Zápis ze setkání u „kulatého stolu“ v rámci komunitního
plánování sociálních služeb na Kralovicku
Senioři, osoby se zdravotním postižením
Datum: 27. 4. 2021
Místo konání: online, platforma Google Meet
Přítomni:
Karel Popel (Kralovice)
Lukáš Janko (Kralovice)
Alena Kučerová (MÚ Kralovice)
Jarmila Valachová (MÚ Kralovice)
Martina Najmanová (KÚ Plzeňského kraje)
Erika Kunešová (KÚ Plzeňského kraje)
Irena Kadlčíková (MPSV)
Libor Formánek (DSP Kralovice)
Rudolf Salfický (DSP Kralovice)
Kateřina Roučková (CPOS Město Touškov)
Veronika Koudelová (CPOS Město Touškov)
Eva Sevelková (CPOS Město Touškov)
Petr Moravec (Ledovec)
Jana Holečková (Ledovec)
Hana Burdová (MÚ Manětín)
Veronika Urbanová (MÚ Plasy)
Lenka Faitová (MÚ Plasy)
Vladimír Kulhánek (Kožlany)
Radek Pešík (Horní Bělá)
Eliška Bartásková (MÚ Kaznějov)
Barbora Cimlerová (Člověk v tísni)
Dominik Dolejš (Tichý svět)
Monika Menclová (Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb)
Kateřina Silovská (Raná péče Kuk)
Lenka Pechmannová (VIDA centrum)
Karolína Kuncová (Domov – plzeňská hospicová péče)
Jiřina Helíšková (Hospic sv. Lazara)
Monika Kalous (veřejnost)
Věra Tautová (Spolek Pro radost Pláně)
Daniel Váhala (Římskokatolická farnost Kralovice)
Program setkání:
1. Informace ke komunitnímu plánování sociálních služeb na Kralovicku
2. Jednací řád pracovních skupin
3. Výstupy z mapování sociální situace na Kralovicku, výstupy z ankety pro veřejnost
4. SWOT analýza
5. Tvorba vize sociální oblasti
6. Různé a diskuze
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Ad 1. Informace ke komunitnímu plánování sociálních služeb na Kralovicku
V úvodu setkání byli všichni přítomní přivítáni, byl představen realizační tým projektu a program
setkání. Paní Eberlová stručně informovala o tom, co znamená pojem komunitní plánování sociálních
služeb, kdo jsou jeho účastníci, co je pro plánování charakteristické, a jaký bude nejbližší
harmonogram projektu a jeho výstupy. Všechny potřebné informace k projektu jsou uveřejněny na
webových stránkách města Kralovice pod záložkou Sociální služby. Zmíněno bylo
i další setkání pracovních skupin s účastí Krajského úřadu Plzeňského kraje, které se uskuteční
8. června 2021. Obsahem setkání budou zejména chybějící sociální služby na Kralovicku a diskuze
o konkrétních zjištěných nedostatcích v tomto regionu. Od září jsou pak plánována další setkání a
také realizace průzkumů potřeb cílových skupin, jejichž zaměření vzejde ze společných jednání.
Průběžně také bude probíhat informační kampaň, kdy všechny informace ke KPSS budou dostupné
na webu města Kralovice, dále se budou uveřejňovat články do zpravodajů a zpracovávat letáky
s informacemi o sociálních službách.
Dále paní Erika Kunešová – nová koordinátorka plánování sociálních služeb na Krajském úřadu
Plzeňského kraje – seznámila přítomné s aktuální situací z hlediska Plzeňského kraje. Paní Kunešová
poděkovala CpKP za zahájení komunitního plánování nejen na území Kralovicka a uvedla, že je nyní
v plánu aktualizovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Plzeňského kraje a také akční plán
pro rok 2022. Za tímto účelem budou následující pracovní skupiny v rámci plánování na Kralovicku
spojeny s plánováním na krajské úrovni. Zároveň během dubna došlo k vyhlášení aktualizace sítě
sociálních služeb v Plzeňském kraji, více informací je na webových stránkách kraje. Paní Kunešová
také upozornila, že je v tuto chvíli možný přechod z rozvojové do základní sítě.

Ad 2. Jednací řád pracovních skupin
Dále byl krátce představen jednací řád pracovních skupin, který byl bez připomínek schválen.

