fondů a ze strukturálních fondů EU

Hrozby:
Složitá administrativní náročnost čerpání prostředků z
EU
Absence koncepce rozvoje sociálních služeb na krajské
úrovni
Malý zájem představitelů obcí a poskytovatelů o
zapojení se do plánování sociálních služeb v ORP
Finanční nejistota poskytovatelů sociálních služeb
Složitá legislativa pro sociální služby - nadměrná
byrokracie
Nedostatek finančních prostředků pro poskytování
služeb
Finanční problémy uživatelů
Nedostatečná kapacita sociálních služeb pro seniory

Síťování a aktivizace realizátorů sociálního podnikání

Nedostatek terénních pracovníků a dobrovolníků

Podpora lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Nárůst počtu sociálně vyloučených lokalit

Podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného
prostředí
Nabídka sociálních a komunitních služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením
Zřizování a rozšiřování kapacity sociálních služeb
poskytovaných v komunitě (terapeutické dílny,
chráněné bydlení) dle potřebnosti a stanoveného
plánu

Konzervatismus obyvatel ve vztahu k dobrovolnické a
jinak zaměřené sociální činnosti

Rozšíření služeb pro oběti domácího násilí
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2. Shrnutí pro oblasti sociální služby ve SO ORP Domažlice
Dle mapování sociálních zařízení a služeb v území bylo zjištěno, že v roce 2012 bylo dle zákona o
sociálních službách č.108/2006 Sb. v Registru za ORP Domažlice registrováno celkem 19
poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují služby v celkem 26 zařízeních. Jednotlivá zařízení
jsou výrazně koncentrovaná do největší obce v ORP Domažlice, kde je zastoupeno pestré spektrum
zařízení pokrývajících potřeby obyvatelstva v ORP. Další významnější koncentrace zařízení sociálních
služeb je ve městě Kdyně.
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je rozložení
sociálních služeb v ORP k dnešnímu dni následovné:
Tabulka 1: Rozložení sociálních služeb v ORP (Zdroj: Vlastní šetření)

Sociální služby v ORP Domažlice
A. Sociální poradenství

počet

podíl (v %)

