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Úvod 

 

Téma plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování jsem si vybrala 

proto, že pracuji v oblasti financování sociálních služeb, která s plánováním sociálních 

služeb velmi úzce souvisí. Plánování sociálních služeb je podle zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb. dané jako povinnost pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy. Obce jsou povinny poskytnout 

součinnost krajům, ale nemají povinnost vytvořit si svůj komunitní plán. Z hlediska 

efektivity poskytování účelných a funkčních sociálních služeb je však toto nezbytné. Na 

základě spolupráce s obcemi vytvářejí Krajské úřady a Hlavní město Praha tzv. 

střednědobé plány sociálních služeb. Tento plán se pravidelně aktualizuje na základě 

setkání zástupců Krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy. Ve své práci se 

chci zaměřit na plánování sociálních služeb v konkrétní obci. Jedná se o město 

Neratovice, což je obec s rozšířenou působností výkonu státní správy ve smyslu zák. č. 

314/2002 Sb. Součástí mé práce bude zmapování poskytovatelů sociálních služeb a 

dále formou dotazníkového šetření a rozhovorů zjištění, jaké služby zde občané 

postrádají, zda považují nějakou službu za nedostatečnou, či zda by něco chtěli změnit. 

Chtěla bych také prozkoumat, jakým způsobem jsou v tomto městě plánovány sociální 

služby a zda je zde používána metoda komunitního plánování. 

 

Aby výsledek mé práce mohl mít nějaký přínos, nesmím zapomenout na 

sociodemografickou situaci ve městě.  

 

Informace budu získávat především z Metodiky pro plánování sociálních služeb, z knih 

o sociálních službách, z webových stránek zabývajících se metodou komunitního 

plánování, především stránky Ministerstva práce a sociálních věcí a dále z příruček pro 

komunitní plánování.  
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1 Cíle práce 

1.1 Hlavní cíl 

Zmapovat přehled sociálních služeb poskytovaných v Neratovicích. Zhodnotit plánování 

sociálních služeb v Neratovicích. Zjistit jaké je povědomí občanů o nabízených službách 

a jaké sociální služby zde postrádají.  

 

1.2 Dílčí cíle 

Zpracovat dotazník, zmapovat služby a vypracovat přehled sociodemografické situace 

města.  
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2 Teoretická část 

 

2.1 Seznámení s metodou komunitní plánování 

 

Metoda komunitní plánování je jedním z nejúčinnějších nástrojů zjišťování skutečných 

potřeb obyvatel daného území. Tato metoda umožňuje zpracovávat rozvojové 

materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obcí, krajů i celého státu a 

výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Základními znaky této metody je 

zapojování všech osob, kterých se zpracovávaná oblast týká, důraz je kladen na dialog 

a vyjednávání a také na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou 

účastníků. 

 

2.1.1 Historie komunitního plánování 

 

Procesy komunitního plánování mají počátek ve Velké Británii, kde se tyto postupy 

objevily v roce 1991, kdy jsou rozlišeny dva pojmy a to vyjádřeno v Českém překladu 

„sociální plánování“ a „komunitní rozvoj“.  

 

V České republice byl proces komunitního plánování zaveden na konci devadesátých 

let minulého století ve dvou možných sledovaných liniích. A to v roce 1998 v Ústí nad 

Labem, kde bylo iniciátorem a koordinátorem Centrum komunitní práce a kde 

přirozeně funguje až do dnes.  

 

Druhá linie byla zahájena za podpory MPSV v roce 1999 na základě zkušeností z Velké 

Británie a pokračovala česko-britským projektem „Podpora MPSV při reformě 

sociálních služeb“ v letech 2000 - 2003. V dalších letech pak docházelo k dalšímu 

rozvoji sociálních služeb na celém území ČR, ať už z potřeb přímo obcí nebo za podpory 

jednotlivých krajů. Problémem v té době byla nejednoznačná metodika zpracování 

plánu a nedostatečná metodická podpora a tím různorodá kvalita plánů, jejichž 

struktura a forma byla velmi, nekompatibilní a nejednotná.  
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Další velký rozvoj v plánování sociálních služeb nastal v letech 2005 - 2007. Jedním 

z důvodů byla připravovaná verze návrhu zákona č. 108/2006 o sociálních službách, 

který udává povinnost MPSV zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb 

za účasti krajů, zástupců poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, ve spolupráci 

s obcemi. [CpKP – Zapojování veřejnosti 2008] 

 

2.2 Komunitní plánování sociálních služeb 

 

Komunitní plánování sociálních služeb zažívá v ČR největší rozvoj od doby platnosti 

zákona č. 108/2006 o sociálních službách, jak bylo již zmíněno v předchozí kapitole. 

Přes toto zákonné opatření však i nadále není v současné době určena jednoznačná 

struktura plánů. Existují ovšem doporučující metodické postupy a Kritéria kvality 

plánování sociálních služeb a vzájemné provázanosti obecních a krajských plánů. [CpKP 

– Zapojování veřejnosti 2008] 

 

Metodou komunitního plánování sociálních služeb lze plánovat sociální služby na 

úrovni obcí nebo krajů tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých 

občanů. Je to proces, který je otevřený a neustále zjišťuje potřeby a zdroje, a také 

hledá nejlepší řešení v oblasti sociálních služeb. [MPSV – Komunitní plánování 2002] 

 

2.2.1 Pojmy v komunitním plánování sociálních služeb 

 

V procesu komunitního plánování se setkáváme se množstvím různých pojmů. Některé 

z nich, které považuji za nejčastější, bych ráda v této kapitole vysvětlila pro lepší 

přehlednost a pochopení celého procesu. Samotný pojem komunitní plánování jsem již 

objasnila v předchozích kapitolách.  
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2.2.1.1 Sociální služba 

 

Dalším základním pojem už v názvu procesu, je pojem sociální služba. Ač nám, kteří 

v sociálních službách pracujeme, se tento pojem může zdát samozřejmým, tak pro 

běžného občana to tak zřejmé být nemusí.  

 

Sociální služba patří do širší kategorie veřejných služeb. Zákonem byl tento pojem 

vymezen v roce 2006, a to zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., platným od 

1. 1. 2007. Přímo dle zákona se rozumí: „sociální službou činnost nebo soubor činností 

podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 

začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“  

 

Odborná literatura uvádí, že: „sociální služba je službou pro osoby společensky 

znevýhodněné s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální možné míře 

do společnosti začlenit, nebo společnost chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli. 

Sociální služby jsou proto zaměřeny nejen na osobu uživatele, ale i na jeho rodinu, 

skupinu, do níž patří, případně zájmy širší společnosti.“ [Matoušek – Sociální služby 

2007] 

 

2.2.1.2 Triáda 

 

Na počátku komunitního plánování se též setkáme s pojmem „Triáda“. Jsou to tři 

roviny zapojení do procesu, kdy jedna strana je „Zadavatel“, druhá „Poskytovatel“ a 

třetí „Uživatel“, jak nám ukazuje obrázek níže. Zadavatelé prostřednictvím 

poskytovatelů poskytují služby uživatelům. Jednotlivé pojmy budou vysvětleny 

v následující kapitole. 
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[obrázek byl použit z webových stránek www.komunitniplanovani.cz]  

 

2.2.1.3 Zadavatel 

 

Zadavatel představuje politickou část procesu. Zadavatelem služeb bývá především 

obec a kraj, které prostřednictvím svých zastupitelů nesou hlavní odpovědnost za 

kvalitu a dostupnost sociálních služeb a kteří jsou odpovědní za zajištění sociálních 

služeb na příslušném území.  

 

2.2.1.4 Poskytovatel 

 

Další důležitou součástí triády jsou poskytovatelé sociálních služeb. Podle zákona to 

mohou být subjekty, které mají registraci udělenou příslušným Krajským úřadem 

anebo zákonem definované osoby, u kterých se registrace nevyžaduje. Poskytovateli 

tedy mohou být fyzické osoby, neziskové organizace i podnikatelské subjekty. Mezi 

poskytovatele patří i obce, pokud nějaké služby zřizují, kraje a stát. 