Ad 3. Výstupy z mapování sociální situace na Kralovicku, výstupy z ankety pro
veřejnost
Dalším bodem setkání byla prezentace hlavních výstupů z mapování sociální situace v regionu, jehož
výstupem jsou následující dokumenty:
-

Základní sociodemografický popis území
Popis poskytovaných sociálních služeb
Popis zdrojů systému sociálních služeb

V rámci mapování se pracovalo s daty za rok 2019, některé údaje jsou doplněny za rok 2020, zejména
pak data zjištěná z dotazníkového šetření a rozhovorů. Paní Hrečínová Prodanová představila důležité
výstupy, které z těchto popisů vyplývají.
Všechny dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách města Kralovice a do 7. 5. 2021 je
lze prostřednictvím přiloženého formuláře připomínkovat.
Poté byly představeny výstupy z ankety pro veřejnost, která proběhla mezi obyvateli Kralovicka na
podzim minulého roku. Paní Hrečínová Prodanová poděkovala hlavně poskytovatelům sociálních
služeb, pracovníkům městských úřadů a zástupcům obcí, kteří se podíleli na její distribuci, respektive
sběru dat. Byly zmíněny zajímavé odpovědi z jednotlivých otázek, přičemž vyhodnocení celé ankety
je ke stažení opět na webové stránce města Kralovice, v sekci Sociální služby.
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Ad 4. SWOT analýza
V další části setkání nejprve paní Eberlová shrnula teoretické informace o analýze silných (S)
a slabých stránek (W), příležitostí (O) a ohrožení (T). Následně byl představen a současně projednán
návrh SWOT analýzy stávajícího systému sociálních (a návazných) služeb pro cílovou skupinu
Senioři/Osoby se zdravotním postižením na Kralovicku. Finální návrh SWOT analýzy po
zapracování změn je součástí zápisu (příloha 1).
V návrhu SWOT analýzy byly provedeny tyto změny:
Slabé stránky:









Bod „Chybí podpora pečujícím rodinám, zejm. pobytová odlehčovací služba“ byl upraven na
„Chybí podpora pečujícím rodinám, zejm. pobytová odlehčovací služba a podpora vzdělávání
neformálních pečujících a zároveň služby umožňující odlehčení pro rodiny pečující o děti se
zdravotním postižením“
o Pan Formánek uvedl, že ne vždy o problematice onemocnění pečující vědí. Pečující
neznají onemocnění demence, a proto je potřeba v tomto ohledu vzdělávání, semináře
a celková osvěta, tedy podpora vzdělávání neformálních pečujících.
o Paní Silovská uvedla, že pojem „odlehčovací služba“ se nutně netýká jen problematiky
seniorů. Služba je potřebná také pro rodiny pečující o děti se zdravotním postižením
pro odlehčení rodičů.
Doplněn bod „Blízkost regionu Plzně (a místních sociálních služeb), avšak špatná dopravní
dostupnost z některých obcí v regionu“
o Pan Moravec uvedl, že blízkost Plzně nutí klienty za službami dojíždět a pro některé
služby může být proto neefektivní terénní služby přímo v regionu poskytovat. Na
druhou stranu je do Plzně z některých obcí v regionu hodně špatná dopravní
dostupnost (a tím jsou pro občany sociální služby v Plzni hůře dostupné).
Bod „Chybí dostupné bydlení napříč cílovými skupinami (zejm. pro lidi v nouzi,
nízkopříjmové a sociálně slabé obyvatele, seniory, pro lidi se sníženou schopností
sebeobsluhy“ byl upraven na „Chybí dostupné bydlení napříč cílovými skupinami (zejm. pro
lidi v nouzi, nízkopříjmové a sociálně slabé obyvatele, seniory, pro lidi se sníženou schopností
sebeobsluhy, pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením aj.)“
o Paní Menclová uvedla, že v rámci rané péče bojují s tím, že děti jsou v této oblasti
opomíjeny. Kromě odlehčovacích služeb chybí dostupné bydlení pro rodiny s dětmi
se zdravotním postižením (bezbariérové bydlení apod.), což je problémem nejen na
Kralovicku.
Byl doplněn bod „Bariérovost pratické ZŠ“
o Paní Silovská uvedla, že praktická škola v Kralovicích není bezbariérová.
Byl doplněn bod „Nízká digitální gramotnost seniorů“
o Paní Kadlčíková doplnila tuto slabou stránku s ohledem na fakt, že kvůli on-line
setkání pracovní skupiny se nemohli senioři zapojit, neboť je pro ně tato forma
nepřístupná.