4

15,5%

B. Služby sociální péče

12

46%

C. Služby sociální prevence

10

38,5%

Celkem v ORP

26

Nejvýznamnějším poskytovatelem služeb sociální prevence v ORP Domažlice je církev, která v ORP
zřizuje 7 zařízení.
Obce se svými 8 zařízeními sociálních služeb jsou největší a nejdůležitější skupinou poskytovatelů
služeb sociální péče. Služby, které nabízejí, pomáhají cílovým skupinám začlenit se do společnosti a
oddálit nebo vyloučit tak potřebu jejich umístění v ústavech sociální péče či jiných podobných
zařízeních.
V ORP se vyskytují i tzv. následné služby, které jsou nabízeny v 8 zařízeních. Většina z nich poskytuje
ve svých zařízeních aktivizační programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dvě z těchto
zařízení poskytují i registrovanou službu.
Dle finanční analýzy bylo nejvíce finančních prostředků obcí v ORP Domažlice v letech 2009 – 2010
(téměř 114 mil. Kč) vynaloženo na investiční výdaje do výstavby a rekonstrukcí zařízení pro seniory.
Z hodnocení současné úrovně vybavenosti ORP sociálními službami pro jednotlivé cílové skupiny je
možné konstatovat, že v ORP Domažlice jsou nejlépe pokryty potřeby seniorů, neboť v rámci řešené
oblasti je k dispozici dostatečná kapacita v domovech pro seniory, azylových domech a bytech
v domech s pečovatelskou službou. Pro tuto cílovou skupinu v ORP Domažlice zcela chybí pobytové
zařízení pro osoby s omezenou soběstačností a specifickými potřebami (domov se zvláštním
režimem). Toto pobytové zařízení, které je nejblíže v krajském městě Plzeň, by pokrylo poptávku,
kterou z důvodu potřeby zvláštního režimu pro tyto osoby odmítají pobytová zařízení pro seniory
v Domažlicích a ve Kdyni. Tato služba by byla v ORP potřebná i pro občany, kteří jsou v současné době
klienti zařízení pro seniory a u nichž došlo ke zhoršení zdravotního stavu, které jim neumožňuje
setrvat v těchto zařízeních.
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ORP Domažlice nejsou dostupné služby poskytované v zařízeních:
 centra denních služeb
 denní stacionáře;
 týdenní stacionáře;
 domovy pro osoby se zdravotním postižením;
 domovy pro seniory
 domovy se zvláštním režimem;
 chráněné bydlení;
 azylové domy;
 domy na půl cesty;
 zařízení pro krizovou pomoc;
 nízkoprahová denní centra;
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež;
 noclehárny;
 terapeutické komunity;
 sociální poradny, pracoviště rané péče;
 intervenční centra;
 služby následné péče.
V ORP zcela chybí zařízení, které by poskytovalo pracovní příležitosti pro znevýhodněné a obtížně
zaměstnatelné skupiny obyvatel (chráněná dílna/sociální podnik).
Všichni zástupci poskytovatelů sociálních služeb v ORP Domažlice spolupracovali v letech 2011 až
2012 na druhé etapě komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku, kterého výstupem byl
Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku pro období 2012- 2015. Tento
komunitní plán nezahrnuje rozvoj sociálních služeb pro 18 obcí Kdyňska. Toto území je zahrnuté v
Komunitním plánu mikroregionu Kdyňsko 2007-2013 z roku 2006
V souvislosti s procesem transformace sociálních služeb, demografickým vývojem a stárnutím
populace je možné v SO ORP Domažlice očekávat trend spojený s omezováním služeb pobytového
charakteru a naopak zajištění této cílové skupině fyzickou i psychickou soběstačnost formou
terénních služeb sociální péče, aby mohla co nejdéle žít v domácím prostředí (semimurální péče) a
aby v co nejvyšší míře mohla zvládat zapojení do běžného života společnosti. Vyšší poptávka po
těchto službách vyžaduje v ORP Domažlice propojení 6 zařízení poskytujících pečovatelskou službu,
jejichž zřizovatelem jsou obce, s jedním soukromým zařízením poskytujícím pečovatelskou službu,
odlehčovací služby a osobní asistenci. Z rozhovoru s poskytovateli pečovatelských služeb však
vyplývá, že velkou roli zde hraje konzervatismus klientů, předsudky a nedůvěra vůči poskytovatelům
a celkový nedostatek informovanosti o službách. Potenciální klienti zejména v malých obcích běžně
očekávají řešení jejich sociální situace v rámci rodiny a sousedských vztahů, čímž dochází k suplování
funkce terénních sociálních služeb.
V ORP Domažlice nebyl realizován v posledních pěti letech žádny projekt cílený na dobrovolnickou
práci. Není zde taky žádný projekt, který by propojil občany potřebné i občany pomoc poskytující
s obcemi, neziskovými organizacemi i komerčními firmami na komunitním principu. Chybí spolupráce
představitelů obcí, školských zařízení, farních úřadů a organizací poskytujících sociálně služby na
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celkové podpoře dobrovolnictví, kde je potřeba od základu změnit přístup k této celospolečenské
záslužné práci a nespojovat si s ní dobrovolně povinné akce z doby před rokem 1989.
Dle dotazníkového šetření, které proběhlo v měsících leden – únor 2014 v rámci řízeného rozhovoru
k tématu meziobecní spolupráce (MOS) s představiteli obcí a dobrovolných sdružení obcí (DSO) ještě
vyplynulo malé zapojení obcí s počtem obyvatel do 499 (v ORP 71 %) do systému plánování sociálních
služeb v ORP. Tyto obce obecně necítí potřebu, stejně jako ve školství, angažovat se a zapojit do
plánování sociálních služeb na svém území.

2.1. Vize pro oblast školství a předškolního vzdělávání
„Obyvatelé obcí jsou informováni o spektru sociální péče a využívají širokou nabídku dostupných
služeb, kterou pro všechny cílové skupiny kromě obcí poskytují i profesionální organizace společně
s dobrovolníky.“