 

2.2.1.5 Uživatel 

 

Za nejdůležitější složku triády jsou považováni uživatelé. Uživatelem sociálních služeb 

míníme člověka v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny. Bez uživatelů 

http://www.komunitniplanovani.cz/
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by nebyli ani zadavatelé ani poskytovatelé a proto je potřeba od začátku procesu klást 

na jejich zapojení velký důraz. 

 

2.2.1.6 Řídící skupina 

 

Řídící skupina je skupina tvořená dle principu triády. Je utvořena na počátku procesu 

plánování. Řídící skupina řídí proces plánování a je odpovědná za jeho průběh. 

 

2.2.1.7 Pracovní skupina 

 

Pracovní skupina je skupina tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních 

služeb a dalšími účastníky. Řeší konkrétní úkoly, oblasti, témata v rámci tohoto 

procesu. 

 

2.2.2 Cíle a přínos komunitního plánování  

 

Při hledání pojmu „cíle komunitního plánování“ jsem narazila v článku časopisu Sociální 

práce, na definici Ivana Úlehly, která tento cíl asi nejlépe vystihuje: „Cíl je najít 

vyváženost mezi tím, co lidé potřebují, a možnostmi potřeby naplnit.“ [Úlehla, 2009]  

 

Přínosy komunitního plánování můžeme rozebrat podrobněji. Pokud se v obcích a 

městech plánuje metodou komunitního plánování, lze pak vytvořit systém služeb podle 

skutečných potřeb, v odpovídající kvalitě a v souladu s místními specifiky. Aby však byl 

přínos stálý, je třeba jej průběžně monitorovat, naplňovat stanovené cíle i jednotlivá 

opatření, pravidelně a důsledně aktualizovat komunitní plán opakováním procesu 

komunitního plánování tak, aby došlo k zachycení změn, k nimž v průběhu času dochází 

a bylo možné na ně reagovat. Komunitní plány na obecní úrovni pomáhají potom 

jednotlivým krajům k vytvoření Krajských komunitních plánů, které se následně 

promítnou v úrovni a dostupnosti služeb z krajské úrovně. [Topolovský, 2004] 
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Díky znalosti potřeb občanů lze později efektivněji vynakládat prostředky na zajištění 

skutečně potřebných služeb. Je také možné na základě dohody účelně slučovat zdroje 

mezi např. jednotlivými obcemi, v nichž se společně zajišťuje nějaká služba. 

[Topolovský, 2004] 

 

Dalším důležitým přínosem je zapojení veřejnosti do veřejného dění a rozhodování o 

podobě sociálních služeb v daném místě. Komunitní plán se stává konsenzem mezi 

účastníky procesu a posiluje pocit sounáležitosti. Politické zastoupení města je posléze 

vnímáno občany jako iniciativnější a otevřenější. Proto je důležité neopomíjet 

informovanost veřejnosti o možnostech zapojení do procesu a o jednotlivých 

probíhajících krocích. Díky vzájemnému sdílení informací a diskutování o nich se často 

objevují nové souvislosti a myšlenky, které přispívají ke kvalitě, originalitě a 

smysluplnosti způsobu řešení. [Topolovský, 2004] 

 

Je-li zapojena i veřejnost, jsou poté výstupy vnímány pozitivněji a systém sociálních 

služeb je pro občany srozumitelným.  

 

2.2.3 Způsoby zjišťování potřeb 

 

Hlavním krokem před zahájením fáze zjišťování potřeb, je zajistit si partnerství a 

spolupráci účastníků, které potřebujeme zapojit do procesu, tedy: zadavatel, 

poskytovatel a uživatel. Zjišťováním potřeb se odhalí nedostatky a mezery 

v poskytovaných sociálních službách a oblasti, ve kterých lidem zatím nepomáhá žádná 

služba. Dalším krokem před zahájením zjišťování potřeb je vymezení cílů a hlavních 

úkolů (co?), dále pak stanovení místa a prostoru (kde?), zpracování časového 

harmonogramu (kdy?), stanovení metodiky (jak?), zpracování rámcové rozvahy využití 

pracovních kapacit (kdo?) a vymezení potřebných finančních prostředků (za kolik?). A 

máme plán postupu zjišťování potřeb.  

 

Metodami výzkumu jsou konkrétní postupy, způsoby shromažďování a vyhodnocování 

empirických dat, tedy informace, které lze zjistit dotazníkem, rozhovorem, studiem 
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písemných dokumentů atp. Při zjišťování potřeb uživatelů je nutné vytvořit podmínky 

k ochraně osobních údajů. Každá použitá metoda zjišťování má svoje přednosti nebo 

naopak omezení, proto si musíme ujasnit, zda se nám jedná spíše o kvantitativní nebo 

kvalitativní výzkum. 

 

Kvantitativní výzkum dává poměrně málo informací, kde nelze zachytit souvislosti. 

Informace je standardizovaná a předem je dáno, o čem se bude mluvit, v jakém pořadí, 

jaké jsou formulace odpovědí (dotázaný nemá možnost otvírat vlastní témata, nabízet 

vlastní postřehy a komentáře apod.). Co je důležité to určuje dotazník a ne dotázaný. 

Na druhou stranu můžeme lépe srovnávat, data statisticky zpracovat, získat data od 

velkého množství lidí a možnost data zobecnit. 

 

Kvalitativní výzkum nám dává mnoho informací do hloubky, možnost podchytit 

složitější souvislosti, pochopit komplexnější vztahy, zachytit i implicitní, skryté věci. 

Témata určuje tázající i dotazovaný a díky tomu je pravděpodobné, že se objeví nová 

témata, něco co výzkumníky nenapadlo. Nevýhodou je malý počet lidí a nemožnost 

zobecnění.  

[Skřičková, 2007] 

 

2.2.3.1 Metoda hodnocení stávajících programů 

 

Metoda, kterou se hodnotí existující sociální služby nebo služeb pro vybranou cílovou 

skupinu v dané lokalitě. S využitím evaluačních (hodnotících) technik se zjišťuje, zda se 

poskytování služby přibližuje nebo nepřibližuje předem nastavenému ideálnímu 

modelu, případně které parametry je třeba změnit. [Skřičková, 2007] 

 

2.2.3.2 Metoda tzv. „klíčových informantů“ 

 

Metoda je postavena na vhodném výběru osob, které jsou schopny poskytnout 

poznatky o potřebách a zájmech dané cílové skupiny. Zde je důležitý způsob výběru 
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reprezentantů. Data od těchto osob jsou získávána pomocí rozhovoru nebo případně 

dotazníkového šetření. [Skřičková, 2007] 

 

2.2.3.3 Veřejné setkání  

 

Smyslem veřejného setkání příslušníků vybrané cílové skupiny je vytvořit prostor, aby 

osoby zainteresované na daném problému samy otevíraly témata a uváděly problém a 

potíže, které považují v této souvislosti pro ně podstatné. Je důležité, aby setkání bylo 

vedeno zkušeným moderátorem a byl z něj případně pořízen zvukový záznam pro 

následnou analýzu. [Skřičková, 2007] 

 

2.2.3.4 Řízený skupinový rozhovor 

 

V praxi nepříliš používanou, avšak velmi užitečnou metodou, je řízený skupinový 

rozhovor (Focus group). Jedná se o skupinu přibližně 12 – 15 osob, která pod vedením 

moderátora, diskutuje na témata daná scénářem. Výhodou této náročné metody je, že 

lze uspořádat rozhovory na stejné téma s různými skupinami odděleně, např. 

s uživateli, s potenciálními uživateli, se zástupci poskytovatele a zadavatele. [Skřičková, 

2007] 

 

2.2.3.5 Případová studie 

 

Smyslem této metody je provedení důkladné analýzy jednoho případu poskytování 

sociálních služeb. Výsledek případové studie je obvykle platný pouze pro zvolený 

případ. Existují různé typy případových studií jako studie sociální služby, studie 

uživatele, studie sociální skupiny atd. [Skřičková, 2007] 
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2.2.3.6 Studium písemných pramenů 

 

Jde o studium informací, jejichž sběr již byl z jiných důvodů proveden dříve a při 

vlastním výzkumu se jedná už pouze o sekundární zpracování tohoto materiálu. Při 

tomto postupu se lze setkat s dokumenty, které vznikly se záměrem shromáždit určité 

údaje, osobními dokumenty, informacemi z odborů obecních úřadů (žádost, stížnosti), 

výzkumnými zprávami a jinými odbornými publikacemi, koncepčními a strategickými 

dokumenty. I když informace dostupné v dokumentech nemusejí představovat všechny 

informace, které potřebujeme, je jejich přínos velký. Nenahraditelným zdrojem jsou 

například dlouhodobé výzkumy a odborné analýzy týkající se lidí v nepříznivých 

sociálních situacích. Při hodnocení dokumentů je třeba brát v úvahu, že uvedené 

informace mohou být též zkreslené a pak lze tyto informace využít jako orientační. 