K bodu „V domech s pečovatelskou službou není dostatečný počet bytů (151 žádostí)“ vznesla paní
Kalous dotaz, zda a jak moc se počítá s projekty soukromých investorů, kteří chtějí tento problém
řešit. Paní Eberlová odpověděla, že se teprve nacházíme ve fázi procesu, kdy jsme zmapovali,
s jakými nedostatky sociálních a návazných služeb se region potýká, a v následujících pracovních
skupinách se bude jednat o tom, jakým způsoben zjištěné nedostatky řešit. Pracovní skupiny jsou
otevřené všem zájemcům.
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Příležitosti:










Byl doplněn bod „Projekt Pečuj doma Diakonie ČCE“
o Paní Kadlčíková uvedla, že v Plzeňském kraji jsou 3 poradenská místa (v Plzni,
Přešticích a Klatovech), ale poradkyně funguje pro celý kraj. Projekt podporuje
neformálně pečující. Více lze nalézt na www.pecujdoma.cz (poradkyně pro Plzeňský
kraj/Jitka Kallistová, +420 704 607 825 / plzensky@pecujdoma.cz)
Byl doplněn bod „Dotační tituly MPSV ČR (Obec přátelská rodině a Obec přátelská
seniorům)“
o Paní Kadlčíková uvedla, že se jedná o dvě kategorie, do kterých se mohou hlásit obce
a města dle různých kategorií (například počtu obyvatel atd.). Vítězné obce získají
finanční dotaci pro svůj projekt. Pro letošní rok je však projekt ukončen, obce se
mohou hlásit na rok 2022. Více lze nalézt na https://www.mpsv.cz/obec-pratelskarodine-a-seniorum-2021.
Byl doplněn bod „Projekty na podporu digitální gramotnosti seniorů (projekt s Moudrou
sovičkou)“
o Paní Kadlčíková uvedla, že příští rok bude osloveno 250 seniorů z Plzeňského kraje,
kteří se budou učit pracovat s tabletem/chytrým telefonem. Tento projekt poběží ve
spolupráci s Vodafonem, který bude rozdávat tablety lidem, kteří nemají žádnou
elektroniku. Více lze nalézt na www.moudrasovicka.cz (projekt Digitální odysea –
podrobnosti na stránkách, Mobilní Centrum pro Seniory – MCS, kontaktní osoba: Ing.
Tomáš Hubálek, +420 730 141 072, tomas.hubalek@moudrasovicka.cz)
Byl doplněn bod „Rozšíření služeb organizací s celokrajskou působností v kralovickém
regionu (např. Tichý svět, Člověk v tísni, VIDA centrum Plzeň)“
o Pan Dolejš uvedl, že jakmile někdo hůř slyší, stává se automaticky jejich cílovou
skupinou. Také není problém přijet za klientem a poskytnout aktivizační službu – jsou
schopni problematiku osob se sluchovým postižením na Kralovicku pokrýt. Zároveň
sdělil, že Tichý svět má kontakty na zaměstnavatele, kteří jsou otevření
k zaměstnávání OZP.
o Paní Cimlerová dodala, že Člověk v tísni, konkrétně dluhové poradenství, nemá
problém rozšířit na území Kralovicka terénní poradenství.
o Paní Pechmannová se k tomuto bodu přidala a dodala, že VIDA centrum (podpora
lidem s duševním onemocněním) má pobočky v Plzni a v Rakovníku. Na Kralovicku
klientelu mají, není proto problém se na ně obracet individuálně – službu poskytují
v terénu.
Byl doplněn bod „Finanční zdroje v rámci reformy psychiatrické péče“
o Pan Moravec z Ledovece uvedl, že v oblasti duševního zdraví je realizováno krajské
dotační kolo v rámci reformy psychiatrické péče.

