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Úvod 

Každý z nás má své místo, kde se cítí být doma. V naší zemi – dle mého 

názoru – to platí o to více. Nemáme ve zvyku měnit často místo svého bydliště, 

i za prací se stěhujeme málokdy. Někteří z nás se dokonce za celý život 

nepřestěhovali nikdy. O to víc je zarážející, že neumíme žít v komunitě, málo 

vnímáme věci veřejné jako naše společné; málo, popřípadě vůbec se k nim 

nechceme vyjadřovat. Možná to jsou jen pozůstatky z doby socialismu, kdy se 

každý staral jen o sebe. Měli bychom si ale uvědomit, že pokud s někým 

sdílíme společné zájmy, potřeby nebo i problémy, prožíváme spolu v určité 

oblasti všední život, účastníme se vzájemných sociálních vazeb a tak 

přirozeným způsobem vytváříme komunitu. [Kolektiv autorů, 2008]. Každý 

člověk má právo na plnohodnotný život ve své komunitě, v prostředí,  které si 

sám zvolil, ve kterém se narodil, vyrostl.  V určitých životních situacích můžeme 

být z této komunity vyloučeni, nebo se nám nemusí vůbec podařit se do ní 

začlenit. Důvodem může být například zdravotní postižení, nezaměstnanost 

nebo věk. Sociální služby mají za úkol pomoci lidem udržet si své místo 

v komunitě nebo ho znovu vytvořit. Každý pak má právo na volbu, jak v této 

komunitě bude žít a zda a jak k tomu bude sociální služby využívat. Proto 

služby musí být přizpůsobeny potřebám těch, kteří je využívají, a ne obráceně. 

Nemohou vznikat jako pouhý záměr poskytovatelů, s tím, že „klienti se pak 

najdou“. Pro zajištění dostupnosti kvalitních sociálních služeb, které jak 

rozsahem, tak i typem odpovídají potřebám dané lokality, lze využít metodu 

komunitního plánování sociálních služeb.  

Téma „Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) a jeho 

aplikace ve správním území obcí s rozšířenou působností se zaměřením        

na dosažitelnost služeb pro seniory nad 65 let věku v obcích správního území 

PO3 Jičín“ jsem si vybrala, neboť jsem do loňského roku pracovala na odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jičín jako koordinátorka a 

vedoucí pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb. Na této 

pozici jsem byla od počátku realizace plánu rozvoje sociálních služeb na období 
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let 2007–2010, aktivně jsem se zapojovala do jeho tvorby zjišťováním 

demografických údajů, mapováním skutečného stavu stávající sociální sítě,   

ale i průzkumem potřeb všech členů triády (viz. dále). Po úspěšném vyhotovení 

a schválení plánu radou a zastupitelstvem města, jsem měla za úkol sledovat a 

zaznamenávat veškeré změny související s plánováním rozvoje sociálních 

služeb. V další fázi jsem se v pracovních skupinách zřízených pro KPSS 

účastnila jeho průběžného vyhodnocování a doplňování dle aktuálních potřeb, 

ale i reálných možností. Proto jedním z cílů mé absolventské práce bude 

zmapovat nezbytné kroky vedoucí k vytvoření funkčního plánu rozvoje 

sociálních služeb na určitém území. Jelikož v současné době pracuji převážně 

se starými lidmi, denně přicházím do styku s informacemi o jejich zdravotním 

stavu a potřebách z něj vyplývajících. Využila jsem této skutečnosti a ve své 

práci se dále zaměřím  na  zmapování služeb, sloužících  právě seniorům 

jičínského regionu. Věřím, že tato zjištění využiji v základním poradenství 

vyplývajícím z mého zaměstnání a že shromážděné aktuální informace budou i 

přínosem pro pracovní  skupinu  KPSS  v  Jičíně  se  zaměřením na seniory a 

zdravotně postižené osoby nad 65 let věku. 
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1  Cíle 

1.1  Hlavní cíl 

Zmapovat kroky vedoucí k vytvoření reálného plánu rozvoje sociálních 

služeb a jejich aplikace v praxi. 

1.2  Dílčí cíle 

Zmapovat sociální služby pro seniory na území správního území města 

Jičína, obce s rozšířenou působností. 