[Skřičková, 2007] 

 

2.2.3.7 Rozhovor 

 

?? Metoda rozhovor je forma kontaktu dvou osob, tazatele a dotazovaného, kdy do 

kontaktu přicházejí dvě navzájem cizí osoby a navazují styk. Jde však v podstatě o 

jednostranný kontakt z vůle a na přání jedné strany, se kterým ale druhá strana 

souhlasí. Z důvodu osobního kontaktu se jedná o nákladnou metodu. Oproti dotazníku 

je zde mnohem nižší počet dotazovaných. Výsledky nelze zobecnit pro celou skupinu. 

Na druhou stranu se díky němu dají získat jedinečné náměty a názory dotazovaných a 

postihnout příčiny a souvislosti, které jsou ve vztahu ke zkoumanému jevu významná. 

[Skřičková, 2007] 

 

2.2.3.8 Dotazník 

 

Poslední zmiňovanou, nejméně časově, finančně i personálně nákladnou metodou, je 

dotazník. Vyžaduje poměrně málo času jak v provádění, tak i při zpracování výsledků. 

Dotazovaným dává větší prostor a čas si rozmyslet odpověď než je tomu u rozhovoru. 

Výhodou je možnost získat údaje od mnoha osob. Nevýhodou bývá nízká návratnost 
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dotazníků, a to, že dotazník může zprostředkovat pouze omezený rozsah informací a 

neumožňuje porozumět vztahům, souvislostem a příčinám. Důležitým faktorem je 

správné sestavení a formulování otázek, vytyčení si problému, který chceme zkoumat, 

znalost prostředí a problém a účelnost otázek. [Skřičková, 2007] 

 

2.2.4 Plánování sociálních služeb v jiných zemích 

 

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá i v dalších zemích. Kromě České 

republiky, která převzala proces komunitního plánování z Anglie, probíhá tento proces 

i např. na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. 

 

2.2.4.1 Plánování sociální služeb na Slovensku 

 

Na Slovensku se plánování sociálních služeb systematicky věnuje zatím jen několik 

málo obcí, měst nebo samosprávných celků. Ze zákona mají města a obce povinnost 

vytvořit Plán hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje (PHSR) na delší časové 

období než deset let. Zkušenosti s tvorbou PHSR jsou na Slovensku různé. Jedna 

z možností, kterou starostové využívají, je nechat zpracovat plán některým ze 

zpracovatelů. Ti však při tvorbě plánu nezapojují veřejnost a plány tím pak nezahrnují 

skutečné potřeby občanů. Přesto se objevily i jiné strategie, které zapojují veřejnost a 

vytvářejí partnerství na jednotlivých územích a tím se přibližují skutečným potřebám.  

 

Objevují se však i zpracovatelé, kteří do plánovacího procesu zapojují veřejnost, 

respektují místní podmínky a vycházejí z místních zdrojů. Z některých je možno 

jmenovat VOKA, ARVI, SOSNA, RPA, CPK a jednotlivci - konzultanti.  

 

Podobným způsobem komunitního plánování zaměřeným nejvíce na sociální oblast, je 

systém Projektový cyklus, který uplatňují regionální Partnerství sociálního začleňování 

(PSI) využívající finanční zdroje z Fondu sociálního rozvoje (FSR). Tento projekt si prošel 

mnohými problémy, především kvůli problémům s financováním ze strany Ministerstva 
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práce. Mnoho aktivit se poté přerušilo a vybudovaná důvěra u ohrožených skupin byla 

značně narušena. Situace ze strany ministerstva se zlepšila až v r. 2006.  

 

V současné době jsou i první metodiky, které v plánování sociálních služeb pomáhají a 

vycházejí ze zkušeností v ČR. Situace na Slovensku se v dalších letech vyvíjí tak, že další 

obce budou do plánování sociálních služeb zapojovat místní obyvatele z důvodu 

nedostatku finančních prostředků na sociální služby, které jsou potřeba tedy 

vynakládat cíleně, a efektivně toho se dá dosáhnout pouze zjištěním potřeb u těch, 

kteří tyto služby potřebují. [CpKP, 2008] 

 

2.2.4.2 Plánování sociálních služeb v Polsku 

 

Jednou z hlavních zásad poskytování sociálních služeb v Polsku je zásada vzájemné 

pomoci tzv. subsidiarity, která říká, že problémy občanů musí být řešeny co nejvíce 

s nevládními neziskovými organizacemi působícími v oblasti sociálních služeb. Význam 

této zásady je také zdůrazněn Ústavou Polské republiky.  

 

K zásadám poskytování sociálních služeb, jež jsou: zásada vzájemné pomoci, suverenity 

stran, partnerství, efektivity, poctivé konkurence a otevřenosti, se odvolává také Zákon 

o činnosti pro veřejný prospěch a dobrovolnících, který zavádí tyto zásady do 

spolupráce mezi veřejnou správou a NNO, působícími v sociální oblasti.  

 

Nevládní neziskové organizace patří v Polsku mezi největší poskytovatele sociálních 

služeb a dokonce jsou oblasti, kde patří téměř k jediným poskytovatelům sociálních 

služeb a kde je stát skoro úplně pasivní jako např. u služeb pro osoby bez domova.  

 

Pro plánování sociálních služeb se v Polsku používají dvě metody, a to metoda 

historická a úkolová. Prvně zmiňovaná metoda se zakládá na tom, že se výdaje pro 

určené období plánují na základě jejich plnění v předcházejícím období. Tato metoda 

se z důvodu jednoduchosti dokonale osvědčuje v podmínkách stabilizovaného 

hospodářství, ale je nevyhovující v období transformace společenského zařízení a 
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hospodářství, kdy je zaváděn velký počet reforem. Druhá z metod, metoda úkolová, se 

zakládá na určení úkolů a kalkulaci nákladů na jejich provedení. Pro tuto metodu jsou 

třeba větší plánovací a finanční dovednosti, což je její nevýhodou. Přesto je čím dál více 

používaná z důvodu krátkodobého charakteru. 

 

Státní správa ve vztahu k NNO používá metodu spolupráce a metodu outsourcingu 

(pověření výkonu aktivit jiným subjektům). Přestože je efektivita fungování NNO 

v sociální oblasti nízká, především z důvodu nedostatku finančních prostředků, 

konkurence, nízkého společenského kreditu, krize státního systému sociálních služeb a 

chybějících reforem, dle mínění Poláků však NNO poskytují služby efektivněji než 

veřejná správa. 

 

Ačkoliv v oblasti sociálních služeb existuje obrovská potřeba širší analýzy 

poskytovaných služeb, společenské organizace, hlavně s finančních důvodů tyto 

analýzy neprovádějí. V souvislosti s tím ani nemohou reagovat na změnu poptávky, ani 

z nich činit závěry na téma množství a kvality svých produktů. [CpKP, 2008] 

  

2.2.4.3 Plánování sociálních služeb v Maďarsku 

 

V Maďarsku je plánování sociálních služeb ustanoveno v Zákoně o sociálním zřízení a 

sociálních službách. Podle něj je každá místní samospráva nebo mikroregion a místní 

samosprávy hlavního města a jeho okrsky, s počtem obyvatel vyšším než dva tisíce, 

povinné realizovat fórum u kulatého stolu pro stanovení místní sociální politiky. 

Znamená to tedy, že jsou povinné zřídit tzv. koncepty plánování sociálních služeb, 

každoročně na ně dohlížet a monitorovat je. Koncept musí obsahovat prvky, jako jsou 

všeobecná informace ohledně situace, struktura sociálních institucí, způsob 

poskytování služeb a záruka fungování služeb. 