Paní Kadlčíková ještě uvedla další dotační titul, u kterého bylo vyhlášeno 2. kolo. Ten však byl pouze
do konce dubna. Týká se organizací, které jsou celostátní, tzn. působí minimálně v 5 krajích, např.
Krajská rada seniorů (pokud by fungovala v Kralovicích). Více lze nalézt na
https://www.mpsv.cz/dotacni-program-na-podporu-seniorskych-organizaci.
Ohrožení:


Bod „Zvyšující se počet žáků se zdravotním postižením v běžných třídách základních škol“
byl změněn na „Zvyšující se počet žáků se zdravotním postižením v běžných třídách
základních škol (v souvislosti s kapacitami speciálních pedagogických center)“
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o Paní Silovská vznesla dotaz, jak je tento bod myšlený. Paní Eberlová vysvětlila, že
ohrožení je podobné jako třeba v případě stárnutí populace – může to klást vyšší
nároky na sociální či návazné služby. Paní Silovská uvedla, že tato skutečnost může
také znamenat větší integraci dětí se zdravotním postižením do škol, což by bylo
pozitivní. Co se týče kapacit, znamená to větší nároky na kapacity speciálních
pedagogických center.
Bod „Nenastavení priorit Plzeňského kraje v rozvoji sociálních služeb do budoucna
(v časovém horizontu např. 5 let) a s tím související nedostatečná finanční podpora služeb“
byl upraven na „Nenastavení dlouhodobých priorit Plzeňského kraje v rozvoji sociálních
služeb do budoucna (v časovém horizontu např. 5 let) a s tím související nedostatečná finanční
podpora služeb“
o Paní Kunešová dodala, že síť je otevřená a tento bod je tudíž bezpředmětný. Paní
Eberlová upřesnila, že z dlouhodobého hlediska je vývoj priorit neznámý.

Ad 5. Tvorba vize sociální oblasti
V poslední části setkání měli být přítomní rozděleny do menších skupin, aby prodiskutovali vizi
podoby systému sociálních služeb pro cílovou skupinu po naplnění připravovaného komunitního
plánu. Kvůli technickým komplikacím se rozdělení nepodařilo a náměty byly komunikovány
společně.









Pan Dolejš uvedl, že cílová skupina Tichého světa je specifická, OZP jsou však informovaní
o možnostech, jaké tato služba nabízí. Představoval by si lepší/větší informovanost občanů a
starostů menších obcí, že tato služba existuje – zejména u ORP překlad webových stránek do
znakového jazyka (nyní probíhá zkouška na Sušicku). Dále také zmínil, že informovanost
lékařů o sociálních službách a provázání spolupráce sociální a zdravotní oblasti příliš
nefunguje
Paní Pechmannová uvedla špatnou zkušenost s dostupností sociálního bydlení v malých obcí.
Obce nemají zájem tento problém řešit a spoléhají na to, že se bytové nouze občanů vyřeší
v rámci Plzně.
Paní Silovská uvedla potřebu lepší informovanosti občanů o sociálních službách
prostřednictvím OÚ, dále terénní služby zajištěné primárně v domácím prostředí + dostupnost
ambulantních služeb. Špatná je také dopravní obslužnost, proto je potřeba podpořit svozy, aby
to pokrylo celou škálu občanů od nižšího věku k seniorům.
Paní Menclová uvedla, že na Kralovicku není dostatek lékařů a spolupráce ze strany
stávajících není moc velká.
Paní Kadlčíková uvedla, že dobré zkušenosti jsou s existencí volných prostor v obcích a
městech, v nichž se mohou scházet senioři a obecně občané a mezigeneračně se propojovat.
Paní Roučková uvedla, že je nyní nedostatek bytů pro seniory. Dále je zde potřeba denního
stacionáře pro seniory a OZP (vč. dětí) a také služba pro lidi se závislostmi, jelikož přibývá
lidí (i seniorů) se závislostí na alkoholu a bohužel se s nimi nijak nepracuje.