2.2. Řízení strategie
Pro řízení strategie jsou důležití správci cílů (viz popis cílů v jednotlivých oblastech, kolonka správce
cíle). Správce cíle není osoba, která by měla za úkol daný cíl samostatně zrealizovat. Jeho rolí je
hlídat, aby se na plnění cíle nezapomnělo. Je to osoba, která bude v území iniciovat kroky směřující
k plnění cíle, bude komunikovat s ostatními subjekty v území, bude dbát nad tím, aby se do
budoucích akčních plánů dostávaly konkrétní kroky, které přispějí k plnění cíle, bude kontrolovat, že
do příslušného rozpočtu budou zahrnuty prostředky určené k plnění cíle. Ostatní subjekty v území
však mají společnou povinnost spolu s gestorem aktivně usilovat o plnění cíle. Správce cíle také bude
v následujících letech sledovat prostřednictvím indikátorů, zda je cíle dosahováno. V další budoucí
spolupráci bude tuto informaci poskytovat ostatním městům a obcím a společně budou hledat další
řešení k přibližování se stanovenému cíli.
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3. Problémové okruhy pro oblast školství a předškolního vzdělávání
ve SO ORP Domažlice
3.1. Problémový okruh 1: Nedostatečná informovanost o sociálních
službách v obcích
Strom problémů:

Problémový okruh 1
Nedostatečná informovanost o sociálních službách v obcích

Absence
uceleného
informačního
systému o sociálních službách
Roztříštěnost
informací
poskytovatelích SS v území

o

Nedostatečná komunikace mezi
obcemi – poskytovateli SS a jejich
uživateli (občany)

Velké zastoupení obcí do 499 obyvatel
Absence koordinátora sociálních služeb v
ORP
Nízká úroveň spolupráce představitelů
obcí na zajištění sociálních služeb
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3.2. Problémový okruh 2: Nedostatek dobrovolníků v území
Strom problémů:

Problémový okruh 2
Nedostatek dobrovolníků v území

Ocenění dobrovolnické práce

Absence
projektů
dobrovolnickou práci

zaměřených

Nízký zájem veřejnosti o dobrovolnictví

Nízký počet dobrovolníků v území

Nulová spolupráce mezi představiteli
obcí, školských zařízení, farních úřadů a
poskytovateli sociálních služeb

Nedostatečná
informovanost
možnostech dobrovolnictví

na

o
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4. Popis cílů v jednotlivých oblastech sociálních služeb ve SO ORP
Domažlice
4.1.1.1. Cíl 1. 1: Realizace společné informační kampaně (Problémový okruh 1:
Nedostatečná informovanost o sociálních službách v obcích)
Problémový
okruh 1
Cíl 1.1

Popis cíle

Hlavní opatření

Název indikátorů
k hodnocení cíle

Správce cíle

Nedostečná informovanost o sociálních službách v obcích
Realizace společné informační kampaně
V současné době v ORP Domažlice neexistuje žádný informační systém o sociálních
službách, který by poskytoval jednotné a ucelené informace o možnostech řešení
různých životních situací, do kterých se obyvatelé ORP mohou dostat. Zřízením webových
stránek, zaměřených na sociální služby, vytvořením on-line katalogu o sociálních
službách, sestavením stručných přehledů možných řešení životních situací (pro obce),
z nichž některé budou v ORP dostupné rovněž v tištěné formě, dojde ke zlepšení
informovanosti občanů o existenci jednotlivých služeb a možnostech jejich praktického
využívání. Tímto krokem tak dojde k maximalizaci užitku, který z čerpání těchto služeb
obyvatelům ORP přirozeně plyne. Díky společné informační kampani dojde rovněž
k efektivnější a účinnější propagaci projektů, které jsou v oblasti služeb v rámci ORP
Domažlice realizovány. Společná informační kampaň v sociální oblasti dále pomůže
zlepšit stávající systém komunikace mezi obcemi, poskytovateli sociálních služeb a
samotnými uživateli, čímž dojde ze zvýšení efektivity a kvality fungování všech výše
uvedených složek, což s sebou přinese pozitivní dopad na občany – uživatele těchto
služeb.
A. 1 Právní opatření
 Zpracování návrhu smlouvy o výměně informací mezi jednotlivými
zprostředkovateli služeb a jejich průběžné aktualizaci
 Zpracování návrhu smlouvy se správcem webového portálu o jeho vytvoření a
průběžné aktualizaci
A. 2 Ekonomická opatření
 Kalkulace nákladů na sběr dat a podkladů
 Kalkulace nákladů na zavedení informačního systému
 Kalkulace nákladů na vydání tištěných katalogů a propagačních materiálů
B. 1 Věcná opatření
 Schůzka a jednání se zástupci všech poskytovatelů sociálních služeb o budoucí
spolupráci v rámci společné informační kampaně
 Sběr dat a podkladů od jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb v ORP
 Počet klientů v zařízeních sociálních služeb (služby sociální péče + sociální
prevence) na 1 000 obyvatel SO ORP Domažlice
 Využití disponibilních kapacit sociálních služeb poskytovaných v rámci SO ORP
Domažlice
 Uskutečnění společné informační kampaně
 Počet obcí zapojených do společné informační kampaně
 Vytvořené webové stránky
 Počet vytvořených informativních materiálů
starosta města Domažlice
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4.1.1.2. Cíl 2. 1: Vytvořit systém dobrovolnické činnosti
(Problémový okruh 2: Nedostatek dobrovolníků v území)
Problémový
okruh 2
Cíl 2.1