 

Koncept plánování sociální služeb v Maďarsku probíhal podle časového 

harmonogramu. Na konci roku 2003 jednotlivá zastupitelstva vytvořila a schválila 

plánování konceptů krajů, okresů a hlavního města včetně jeho okrsků. Na konci 
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následujícího roku místní samosprávy vytvořily a schválily plánování obcí a sídel. Další 

rok tj. na konci roku 2005 se uskutečnila první kontrola konceptů krajů, okresů a 

hlavního města a následující rok se toto samé uskutečnilo u obcí a sídel a byla 

schválena místními samosprávami. V prosinci 2007 byly vytvořeny koncepty plánování 

sociálních služeb mikroregionů. 

 

Souhrnem se tedy dá říci, že v Maďarsku existuje dobrý systém plánování sociálních 

služeb, který je založen na povinnosti místních samospráv poskytovat sociální služby. 

Zapojení veřejnosti je zde garantováno prostřednictvím místních setkání u kulatých 

stolů pro vytváření sociální politiky. V minulých letech všechny obce, města a kraje 

včetně hlavního města a jeho okrsků a mnoho místních částí vytvořilo svůj koncept 

plánování sociálních služeb, který prodiskutovalo s obyvateli, místními NNO a místními 

partnery při vytváření sociální politiky. Ačkoliv bylo zapojení veřejnosti na mnohých 

místech pouze formální, i tak jsou k dispozici stovky dobře vypracovaných místních 

konceptů sociálních služeb. [CpKP, 2008] 

 

2.3 Financování sociálních služeb v ČR 

 

Efektivní financování sociálních služeb je jedním z přínosů komunitního plánování, jak 

jsem již zmínila v jedné z předchozích kapitol. Díky komunitnímu plánu, který vychází 

z reálných potřeb obyvatel dané lokality, je možno podporovat ty sociální služby, které 

jsou nezbytné. 

 

Sociální služby jsou financovány jednak z prostředků zřizovatele, dále ze státního 

rozpočtu, z veřejných prostředků obecně, z úhrad uživatelů služby, také od 

soukromých firem nebo osob a nelze zapomenout na podporu z finančních prostředků 

Evropské unie. Obecně se dá říci, že situace v oblasti financování sociálních služeb je 

rok od roku horší a vede k rušení mnoha služeb, což považuji za velkou chybu, protože 

mnohé ze zrušených služeb vytvoří „díru“ v síti sociálních služeb, které jsou vnímány 

jako potřebné. 
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2.3.1. Financování sociálních služeb 

 

Jak už bylo zmíněno, v sociálních službách je uplatňován systém tzv. více zdrojového 

financování. Zde je třeba rozlišit, kdo je zřizovatelem služby, zda se jedná o veřejnou 

instituci nebo o neziskové a podobné organizace.  

 

V případě veřejných institucí leží část financování na vlastních prostředích zřizovatele. 

Z dalších alternativ je možnost žádat o dotaci ze státního rozpočtu (MPSV), dále 

z grantových a dotačních titulů příslušného kraje a v posledních letech i z prostředků 

EU -  Evropského sociálního fondu. V případě některých služeb je možné využít i 

podporu z výborů Rady vlády. V Neratovicích je například využívána dotace na Terénní 

sociální práci v romských komunitách z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. 

Jedním z prostředků financování služeb v oblasti např. pečovatelských služeb, je příjem 

z úhrad klientů za poskytovanou péči, kterou si lze hradit z přiznaného příspěvku na 

péči. 

 

V případě neziskových organizací je financování složitější a nejistější, protože jsou 

závislé na peněžních zdrojích z venku. Jsou podporovány ze státních institucí a 

samosprávy, nadace a nadační fondy, podniky a podnikatelé, individuální dárci, vlastní 

činností a také z prostředků EU. 

 

2.3.2 Podpora procesů plánování sociálních služeb 

 

Financování procesů plánování sociálních služeb v ČR, v době zahájení tohoto projektu 

proběhlo současně z ESF z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 

zároveň Vládou ČR. Po tomto projektu podporovaly pro pokračování či případné 

zahájení komunitního plánování, kraje případně obce. V současné době je opět možné 

získat podporu z prostředků EU z ESF.  
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2.4 Komunitní plánování sociálních služeb v Neratovicích 

 

Komunitní plánování sociálních služeb v Neratovicích probíhá již několik let. Dá se říci, 

že jeho předchůdcem byl Plán sociálního a ekonomického rozvoje města (PSER), který 

byl zahájen z rozhodnutí vedení města v roce 2003, a hotový plán byl schválen 

Zastupitelstvem města v roce 2004. PSER však nezahrnoval pouze sociální služby, ale 

veškeré oblasti veřejného dění ve městě. Ačkoliv byl plán průběžně aktualizován, 

potřeba vytvoření plánu sociálních služeb metodou komunitního plánování, sílila. 

K poslední aktualizaci dokumentu PSER došlo v roce 2010 před ukončením volebního 

období stávajícího politického vedení města. Nové politické vedení již nevidělo smysl 

v pokračování projektu PSER a tak vytvoření komunitního plánu je jediným možným 

řešením, jak za podpory vedení města zajistit přehled o potřebách občanů v oblasti 

zajištění sociálních služeb. 

 

Souhlas se zahájením procesu komunitního plánování dalo město odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví již v roce 2006, za podmínek získání prostředků z některého 

dotačního titulu. Protože se v té době finanční prostředky nepodařilo získat, pozdrželo 

se zahájení plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování až do roku 

2009, kdy se podařilo získat prostředky z Humanitárního fondu Středočeského kraje.  

 

Na podzim roku 2009 se sešla přípravná skupina, která zahájila první kroky k celému 

procesu. Na začátku roku 2010 byla ustanovena a schválena Koordinační skupina, která 

se následně pravidelně scházela a plánovala další kroky, jež vedly k  veřejným 

setkáním. Od počátku probíhala těsná spolupráce s Centrem pro Komunitní plánování 

Střední Čechy, které poskytovalo metodické vedení procesu. 

 

První veřejné setkání, jehož cílem bylo seznámení s konceptem komunitního plánování 

na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Neratovice a vyjádření 

názorů na současný stav sociálních služeb na Neratovicku, proběhlo 26. listopadu 2009.  
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Koordinační skupina se poprvé sešla 24. února 2010 na svém první zasedání a pak se 

scházela pravidelně zhruba jednou za jeden až dva měsíce. Na svém jednání 

naplánovala další veřejné setkání, a to v březnu na téma „bezbariérovost“, a následně 

pak v květnu na téma „rodina, děti, mládež“. Ještě na podzim téhož roku proběhla další 

dvě setkání a to na témata „senioři“ a „zdravotně postižení“. Dále byla zpracována 

sociodemografické analýza regionu. Zároveň ještě ve spolupráci s CpKP byla podána 

žádost o dotaci z EU – ESF Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, která pak 

byla v následujícím roce schválena a poskytnuta. 

 

Z důvodu změny politického zastoupení města po komunálních volbách na podzim 

roku 2010 na čas skončily pravidelné schůzky Koordinační skupiny. Od června roku 

2011 byl zahájen projekt za již výše finanční podpory ESF OPLZZ , „Neratovicko – 

komunitně znamená společně“, který by měl trvat od června 2011 do listopadu 2012. 

Celý projekt si vzal pod patronát jako při předchozích krocích, Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, Městského úřadu Neratovice.  

 

Na začátku projektu byl ustanoven tým z manažera projektu, koordinátora projektu, 

metodika projektu a finančního manažera. Tento tým začal podnikat jednotlivé kroky 

tak, jak bylo uvedeno ve schváleném projektu. Z počátku to byla především četná 

jednání týmu a posléze i další jednání se starosty spádových obcí o jejich zapojení a 

spolupráci v projektu. 