Návrh vize podoby sociálních a návazných služeb na Kralovicku pro seniory a osoby se
zdravotním postižením:
Občané a zástupci obcí jsou informováni o existenci a působení sociálních služeb, příp. mají
informace o tom, kde získají poradenství potřebné k řešení sociálně nepříznivých situací. Také lékaři
jsou informováni o sociálních službách a spolupracují při řešení situací svých pacientů předáváním
informací a odkazováním na potřebné sociální služby. Informovanost je zajištěna i pro občany
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s komunikačními bariérami, a to překladem webové sekce zaměřené na sociální problematiku na
webové stránce města Kralovice do českého znakového jazyka.
Pro cílovou skupinu jsou v obcích k dispozici prostory pro setkávání a mezigenerační propojování.
V regionu je primárně zajištěna podpora a pomoc občanům v domácím prostředí prostřednictvím
terénních služeb v dostatečné kapacitě. Zároveň jsou občanům z cílové skupiny dostupné také
ambulantní služby (denní stacionář) a s tím související dostatečná dopravní dostupnost těchto služeb
z obcí v regionu (využití svozů z hůře dostupných obcí). Nabídka služeb pro cílovou skupinu je
dostatečně široká, tak aby pokryla celou škálu občanů od nižšího věku k seniorům.
V regionu je i v malých obcích dostupné sociální bydlení a také je zde dostatek bezbariérových bytů.
V neposlední řadě v regionu působí služba pro lidi se závislostmi, která s nimi pracuje.

Ad 6. Různé a diskuze
Paní Najmanová na závěr uvedla, že ze všech výstupů vyplývá, že hlavním problémem jsou
nedostatečné pečovatelské služby. Doporučila by pečovatelským službám podat si žádost o vstup do
rozvojové sítě, aby se případně za rok podařilo přestoupit do základní sítě a služby mohly být
podporovány i finančně. Na Kralovicku je tento problém dlouhodobý, bylo by proto dobré, aby se
podařilo časově i místně služby rozšiřovat.

Zpracovala: Tereza Kavalírová, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
Dne: 4. 5. 2021
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Příloha 1. Návrh SWOT analýzy stávajícího systému sociálních a návazných služeb na
Kralovicku pro seniory a osoby se zdravotním postižením
SILNÉ STRÁNKY
 Rodiny jsou nejčastějším zdrojem pomoci v
péči o nesoběstačného člena v domácnosti
 V regionu působí více poskytovatelů
zaměřených na cílovou skupinu (pobytové a
terénní služby zejm. v oblasti služeb péče)
 Poskytovatelé služeb jsou stabilní a snaží se
rozvíjet a přizpůsobit potřebám cílové skupiny
 Ve 13 obcích funguje pečovatelská služba
 V 8 obcích jsou domy s pečovatelskou službou
 Ze strany dalších obcí je zájem o zajištění
pečovatelské služby (vedena jednání, hledání
možností)
 Obce poskytují nefinanční podporu
poskytovatelům pečovatelské služby (v rámci
domů s pečovatelskou službou)
 V regionu působí organizace sdružující seniory
(kluby důchodců) a realizující aktivity pro
seniory (např. Univerzita třetího věku)
 Na ORP a POÚ jsou aktivní sociální pracovníci
se znalostí problematiky
 Obce jsou schopné svépomocně řešit problémy
způsobené stavebními bariérami
 V mateřských a základních školách roste počet
úvazků asistentů pedagoga
 Mezi subjekty v sociální oblasti funguje dobrá
spolupráce
 Obce jsou informovány o nabídce sociálních
služeb pro cílovou skupinu
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SLABÉ STRÁNKY
 Nedostatečná kapacita domova pro osoby se
zdravotním postižením (83 žádostí) a domova
se zvláštním režimem (10 žádostí)
 Absence místní služby domov pro seniory a
chybějící kapacita domovů pro seniory mimo
ORP Kralovice
 Absence ambulantní sociální služby typu denní
stacionář pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
 Chybí podpora pečujícím rodinám, zejm.
pobytová odlehčovací služba a podpora
vzdělávání neformálních pečujících a zároveň
služby umožňující odlehčení pro rodiny pečující
o děti se zdravotním postižením
 Blízkost regionu Plzně (a místních sociálních
služeb), avšak špatná dopravní dostupnost
z některých obcí v regionu
 Pobytové služby jsou soustředěny pouze
v jednom městě regionu
 Region není dostatečně pokrytý terénní
pečovatelskou službou (31 obcí)
 Pečovatelská služba je nejčastěji poskytována
jen v pracovních dnech a jen do odpoledních
hodin (vyjma Kralovic a Žihle)
 Kapacita k zajištění širšího rozsahu činností u
pečovatelské služby je nedostatečná
 V domech s pečovatelskou službou není
dostatečný počet bytů (151 žádostí)
 Chybí dostupné bydlení napříč cílovými
skupinami (zejm. pro lidi v nouzi,
nízkopříjmové a sociálně slabé obyvatele,
seniory, pro lidi se sníženou schopností
sebeobsluhy, pro rodiny s dětmi se zdravotním
postižením aj.)
 Region není dostatečně pokrytý terénními
službami – hospicová (paliativní) péče,
ošetřovatelská služba (homecare)
 V regionu je nedostatek kapacit personálu pro
depistáž v terénu v rámci pečovatelské služby i
obecně v rámci sociální práce
 Sociální odbor je personálně poddimenzován
 V regionu je nedostatek lékařů – potřeba
posílení kapacit praktických lékařů a absence
odborných lékařů, např. z oboru psychiatrie,
psychologie
 Chybí fyzioterapie a domácí rehabilitace