 

Vyhodnotit jejich dostupnost a potřebnost.
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2  Část teoretická 

2.1   Definice KPSS  

Metoda komunitního plánování sociálních služeb je založena                 

na veřejném dialogu tří rovnoprávných stran participujících ve sociální sféře a  

na určitém území. Od strategického plánování se odlišuje tím, že do 

rozhodování se aktivně zapojují ti, kterým jsou sociální služby poskytovány, 

nebo by jim mohly v budoucnu sloužit. [Kolektiv autorů, 2008] 

 

2.1.1   Historie 
 

Za kolébku KPSS se považuje Velká Británie. V roce 1998 vláda Tonyho 

Blaira  uzákonila požadavek, aby představitelé lokálních samospráv připravovali 

- doposud nepovinné - Komunitní strategie („Community Strategy"), týkající se 

všech oblastí života ve městech a venkovských mikroregionech. V témže roce 

začali zástupci naší veřejné správy podnikat do Anglie první studijní cesty. 

[Kolektiv autorů, 2008] 

 

2.1.2   Vznik a sou časná situace v ČR 
 

U nás se pak objevují první zmínky o komunitním plánování na počátku 

roku 2002, a to na krajských úrovních. V následujícím roce proběhl 1. oficiální 

česko-britský projekt „Podpora MPSV při reformě sociálních služeb"                

na Písecku. V Ústí nad Labem se veřejně sociálně plánovalo nezávisle           

na státních aktivitách dokonce o pár let dříve.   

Na úrovni vlády České republiky se komunitní plánování sociálních 

služeb objevuje v Národním akčním plánu sociálního začleňování na léta 2004–

-2006, který jej zmiňuje jako jedno z opatření, jímž lze sledovat a vyhodnocovat 

změny v potřebách jednotlivých uživatelů i celé komunity a reagovat na ně. 

Navazující Národní akční plán pro období 2006–2008 již komunitní plánování 

vymezuje jako jednu z priorit  a počítá s vytvořením 14 plánů rozvoje sociálních 
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služeb krajů. Z provedených analýz uskutečněných v rámci krajů vyplynulo,    

že plánování musí vzejít z menších územních celků a především za politické 

podpory. Malé obce ovšem komunitnímu plánování sociálních služeb nebyly 

nakloněny vůbec. Díky osvětě a tlaku z pověřených obcí i krajů, se však 

v posledních letech situace mění k lepšímu. [Kolektiv autorů, 2008] 

 

2.1.3   Právní úprava 
 

V roce 2005 byla navržena zákonná úprava o povinnosti obcí komunitně 

plánovat, která vyústila s konečnou platností ustanovením § 94 písm. d)            

v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je uvedeno, že obce mohou 

komunitně plánovat. Povinnost vypracovat plán rozvoje sociálních služeb 

zůstává na kraji (§ 95 – písm. d,e). Novelou uvedeného zákona, která vstoupila 

v platnost 1. srpna 2009, obec musí spolupracovat s krajem, sdělovat mu 

informace o potřebách poskytování sociálních služeb svých občanů a                

o dostupných zdrojích pomoci. [Zákon č.108/2006 Sb., 2009] 
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2.2   Účastníci KPSS 

Účastníky komunitního plánování jsou tři rovnoprávné strany, tzv. triáda. 

 

2.2.1  Zadavatelé 
 

První stranou pomyslného trojúhelníku jsou zadavatelé, tedy ti, kdo 

služby platí, zřizují, zadávají, organizují  a dělají na ně výběrová řízení. Jsou to 

úřady státní správy, úřady samosprávy, volbami pověření zastupitelé. 

Zadavatelé obvykle  zpracovávají plány  rozvoje sociálních služeb a proces 

komunitního plánování také koordinují. Proto většinou zadavatel zřizuje funkci 

koordinátora. Ten proces komunitního plánování facilituje a průběžně 

zpracovává dílčí písemné výstupy, včetně konečné podoby komunitního plánu.  

 

2.2.2   Poskytovatelé 
 

Druhou stranou jsou poskytovatelé. Mohou to být fyzické osoby, nestátní 

neziskové organizace, organizace zřízené obcí, krajem i státem. Jsou 

provozovateli služeb, uskutečňují, dodávají, poskytují je, ať již ve státních či 

soukromých zařízeních buď zdarma, nebo s finanční spoluúčastí. Poskytovatelé 

vytvářejí projekty na zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a 

služeb, které poskytují. 

 

2.2.3   Uživatelé 
 

Třetí stranou triády jsou uživatelé; osoby, které se ocitly v nepříznivé 

sociální situaci a jímž jsou služby určeny. Uživatel vychází ze svých potřeb a 

přání, k jejichž naplnění potřebuje pomoc sociálních služeb. Do poslední strany 

lze zařadit také potencionální uživatele, tedy ty osoby, které se sice aktuálně 

nenachází v nepříznivé sociální situaci, ale mohou potencionálně (v budoucnu) 

sociální služby potřebovat. V neposlední řadě do strany uživatelů patří i široká 

veřejnost, která musí být seznamována se záměry, výsledky a cíli komunitního 

plánu.   