Popis cíle

Hlavní opatření

Název indikátorů
k hodnocení cíle
Správce cíle

Nedostatek dobrovolníků v území
Vytvořit systém dobrovolnické činnosti
Informovanost o dobrovolnické činnosti v sociálních službách v území je nedostatečná.
Chybí zde systém, který by podporoval její rozvoj. V letech 2010 až 2012 nebyla zjištěna
žádná organizace provozující sociální služby, která by cíleně podporovala projekty na
rozšíření dobrovolnické činnosti v ORP. Ze stran představitelů obcí, školských zařízení,
farních úřadů, firem a poskytovatelů sociálních služeb chybí větší osvěta o potřebnosti
dobrovolnictví, která by nastartovala zájem o dobrovolnickou práci ve většině
zařízení sociálních služeb v ORP. Toto opatření by mělo mít za následek nejen zvýšení
kvality života jednotlivých klientů, ale také vliv na kvalitu poskytovaných sociálních
služeb. Zároveň by tato činnost dobrovolníkům přinášela dobrý pocit z poskytnuté
pomoci, pocit potřebnosti a utužení občanských hodnot či přátelství. Vzájemnou
organizovanou spoluprácí obcí ORP s nevládními organizacemi a firmami (společné
projekty, výstavy, média) by došlo ke zlepšení povědomí veřejnosti o dobrovolnictví a
uznání dobrovolnické činnosti v rámci občanské společnosti.
1 Legislativní opatření

Zpracování návrhu smluv mezi zařízeními sociálních služeb o společném školení
dobrovolníků
A. 2 Ekonomická opatření
 Kalkulace nákladů na realizaci kampaně k oslovení potenciálních dobrovolníků
v území
 Kalkulace nákladů na sběr dat a podkladů
 Kalkulace nákladů na zavedení informačního systému
 Získání finančních prostředků na kampaň k podpoře dobrovolnické činnosti
v území
 Založení podpůrných fondů k ocenění dobrovolnické práce (sbírky, nadace)
B. 1 Věcná opatření
 Schůzka a jednání se zástupci představitelů obcí, školských zařízení, farních
úřadů, firem a poskytovatelů sociálních služeb o budoucí spolupráci v rámci
kontinuální osvěty v oblasti dobrovolnické práce a cíleného oslovování
dobrovolníků
 Zřízení webových stránek o dobrovolnické činnosti v ORP (poptávka x nabídka)
 Vydání osvědčení o dobrovolnické činnosti
 Zaškolení nových dobrovolníků
 Organizace pravidelných setkávání s dobrovolníky v území
 Medializace činnosti dobrovolníků v ORP (inzerce a pravidelné rubriky v místním
tisku, obecných zpravodajích, apod.)
 Počet dobrovolníků přepočtený na 1 000 obyvatel SO ORP Domažlice
 Počet přijímajících organizací
 Počet akreditovaných dobrovolnických programů
starosta města Poběžovice
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4.1.1.3. Cíl 3. 1: Odstranit bariéry pro osoby se sníženou pohyblivostí
(Problémový okruh 3: Dosažitelnost sociálních služeb)
Problémový
okruh 3
Cíl 3.1