 Na území je málo chráněných pracovních míst
pro osoby se zdravotním postižením
 Z hlediska dopravy je zhoršená dostupnost
chráněné dílny v Žihli
 V menších a okrajových obcích je nedostatečná
příp. žádná dopravní obslužnost (snížená
dostupnost zaměstnání, služeb atd.)
 V budovách obcí a na území Kralovicka jsou
bariéry (budovy úřadů a další veřejně přístupná
místa)
 Bariérovost praktické ZŠ
 Občané nejsou příliš informováni o nabídce
sociálních služeb
 Nízká digitální gramotnost seniorů
PŘÍLEŽITOSTI
 Existence rozvojových plánů poskytovatelů
sociálních služeb pro cílovou skupinu (např.
rozšíření pečovatelské služby, pobytová
odlehčovací služba)
 Rozšíření služeb organizací s celokrajskou
působností v kralovickém regionu (např. Tichý
svět, Člověk v tísni, VIDA centrum Plzeň)
 Ochota a vůle obcí řešit problematiku cílové
skupiny (některé obce připravují projekty na
rozvoj služeb, např. byty, domy s pečovatelskou
službou, komunitní bydlení, bezbariérovost aj.)
 V rámci sociální politiky Plzeňského kraje je
prioritou podpora a rozvoj terénních sociálních
služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením v jejich přirozeném prostředí
 Dlouhodobá realizace procesu komunitního
plánování sociálních služeb v regionu
 Projekt „Pečuj doma“ Diakonie ČCE
 Finanční zdroje v rámci reformy psychiatrické
péče
 Dotační tituly MPSV ČR (Obec přátelská
rodině a Obec přátelská seniorům) a další
 Projekty na podporu digitální gramotnosti
seniorů (projekt s Moudrou sovičkou)
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OHROŽENÍ
 Stárnutí populace a zvyšování počtu
nesoběstačných občanů a tím rostoucí počet
potenciálních klientů
 Periferní poloha území v rámci Plzeňského
kraje – nedostatek pracovních příležitostí (chybí
větší zaměstnavatelé), vylidňování některých
menších a okrajových obcí regionu,
nedostatečná občanská vybavenost malých obcí
(obchody a služby)
 Problematické zajištění personálu pro sociální
služby
 Mimořádné události (situace spojená s epidemií
Covid-19 atp.) a jejich dopady (potencionální
nárůst dluhové problematiky, nezaměstnanosti,
problémů v rodinách, psychické problémy,
sociální izolace aj.)
 Nenastavení dlouhodobých priorit Plzeňského
kraje v rozvoji sociálních služeb do budoucna
(v časovém horizontu např. 5 let) a s tím
související nedostatečná finanční podpora
služeb
 Nemožnost plynulého a pružnějšího financování
pro poskytovatele sociálních služeb ze strany
Plzeňského kraje / státu a tím nejistota v oblasti
financování
 Neefektivní systém příspěvků na péči (nejsou
klientům přiznané, dlouhá doba na vyřízení,
výše neodpovídá potřebné péči, nevyužívání
příspěvku na péči ze strany občanů)
 Neochota některých obcí ke spolufinancování
sociálních služeb a s tím související možnost
snížení dostupnosti pečovatelské služby v
regionu
 Nedostatek finančních prostředků na realizaci
rozvojových plánů obcí

 Nezajištění dostupného bydlení z důvodu
malého bytového fondu obcí v regionu (772
bytů)
 Zvyšující se počet žáků se zdravotním
postižením v běžných třídách základních škol (v
souvislosti s kapacitami speciálních
pedagogických center)
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