 

V současné době byly přijaty do týmu vedoucí čtyři pracovních skupin. Těmito 

skupinami jsou: skupina Senioři, skupina Zdravotně postižení, skupina Rodina, děti, 

mládež a skupina Osoby ohrozené sociálním vyloučením. Jsou naplánována další 

veřejná setkání na jednotlivá témata, z nichž některá již proběhla. Z těchto veřejných 

setkání mají vyplynout nejen důležité informace pro komunitní plán, ale také získání 

osob, které mají zájem se účastnit pracovních setkání k jednotlivým tématům.  
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3 Praktická část 

 

3.1 Sociodemografická situace města 

 

Město Neratovice leží v severní části Středočeského kraje, v okrese Mělník, zhruba 

20 km severně od Prahy a 10 km od Mělníka a sousedí s obvody Brandýs nad Labem -

Stará Boleslav, Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch regionu je nížinatý, rozkládá se 

podél řeky Labe a je součástí Středočeské tabule. 

 

[ www.mapy.cz ] 

 

Městem se staly Neratovice oficiálně v roce 1960 a postupně k nim byly přidruženy 

obce Libiš, Byškovice, Lobkovice, Horňátky, Mlékojedy a Korycany. Ve spolupráci se 

Spolanou město budovalo moderní panelové město a po zahájení výroby PVC ve 

Spolaně v roce 1975, přichází do Neratovic za prací a za bydlením stále více lidí. 

 

Po roce 1989 se spolupráce města a továrny vytrácí a počet zaměstnanců Spolany se 

postupně snižuje a lidé začínají dojíždět za prací především do nedaleké Prahy. V roce 

1990 se od Neratovic osamostatnila obec Libiš.  

 

http://www.mapy.cz/
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V Neratovicích je postupně založeno Gymnázium Františka Palackého, Soukromá 

obchodní akademie, Rodinná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. 

Dále v roce 1994 je otevřena Městská nemocnice, dochází k modernizaci plaveckého 

bazénu s tobogánem a v roce 2001 je otevřen moderní domov důchodců pod názvem 

Dům kněžny Emmy.  V roce 2003 se po reformě veřejné správy Neratovice stávají obcí 

s rozšířenou působností. V současné době má město přibližně 16500 obyvatel. 

[ www.neratovice.cz ] 

 

Věková struktura obyvatelstva v roce 2010.  

Věk Muži Ženy 

Obě 

pohlaví 

0-4 422 406  828  

5-9 427 371  798  

10-14 388 380  768  

15-19 444 481  925  

20-24 566 501  1 067  

25-29 600 578  1 178  

30-34 755 680  1 435  

35-39 747 733  1 480  

40-44 593 575  1 168  

45-49 555 499  1 054  

50-54 510 552  1 062  

55-59 614 716  1 330  

60-64 594 621  1 215  

65-69 388 419  807  

70-74 179 259  438  

75-79 148 258  406  

80-84 101 181  282  

85+ 49 124  173  

Celkem 8 080 8 334 16 414 

 

http://www.neratovice.cz/
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K popisu sociodemografické analýzy jsem použila data, která byla k dispozici na 

stránkách českého statistického úřadu. Z tabulky věkové struktury a následně i 

z uvedeného grafu je patrné, jak se bude pravděpodobně vyvíjet věková struktura 

obyvatel v nejbližších letech. Obecně v populaci dochází ke stárnutí obyvatelstva a ne 

jinak je tomu i v Neratovicích.  

 

K dalšímu přehledu vývoje počtu obyvatel v Neratovicích jsem použila data porodnosti 

a úmrtnosti a z toho vycházející přirozený přírůstek obyvatelstva. Dále počet 

přistěhovalých a vystěhovalých osob, z čehož jsem vypočítala migrační saldo. Po letech 

nárůstu obyvatel v roce 2002 a 2003, začalo docházet k pomalému ubývání až do roku 

2008, kdy došlo ke skokovému nárůstu, který pokračoval i v následujících letech. 

Nárůst v roce 2008 byl způsoben jednak nejvyšším přirozeným přírůstkem v tomto roce 

a druhak kladným migračním saldem, které bylo v tomto roce nejvyšší za celé 

desetileté sledované období. Zajímavě se vyvíjel i rok 2009, kdy poprvé v tomto období 

byla úmrtnost obyvatel vyšší než počet nově narozených dětí a také počet osob, které 

se odstěhovaly, byl vyšší než počet přistěhovalých. Přesto v tomto roce byl 

v Neratovicích nejvyšší počet obyvatel v těchto deseti letech.  
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Vývoj počtu obyvatel 2001 – 2010 

 

 

Počet 

obyvatel 

Živě 

narození 
Zemřelí 

Přirozený 

přírůstek 

Natalita 

(promile) 

Mortalita 

(promile) 

Relativní 

přirozený 

přírůstek 

(promile) 

2001 16 335  176  149  27 10,77 9,12 1,65 

2002 16 389  173  127  46 10,56 7,75 2,81 

2003 16 387  182  143  39 11,11 8,73 2,38 

2004 16 330  198  145  53 12,12 8,88 3,25 

2005 16 321  154  125  29 9,44 7,66 1,78 

2006 16 257  184  133  51 11,32 8,18 3,14 

2007 16 246  193  135  58 11,88 8,31 3,57 

2008 16 438  220  142  78 13,38 8,64 4,75 

2009 16 523  161  165  -4 9,74 9,99 -0,24 

2010 16 497  197  162  35 11,94 9,82 2,12 
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Počet obyvatel v závislosti na migraci 2001 – 2010 

 

 

Počet 

obyvatel Přistěhovalí  Vystěhovalí 

Migrační 

saldo 

2001 16 335  400  381  19 

2002 16 389  456  503  -47 

2003 16 387  486  461  25 

2004 16 330  397  505  -108 

2005 16 321  427  571  -144 

2006 16 257  530  607  -77 

2007 16 246  729  722  7 

2008 16 438  695  567  128 

2009 16 523  552  556  -4 

2010 16 497  430  545  -115 
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Vývoj průměrného věku obyvatel 2001 – 2010 

 

 

Počet 

obyvatel 

Věk obyvatel: 

0-14 15 - 64 65+ 

Průměrný 

věk 

Index stáří 

(65+/0-14 v%)  

2001 16 335  2 822  11 961  1581 36,6  56,0  

2002 16 389  2 764  11 980  1619 37,0  58,6  

2003 16 387  2 708  12 069  1650 37,4  60,9  

2004 16 330  2 713  11 983  1676 37,7  61,8  

2005 16 321  2 615  11 930  1712 38,2  65,5  

2006 16 257  2 557  11 901  1773 38,6  69,3  

2007 16 246  2 503  11 953  1840 38,9  73,5  

2008 16 438  2 482  12 112  1908 39,2  76,9  

2009 16 523  2 393  12 121  1980 39,6  82,7  

2010 16 497  2 394  11 914  2106 40,0  88,0  

 

Jak je patrno v tabulce výše a grafu dále, dochází v Neratovicích k pozvolnému stárnutí 

jejich obyvatel. V roce 2010 dosáhl průměrný věk 40 let. Podle již uvedených informací 

bude průměrný věk stále stoupat. Oproti jiným městům se průměrný věk však 

nezvyšuje tak skokově, ale pozvolna.  
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3.2 Zmapování dostupných služeb 

 

Při mapování sociálních služeb je třeba si nejdříve zjistit poskytovatele služeb a pak si 

rozdělit, jaké jednotlivé služby poskytují. Zřejmě jedním z největších poskytovatelů 

sociálních služeb je město Neratovice, které některé sociální služby zajišťuje buď přímo 

pod hlavičkou Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ nebo jako zřizovatel 

příspěvkové organizace či zřizovatel organizační složky. Dále je zde i jedna sociální 

služba zřizovaná Středočeským krajem a další organizace. 

 

3.2.1 Sociální služby zřizované městem 

 

Sociální služby zřizované městem lze rozčlenit na příspěvkové organizace města, 

organizační složky města a služby poskytované v rámci Odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví MěÚ. V této práci se zaměřuji pouze na služby, které jsou dostupné 

přímo v Neratovicích, a není nutné, aby za nimi klient dojížděl. 

 

Příspěvková organizace, která poskytuje sociální služby, je zde jedna a tou je domov 

pro seniory - Dům kněžny Emmy. Jeho součástí je nejen pobytová služba domova pro 

seniory, ale i denní stacionář, do něhož mohou docházet i klienti, kteří nejsou 

ubytováni v domově. 