Popis cíle

Hlavní opatření

Název indikátorů
k hodnocení cíle
Správce cíle

Dosažitelnost sociálních služeb
Odstranit bariéry pro integraci osob s omezenou možností pohybu
SO ORP Domažlice se v rámci svého území potýká s nedostatkem bezbariérových
přístupů, a to nejen do veřejně přístupných budov a sídel institucí, tento problém je
patrný rovněž v oblasti veřejné dopravy. Na území SO ORP Domažlice je dopravní služba
s bezbariérovým či usnadněným přístupem do jednotlivých přepravních zařízení nabízena
pouze v ojedinělých případech. Tento stav v ORP tak značně limituje, omezuje a
znevýhodňuje osoby se sníženou či omezenou hybností, případně rodiče s kočárky.
Vypracováním koncepční studie bezbariérových tras a bezbariérové dopravy všech obcí
ORP, vymezením kritických míst a jednáním o zajištění potřebné formy změny dopravy,
dojde v Domažlice ke snížení výskytu těchto bariér a tím k zlepšení dosažitelnosti míst
občanské vybavenosti pro všechny cílové skupiny používající tento druh přepravy.
Realizací tohoto cíle tak navíc dojde ke zkvalitnění a zplnohodnotnění života obyvatel,
kteří jsou v důsledku svého handicapu či momentálního stavu určitým způsobem
diskriminováni a nemohou se plně zapojovat do každodenních běžných činností, mezi
které může patřit i obyčejná cesta autobusem či návštěva některé z veřejných institucí
v rámci SO ORP Domažlice.
A 1 Legislativní opatření

Smlouvy mezi realizátory stavebních úprav a jejich zadavateli (obce)
A. 2 Ekonomická opatření
 Zajištění finančních nákladů na vypracování koncepční studie (rozpočty obcí,
grantové dotační programy, příspěvky uživatelů, sponzorské dary)
 Kalkulace a zajištění finančních nákladů na postupnou realizaci stavebních
úprav, které povedou k vylepšení mobility a kvality života občanů v ORP
B. 1 Věcná opatření
 Zmapování počtu bezbariérových přepravních trasa a bezbariérových vstupů do
veřejných budov v území ORP
 Analýza stávajícího stavu a návrh koncepce postupného odstraňování stávajících
bariér
 Vypracování záměrů jednotlivých etap odstraňování bariér v území
 Pravidelné schůzky se zástupci obcí, sociálních služeb a poskytovateli veřejné
dopravy v území
 Podání žádostí o dotace z vládních programů na odstraňování bariér a postupná
realizace jednotlivých projektových záměrů.
 Vytvoření informačních materiálů pro správce a uživatele veřejného prostředí
(informace, mapa přístupnosti měst a obcí, přehledy přístupnosti
zdravotnických zařízení atd.).
 Procentuální vyjádření počtu bezbariérových autobusů veřejné dopravy ve SO
ORP Domažlice
 Počet informačních letáků o možnostech bazberiérového pohybu
starosta obce Domažlice
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5. Indikátory pro oblast sociálních služeb v SO ORP Domažlice –
souhrn
Indikátory pro oblast sociálních služeb v ORP Domažlice
Číslo indikátoru
1a
1b

Název indikátoru
Počet klientů v zařízeních sociálních služeb
(služby sociální péče + sociální prevence)
Využití disponibilních kapacit sociálních služeb
poskytovaných v rámci SO ORP Domažlice

1.1.1

Uskutečnění společné informační kampaně

1.1.2

Počet obcí zapojených do společné informační
kampaně

1.1.3

Vytvořené webové stránky

1.1.4

Počet vytvořených informativních materiálů

2

Počet dobrovolníků přepočtený na 1 000
obyvatel SO ORP Domažlice

2.1.1

Počet přijímajících organizací

2.1.2

Počet akreditovaných dobrovolnických programů

3
3.1.1

Procentuální vyjádření počtu bezbariérových
autobusů veřejné dopravy ve SO ORP Horšovský
Týn
Počet informačních letáků o možnostech
bezbariérového pohybu

Gestor indikátoru
vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MÚ Domažlice
vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MÚ Domažlice
vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MÚ Domažlice
vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MÚ Domažlice
vedoucí odboru sociálních služeb MÚ
Domažlice
vedoucí odboru sociálních služeb MÚ
Domažlice
pracovnice programu podpory
vzdělávání – Domažlicko,
Horšovskotýnsko (Člověk v tísni, o. p.
s.)
pracovnice programu podpory
vzdělávání – Domažlicko,
Horšovskotýnsko (Člověk v tísni, o. p.
s.)
pracovnice programu podpory
vzdělávání – Domažlicko,
Horšovskotýnsko (Člověk v tísni, o. p.
s.)
starosta města Poběžovice
vedoucí odboru sociálních služeb MÚ
Domažlice
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