Při přípravě komunitního plánu jsou osloveny a vyzvány ke spolupráci 
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další místní organizace a zájmové skupiny, kterých se poskytování sociálních 

služeb dotýká (např. veřejné instituce, nemocnice, úřad práce, školy, policie), 

ale také občanské iniciativy, etnické skupiny včetně skupin, se kterými je 

obtížná komunikace. [Kolektiv autorů, 2004] 
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2.3   Cíle KPSS 

Všechny výše uvedené strany se snaží při společných setkáních, 

vzájemnou spoluprácí, vyjednáváním, naplnit  své  představy a požadavky. 

Výsledkem jejich činnosti je komunitní plán sociálních služeb, neboli plán 

rozvoje sociálních služeb. Proces komunitního plánování nikdy nekončí. Je 

cyklický a hlavní kroky se v určitých intervalech vždy opakují. Součástí procesu 

je totiž i sledování toho, nakolik je KPSS naplňován, co se již podařilo realizovat 

nebo ve kterých oblastech je nutné navržený způsob řešení změnit. 

 

Cílem je:  

• Vytvoření fungující sociální sítě služeb na místní úrovni, která odpovídá 

zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje,    

že  finanční  prostředky na  služby vynakládané jsou efektivně využívány. 

• Zajištění dostupnosti kvalitních sociálních služeb v rámci území,  které by 

zajistily sociální začleňování všech občanů.  

• Neopomenutelná je i otázka prevence, tedy předcházení sociálnímu 

vyloučení jednotlivců a skupin. [MPSV, 1] 
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2.4   Principy  KPSS 

Principy komunitního plánování sociálních služeb jsou zejména:  

 

• Partnerství mezi všemi účastníky, které spojuje společný cíl. Potřeby a 

priority všech účastníků mají stejnou váhu, je ale potřeba posoudit, jaké 

požadavky jsou reálné.   

• Zapojování místního společenství. Zde je důležité, aby nabídka            

ke spolupráci byla srozumitelná – tj. srozumitelný musí být způsob a 

forma oslovení. Nikdo nesmí být vylučován ani diskriminován.  Jednání 

jsou veřejná. Zpětná vazba je zde velice důležitá. 

• Hledání nových lidských a finančních zdrojů. Komunitní plánování je 

jedním z nástrojů  pro zlepšení kvality života občanů. Spolupráce 

s dobrovolníky, svépomocnými skupinami, domácími pečovateli, ale i 

podnikateli, je přínosem. Přínosem je i sousedská výpomoc. 

• Práce s informacemi. Je nezbytné zajistit rovný přístup k informacím 

uvnitř řídící struktury a zajistit  předání informací veřejnosti.   

• Průběh zpracování komunitního plánu je stejně důležitý jako výsledný 

dokument a jeho následná aktualizace. Komunitní plánování je cyklický, 

spirálovitý proces, který  umožňuje, aby navržený systém sociálních 

služeb byl jedinečný a neopakovatelný. Musí plně odpovídat místním 

podmínkám a zdrojům.   

• Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce. Dobře fungující 

spolupráce může být inspirací pro ostatní účastníky KP. Prohloubení 

spolupráce mezi všemi účastníky přináší kvalitnější nabídku sociálních 

služeb. 

• Kompromis přání a možností. Výsledkem komunitního plánování je vždy 

kompromisní řešení mezi tím, co chceme, a tím, co máme k dispozici. 

Dohoda je vždy úspěch. Hlasováním dokazujeme, že se neumíme 

dohodnout.  [MPSV, 1] 
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2.5   Fáze KPSS 

 
2.5.1   Fáze přípravná 
 

• Zajištění politické podpory nezbytné pro plánování. 

• Zajištění financování procesu z prostředků obcí, krajů či státu.  

• Vznik pracovních skupin složených ze zástupců triády dle cílových 

skupin uživatelů,  proškolení členů, určení koordinátora. 

• Ustanovení řídící skupiny, tzv. rozšířené triády, případně ustanovení 

konzultační skupiny.   

• Stanovení organizačních pravidel a rozhodovací struktury procesu 

komunitního plánování sociálních služeb.  

• Propagace, informační kampaň. 

 

2.5.2   Fáze analyticko-popisná 
  

Tato fáze obsahuje získávání  a zpracování podkladů. 

• Zpracování socio-demografické analýzy.  

• Analýza poskytovatelů; analýza lidských, finančních a materiálních 

zdrojů.  