 

Organizační složka poskytující sociální služby je zde také pouze jedna a je jí 

Pečovatelská služba města Neratovice. Poskytuje terénní služby osobám  žijícím ve 

městě Neratovice a v jeho příměstských částech (v Mlékojedech, Lobkovicích, 

Byškovicích a Korycanech), které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a také rodinám s dětmi, jejichž 

životní situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Nedílnou součástí Pečovatelské služby města Neratovice jsou též sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Je to ambulantní služba,  
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poskytovaná osobám v důchodovém věku a také osobám se zdravotním postižením, 

kterým hrozí sociální vyloučení.  

 

Pod vedením Pečovatelské služby funguje i Osobní asistence, jež je určena osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a jejich 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Registrované služby poskytované v rámci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 

Neratovice jsou následující. Terénní sociální práce v romských komunitách, pracující 

s poměrně početnou komunitou, která se v Neratovicích nachází.  

 

Další terénní služba se nazývá „Teta u nás doma aneb laskavá teta v rodině“. Poskytuje 

se rodinám, vytipovaným ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí. Na 

základě dohody s danou rodinou, která má o službu zájem, pomáhají jim terénní 

pracovnice naučit se vést domácnost, pečovat správně o děti a mimo jiné poskytují 

rodině psychologickou a sociální podporu. Většinou se jedná o situace, kde by bez 

pomoci terénních pracovnic hrozilo riziko odebrání dětí z péče rodičů, kteří z neznalosti 

neposkytují dětem vhodnou péči.  

 

Poslední službou v této skupině je Nízkoprahové centrum dětí a mládeže. V rámci této 

služby probíhá i dobrovolnický program Pět P. Činnost nízkoprahového centra se 

zaměřuje na aktivizaci dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Centrum 

navštěvují děti ve věku od 6 do 15 let. Součástí je i program Pět P, jenž je zaměřen na 

podporu, pomoc, péči, prevenci a přátelství pro děti ohrožené sociálním vyloučením. 

Dospělý dobrovolník se pravidelně minimálně jednou týdně setkává s malým 

kamarádem (uživatelem služby) a společně tráví volný čas s cílem podpořit zejména 

sebedůvěru dítěte. 
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3.2.2 Sociální služby zřízené krajem 

 

Středočeský kraj zřizuje v Neratovicích příspěvkovou organizaci "Rybka, poskytovatel 

sociálních služeb", která provozuje dvě služby pro své klienty - Domov pro osoby se 

zdravotním postižením a Chráněné bydlení. Obě služby jsou primárně určeny pro 

osoby se zdravotním, mentálním a tělesným postižením. 

 

3.2.3 Ostatní poskytovatelé 

 

Velkým poskytovatelem sociální služeb je konkurence Pečovatelské služby města 

Neratovice, Farní charita Neratovice, jenž mimo jiné taktéž poskytuje pečovatelskou 

službu. Na rozdíl od Pečovatelské služby Neratovice, která poskytuje služby pouze 

přímo v Neratovicích a pro občany Neratovic, funguje Farní charita i v některých 

okolních obcích a poskytuje též pomoc zdravotních sester, tzv. „home care“, která je 

hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Kromě pečovatelské služby poskytuje Farní 

charita služby denního stacionáře v jedné z obcí, kdy z vybraných míst nabízí i možnost 

svozu klientů. 

 

Acorus je občanské sdružení, které provozuje Psychosociální centrum Acorus, 

poskytující osobám ohroženým domácím násilím pomoc v překonávání nepříznivé 

sociální situace. V Neratovicích je tato služba dostupná za podpory města Neratovice 

pravidelně jednou měsíčně v zasedací místnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Neratovice. 

 

Semiramis je občanským sdružením působícím v Neratovicích na základě smlouvy a 

finanční podpory města Neratovice od roku 2009. Poskytuje zde terénní sociální službu 

známou také jako streetwork. Tato organizace působí již několik let v oblasti 

protidrogové prevence v celém Středočeském kraji.  
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Maltézská pomoc je obecně prospěšná pomoc s nejbližším centrem v Mělníku. 

Nicméně na základě poptávky rodičů dětí s postižením z obcí Mělnicka, kteří se díky 

nedostatečné hustotě příměstské dopravy nemohou včas dostat do školského zařízení 

a stacionáře, vznikly dvě dopravní trasy, které kromě okolních obcí zahrnují i cestu přes 

Neratovice.  Služba nabízí transport osob s postižením do speciálních zařízení, škol a 

stacionářů prostřednictvím druhé osoby a tak pomáhá zajistit jejich vzdělávání a další 

osobní rozvoj. 

 

V Neratovicích fungovaly i další služby  - jako Občanská poradna, Poradna pro 

zdravotně postižené, Focus Praha, Člověk v tísni a další, které z finančních důvodů 

musely skončit.  

 

3.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření  

 

Pro splnění jednoho z cílů své práce jsem využila dotazníkového šetření. V dotazníku 

jsem používala otevřené, uzavřené i polootevřené otázky. Více se mi vyplatilo, pokud 

jsem dotazy ve formuláři vyplňovala spolu s respondentem a některé nejasnosti jsem 

mu mohla vysvětlit. Z celkového počtu osmdesáti dotazníku jsem měla návratnost 

padesát šest vrácených dotazníků, což je 70% návratnost.  Celkově byly ochotnější více 

odpovídat ženy než muži (viz. tab. č 1). U mužů i žen nejvíce odpovídaly osoby ve 

věkové kategorii 46 – 60 let (viz. tab. č 2 a 3). 
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tab. č. 1 

 

 

 

 

 

 

tab. č. 2 
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tab. č. 3 

 

 

 

Po dotazu, zda odpovídá žena nebo muž a v jaké věkové kategorii,  následovala otázka 

pod číslem 1, která měla pomoci získat informaci o povědomí obyvatel města o 

fungujících službách ve městě (viz. tab. Odpověď k otázce č. 1). Z odpovědí 

respondentů jsem zjistila, že větší přehled o službách mají ženy než muži. Nejznámější 

službou je Pečovatelská služba města Neratovice, v těsném závěsu za ní byla odpověď, 

že žádnou neznají a následoval Dům kněžny Emmy pro seniory a Farní charita. O 

ostatních službách věděli jen okrajově nebo vůbec nebyly zmíněny. Do odpovědí se 

také dostaly služby, které sice lidem pomáhají, ale nejsou službou podle zákona o 

sociálních službách. Jednalo se o službu doučování romských dětí neziskovou 

organizací Člověk v tísni, dále o Dětský stacionář pro zdravotně oslabené děti 

s respiračními poruchami, Dům dětí a mládeže a sdružení Pojďte dál, které zaměstnává 

osoby se zdravotním postižením.   

 

Na otázku č. 2 respondenti odpovídali, zda někdy nějakou službu využívali nebo 

využívají. Z mužů kladně odpověděl pouze jeden z nich a z žen pouze tři. Ostatní neměli 

s využíváním služeb ve městě přímou vlastní zkušenost, přestože jsem oslovila široké 

věkové spektrum osob. 
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Otázka č. 3 navazovala na kladnou odpověď předchozího dotazu. U mužů se mi dostalo 

odpovědi, že je využívaná služba pro děti a u žen služby Pečovatelské služby rozvoz 

obědů, pak služba organizace Pojďte dál a Dětský stacionář. Poslední dvě jmenované 

služby však nejsou sociální službou, jak jsem již zmínila výše. 

 

 

 

Čtvrtou otázkou jsem zjišťovala, zda dotazovaní potřebovali někdy nějakou službu, 

která nebyla v Neratovicích poskytována. Muži ji v drtivé většině nepotřebovali a jen 

ojediněle se objevila odpověď se zájmem o služby pro seniory, osoby se ZP a 

poradenství. Většina žen také nepotřebovala žádnou službu, kterou by zde nenašly, a 

pokud ano, objevovaly se nejčastěji chybějící služby především pro děti. 

 

Pátá otázka opět doplňovala otázku čtvrtou, a to, zda občané někdy využili službu 

v jiném městě než v Neratovicích.  U mužů znovu téměř jednoznačně zaznělo ne, 

kromě jednoho případu a u žen šlo o služby pro děti, především postižené a o 

poradenství.  
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Otázka šestá již přímo směřovala ke konkrétním službám, které zde občané postrádají. 

Muži jednoznačně odpověděli, že nepostrádají žádnou. U žen se odpovědi točily znovu 

především kolem služeb spojených s dětmi. Přesto však nejvíce zastoupena byla služba 

občanského poradenství, dále pokračovalo psychologické poradenství ať už obecné 

nebo pro děti nebo pro problémové či zdravotně postižené děti. Objevily se odpovědi, 

že zde chybí azylové a chráněné bydlení, služby pro matky s dětmi, noclehárna pro 

osoby bez přístřeší a zajímavá byla odpověď, že chybí veřejné WC. 

 

Sedmou otázkou mohli respondenti vyjádřit, co by chtěli na stávajících službách 

změnit. Opětovně většina mužů by neměnila nic, a pokud by něco změnili, byla by to 

kapacita služeb pro seniory, zvýšení kvality komunikace se seniory a práci Městské 

policie. Ženy byly spokojené pouze v polovině případů.  V ostatních by zvýšily kapacitu 

služeb pro seniory, především počet míst v Domově pro seniory a dále kapacitu služeb 

pro rodiny s dětmi, v jiných případech by zavedly chybějící služby, zřídily veřejné WC, 

služby sloučily do jedné budovy, která by byla bezbariérová, a zvýšily kapacitu 

rehabilitačních služeb.  

  

Následující dvě otázky se týkaly toho, kde by občané hledali informace o 

poskytovaných sociálních službách (tab. Odpověď na otázku č. 8) a na koho by se 

obrátili, kdyby potřebovali pomoc (tab. Odpověď na otázku č. 9). V prvním případě by 

více jak polovina osob bez rozdílu věku hledala informace na internetu, přičemž mladší 

ročníky v tomto případě převažovaly a dále stejnou mírou u známých nebo na úřadu. 

Pomoc by pak v drtivé většině hledali, jak se dalo očekávat, v rodině nebo u přátel a 

teprve pak na úřadech, v sociálních zařízeních nebo u lékaře.  
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Poslední otázka byla otevřená nejen pro sociální služby, ale v tom směru, co by chtěli 

občané Neratovic změnit ve městě celkově. Znovu byli celkově spokojenější muži, kdy 

pět ze zúčastněných patnácti by neměnilo nic. Ostatní by chtěli více míst v domově pro 

seniory, zbavit se romských a problematických spoluobčanů, vyřešit parkování, 

zrenovovat fotbalové hřiště a spravit silnice. U žen by neměnila nic pouze třetina. 

Nespokojená část by především vyměnila vedení města s radními a zastupiteli za 
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takové vedení, které by podporovalo rozvoj sociálních služeb a služeb pro občany 

celkově a zvýšili by informovanost občanů města. Změna by také měla být v počtu míst 

v domě pro seniory, zlepšit chování mladých lidí, například preventivními programy pro 

mládež a dostupností volnočasových aktivit pro děti a mládež. Dále by měla zahrnovat 

řešení otázky nepřizpůsobivých občanů, kteří by se neměli příliš podporovat, ale 

naopak více zapojit do veřejných služeb. Jak zaznělo už dříve, tak ženy postrádají 

zvýšení bezbariérovosti ve městě, rády by sloučily služby v jednu budovu, zvýšily 

kapacitu rehabilitace a zrušily herny. Zajímavě zněl i návrh na vyhlášení ceny Neratovic 

pro člověka, který nejvíce pomáhá lidem ve městě.    
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4 Diskuse 

 

Tématem mojí absolventské práce je Plánování sociálních služeb v Neratovicích 

metodou komunitního plánování. Tento námět jsem si vybrala proto, že pracuji jako 

ekonomka na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Neratovice, kde 

součástí mé pracovní náplně je i spolupráce na komunitním plánování a provází mě od 

mého nástupu na tuto pozici v roce 2007.  

 

V teoretické části jsem se v úvodu věnovala nejprve seznámení s komunitním 

plánováním jako takovým i s jeho historií. Dále jsem pokračovala kapitolou, kde jsem 

chtěla vysvětlit pojmy, které se v procesu plánování sociálních služeb často objevují a 

k pochopení celého procesu jsou důležité. Jsou to pojmy, jako co je sociální služba, 

k čemu je potřeba triáda, kdo je poskytovatel, zadavatel a uživatel a nakonec k čemu je 

potřeba řídící a pracovní skupina. Za důležité jsem považovala vysvětlit cíle 

komunitního plánování včetně jeho přínosu těm, kteří komunitně plánují. Dostupnost 

materiálů při popisu teoretické části pro mne nebyl problémem. Naopak problém bylo 

zorientovat se ve velkém množství různých podkladů tak, abych si z nich vybrala pouze 

to, co jsem považovala za nutné a potřebné ve své práci uvést tak, aby byla 

srozumitelná. Přestože je dostupnost informací k této problematice dobrá, je 

překvapivé, že povědomost lidí, především zástupců obcí, o možnostech komunitního 

plánování, není příliš vysoká.  

 

Povinnost komunitně plánovat je zákonem daná pro stát a kraje. Osobně se 

domnívám, že by tato povinnost měla být dána i obcím s rozšířenou působností s tím, 

že by plánovaly pro celý svůj správní obvod. Komunitní plánování dává možnost těm, 

kdo s výsledky tohoto procesu pracují, možnost efektivního zacílení a financování 

sociálních služeb. Proto souhlasím s výrokem Ivana Úlehly, v jednom z jeho článků kde 

uvádí: „Cíl je najít vyváženost mezi tím, co lidé potřebují, a možnostmi potřeby naplnit.“ 

 

Komunitní plánování je využitelné nejen pro potřeby sociálních služeb, ale ve všech 

oblastech, kdy je třeba zajistit co nejvyšší účelnost projektu. Doporučovala bych tento 
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způsob zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů i při plánování investičních 

akcí v obcích a ve městech. Kdo může nejlépe říci, co má být na dětském hřišti než 

třeba právě maminky s dětmi, nebo kde mají být umístěné lavičky, které využívají často 

starší lidé na svých procházkách a vědí, ve kterých místech jim již docházejí při chůzi 

síly a potřebují si odpočinout. 

 

V praktické části své práce jsem využila formu dotazníků pro zjišťování povědomosti 

občanů města Neratovice, o poskytovaných službách, a také ke zjištění, co jim ve 

městě schází a kde by hledali informace a pomoc. Zajímala jsem se rovněž o 

socidemografický vývoj za posledních deset let a pokusila jsem se zmapovat dostupné 

sociální služby v Neratovicích. Překvapivé bylo sledovat vývoj počtu obyvatel ve 

sledovaném období a skokový nárůst migračního salda v jednom roce. Předpokládaný 

byl vývoj stárnutí obyvatel, který je v Neratovicích pomalejší ve srovnání s jinými 

městy. Zajímavé bylo také zjištění, že v posledních letech je více tendence lidí se 

vystěhovávat mimo Neratovice než se přistěhovávat. Domnívám se, že je to dáno 

vývojem na trhu s nemovitostmi a byty.  

 

Výsledky dotazníkového šetření mi ukázalo, že povědomost respondentů o 

poskytovaných službách je velice průměrná a spíše jsou známy služby pro seniory než 

ostatní služby pro jiné skupiny obyvatel. Celkově byly ochotnější odpovídat ženy než 

muži. Ženy měly také větší přehled a zájem o tuto problematiku. To jsem 

předpokládala. Výsledky šetření zároveň ukázaly, že není možné striktně oddělovat 

sociální služby od ostatních služeb pro obyvatelstvo, protože lidí vnímají poskytování 

služeb jako celek a některé služby, které nejsou sociálními službami dle příslušného 

zákona, vnímají také jako sociální službu.  
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Závěr 

Ve své práci Plánování sociálních služeb v Neratovicích metodou komunitního 

plánování, jsem si dala za cíl zmapovat přehled sociálních služeb poskytovaných 

v Neratovicích, zhodnotit plánování sociálních služeb v Neratovicích a zjistit, jaké je 

povědomí občanů o nabízených službách a jaké sociální služby zde postrádají. Všechny 

cíle se mi podařilo splnit tak, jak jsem chtěla.  

 

Pro splnění svého cíle jsem nejdříve v teoretické části popsala celý proces komunitního 

plánování. Pochopit význam tohoto procesu pomáhá vysvětlení jednotlivých 

používaných pojmů, jeho historický původ a vývoj. Zajímavé mi připadá i srovnání 

průběhu komunitního plánování v různých zemích. V České republice jej považuji za 

velice potřebný vzhledem ke stále nižšímu financování sociálních služeb ze strany 

státu, aby mohly být financovány a podporovány služby, které jsou skutečně třeba 

z pohledu těch, kterým jsou poskytovány.  

 

Před splněním cíle zmapování přehledu sociálních služeb poskytovaných 

v Neratovicích, jsem vytvořila sociodemografickou analýzu, která poukázala na stárnutí 

obyvatelstva, což do budoucna povede k vyšší potřeba sociálních služeb pro seniory a 

zdravotně postižené.  

 

Při mapování sociálních služeb jsem využila svou seminární práci z období svého studia 

na této škole, kterou jsem zpracovávala před dvěma lety. S lítostí jsem musela 

konstatovat velký úbytek sociálních služeb v našem městě. Vše je z důvodu ubývající 

finanční podpory, jak jsem již uvedla výše. Jedním z důvodů je také výměna politického 

zastoupení městě, které má jiný pohled na podporování sociálních služeb. Tato příčina 

mi též vyplynula z dotazníkového šetření, kde si na tento problém stěžovali také 

respondenti. Splnit cíl zmapování služeb ve městě se mi podařilo. 

 

Dalším cílem bylo zjistit povědomost obyvatel o poskytovaných službách a potřeby 

chybějících služeb. Při tomto zjišťování jsem narazila na problém nepochopení 

některých otázek v mém dotazníku, a pokud bych měla dotazník sestavovat znovu, 
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zřejmě bych některé formulace použila jinak, aby byly více srozumitelné a 

pochopitelné pro dotazované.  

 

Povědomost lidí o poskytovaných službách byla dle mého očekávání nízká. K vyřešení 

tohoto problému by mohlo přispět zřízení webových stránek s přehledem dostupných 

služeb. K tomuto závěru mě přivedly odpovědi na otázku, kde by respondenti hledali 

informace. Ve více jak polovině případu by to bylo právě na internetu.  

 

K chybějícím službám ve městě patří nejvíce služby pro děti a mládež a hned poté 

občanské poradenství. Zřejmě je to reakce na zrušenou službu Občanské porady a 

psychologické poradenství pro děti, které bylo před časem z finančních důvodů 

zrušeno. Protože lidé za sociální služby považují i jiné služby než ty, které jsou 

vyjmenované zákonem a také proto, že jsem jim jako poslední otázku nechala možnost 

otevřené odpovědi, dozvěděla jsem se i o dalších problémech, které místní občany 

trápí. Myslím, že do zpracování komunitního plánu je potřeba zapojit i tyto problémy 

občanů, které by měli zastupitelé města řešit.  

 

Věřím, že aktuálně probíhajícího komunitního plánování v Neratovicích, které zde 

funguje za podpory dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 

dojde k všeobecně prospěšnému a kvalitnímu komunitnímu plánu a že k tomuto 

výstupu bude využitelná i moje absolventská práce, kterou dám v tomto procesu 

k dispozici.  
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Pезюме 

 

Планирование социальных услуг в городе Нератовице в форме 

общественного планирования 

 

Я работаю в муниципалитете в городе Нератовице на должности экономиста 

социальных услуг. Я также принимаю участие в работе по общественному 

планированию в городе Нератовице, и поэтому я выбрала тему для своей 

выпускной работы планирование социальных услуг в городе Нератовице. 

 

В теоретической части своей выпускной работы я описываю то, что является 

общественным планированием, где оно возникло, и какая его история. Далее я 

описываю планирование социальных услуг в Чешской Республике и других 

странах. В выпускной работе я также не забыла объяснить основные термины в 

общественном планировании, описать способы определения потребностей и 

возможности финансирования социальных услуг. 

 

В практической части своей выпускной работы, я сосредоточилась на описаниe 

социально-демографической ситуации в городе, актуального состояния 

социальных услуг, которые доступны в г. Нератовице для жителей города. Для 

определения потребностей населения города и их информированности о 

возможности предоставления социальных услуг в городе, я использовала форму 

анкетирования. В анкете я опросила людей о том, какие социальные услуги они 

знают, какими услугaм они пользуются, и каких услуг им в городе не хватает. 

 

Целью моей работы было создание обзорa  социальных услуг, предоставляемых в 

Нератовицax, установить информированность людей o оказаных услугах и узнать, 

какие услуги будут необходимы для их дополнения или расширения. Я думаю, 

что в моей выпускной работе мной поставленные цели мне удалось выполнить. 
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Přílohy 

 

DOTAZNÍK 

Dobrý den, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto krátkého anonymního dotazníku, kterým 

bych ráda zmapovala potřeby obyvatel v oblasti poskytování sociálních služeb 

v Neratovicích. Zpracované informace z dotazníkového šetření budou použity pro účely 

vypracování absolventské práce na téma Komunitní plánování sociálních služeb 

v Neratovicích. U otázek, kde je na výběr z několika možností, zaškrtněte tu, která vám 

nejvíce vyhovuje a kde je uvedeno, tak prosím o upřesnění odpovědi. 

Dotazník vyplnil:  Muž / Žena (nehodící se škrtněte)    

  

Věk:   a) do 20 ti let 

 b) 21 – 30 let 

 c) 31 – 45 let 

 d) 46 – 60 let 

 e) 61 a více 

1) Víte, které sociální služby jsou v Neratovicích poskytovány? Pokud ano, uveďte 

jaké. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Využíváte vy nebo někdo z Vašich blízkých některou ze sociálních služeb 

poskytovaných v Neratovicích? 

a) ANO 

B) NE 

3) Pokud ano, tak kterou službu využíváte? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

4) Potřebovali jste někdy nějakou sociální službu, ale nebyla v Neratovicích 

poskytována? Pokud ano o jakou službu se jednalo? Ke každé volbě prosím o 

upřesnění. 

a) Služby pro seniory …………………………………………………………………………………………………….. 

b) Služby pro děti…………………………………………………………………………………………………………… 

c) Služby pro zdravotně postižené…………………………………………………………………………………. 

d) Služby odborného poradenství………………………………………………………………………………….. 

e) Jiné……………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Byli jste někdy nuceni využít sociální služby v jiném městě než v Neratovicích? 

Pokud ano, tak o jakou službu se jednalo a proč jste využili služeb v jiném městě 

(chybějící služba, nedostatečná kapacita, kvalita služby apod.)?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Jaké sociální služby v Neratovicích postrádáte a myslíte si, že by byly využívány? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Co byste na stávajících službách poskytovaných zde ve městě změnili? 

a) nic bych neměnil/a 

b) zvýšení kapacity služby. O jakou službu se jedná………………………………………………………. 

c) zvýšení kvality poskytované služby. O jakou službu se jedná……………………………………… 

d) jiné……………………………………………………………………………………………………………………………. 

8) Kde byste hledali informace o sociální službě, pokud byste některou potřebovali 

využít? 

a) na internetu 

b) dotazem u známých 

c) v tisku nebo tiskovinách (noviny, letáky pod.) 

d) na místním úřadu 



 

 

 

9) Na koho byste se obrátili v případě, že byste potřebovali pomoc v těžké životní 

sociální situaci. 

a) na rodinu, přátele 

b) na městský úřad 

c) na sociální zařízení (uveďte které)……………………………………………………………………………… 

d) na lékaře 

e) jiné (uveďte jaké)……………………………………………………………………………………………………… 

10) Kdybyste zde ve městě měli možnost jednu věc změnit, která by to byla a jak 

byste jí změnili? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Děkuji za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. Eva Jelínková, studentka 

dálkového studia oboru Sociální práce, VOŠ Mills Čelákovice 

 