• Získávání informací od uživatelů – jejich potřeby, zájmy, představy         

o rozvoji sociálních služeb ve městě (analýza potřeb uživatelů). 

• Analýza názorů veřejnosti na rozvoj sociálních služeb (prostřednictvím 

dotazníků).  

• Veřejná setkání s  cílem zmapovat potřeby a zájmy jednotlivých skupin a 

občanů, jejich představy rozvoje sociálních služeb a také získání dalších 

spolupracovníků do pracovních skupin.  

 

2.5.3   Fáze realiza ční 
 

Třetí etapa je nazývána také etapou plánování. Tvoří se v ní koncepce 

komunitního plánu sociálních služeb,  připomínkování, vlastní plán, aktualizace. 
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• Práce v pracovních skupinách na koncepci Komunitního plánu sociálních 

služeb (stanovení priorit – hlavních záměrů a jejich rozpracování           

do úrovně dílčích cílů a opatření) – tvorba základní koncepce.  

• Zpracování kompletní koncepce plánu a její schválení řídicí skupinou.  

• Veřejné setkání k navržené koncepci plánu.  

• Připomínkování koncepce KPSS (veřejné vypořádávání připomínek) – 

dotvoření koncepce plánu pro zastupitelské orgány města.  

• Schválení koncepce KPSS zastupitelstvem (případně radou města).  

• Rozpracování koncepce pracovními skupinami do podoby Komunitního 

plánu sociálních služeb.  

• Schválení komunitního plánu a způsobu jeho trvalé aktualizace řídicí 

skupinou.  

• Schválení komunitního plánu a způsobu jeho aktualizace 

zastupitelstvem.  

• Pravidelná aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb. [MPSV, 1] 
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2.6   KPSS na Ji čínsku 

 Představa vedení města Jičína komunitně plánovat v sociální oblasti 

vznikla  na přelomu roku 2005 až 2006. 

 

2.6.1  Zajišt ění vstupních podmínek pro KPSS na  Ji čínsku 
 

Na svém prvním zasedání v roce 2006 se Rada města Jičína 

jednohlasně usnesla, že město Jičín se zapojí do projektu Standardizace 

komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji,  jehož 

realizátorem bylo Občanské poradenské středisko, o.p.s.,  se sídlem v Hradci 

Králové. Součástí tohoto projektu bylo i zajištění procesu komunitního 

plánování sociálních služeb na Jičínsku a to v 77 obcích, tj. ve správním území 

města Jičína, města s rozšířenou působností. Za zajištění tohoto procesu bylo 

zodpovědné město Jičín. 

Celkem se do komunitního plánování aktivně zapojilo 17 zástupců 

zadavatelů sociálních služeb, 24 zástupců poskytovatelů sociálních služeb, 16 

zástupců uživatelů sociálních služeb a 13 zástupců poskytovatelů služeb 

navazujících  na sociální služby. Financování procesu komunitního plánování 

sociálních služeb zajistilo Občanské poradenské středisko, o.p.s. z Hradce 

Králové, a to z finanční prostředků poskytnutých z Evropského sociálního 

fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje. Vzhledem k tomu, že komunitní plánování sociálních služeb vychází      

ze široké diskuse veřejnosti k této problematice, byli jičínští občané vyzváni, 

aby se aktivně do plánování zapojili například poukázáním na osoby, které se 

ocitly ve zdánlivě neřešitelné situaci a potřebují pomoc. [Vodák, 4] 

 

2.6.2   Organiza ční struktura KPSS na Ji čínsku 
 

• Nejvyšší postavení zaujímají  rady a zastupitelstva spádových měst a 

obcí. Jejich úkolem je projednávání a schvalování Komunitního plánu sociálních 

služeb pro spádové území PO3 Jičín a schvalují také financování. Poradním 

orgánem je Sociální a bytová komise města Jičína.  
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• Řídicí skupina rozhoduje o postupu prací v procesu komunitního 

plánování, koordinuje činnost pracovních skupin, projednává, schvaluje a 

předkládá k veřejné diskusi návrhy pracovních skupin týkající se zjištěného 

rozsahu, kvality, potřebnosti a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb, 

zjištěné potřebnosti rozšíření stávajících a zřízení nových sociálních služeb, 

stanovuje rozsah potřebnosti zachování stávajících a zřízení nových sociálních 

služeb, stanovuje priority rozvoje sociálních služeb, předkládá        k projednání 

Sociální a bytové komisi města Jičína a zastupitelstvům měst a obcí                  

k projednání a schválení návrh komunitního plánu sociálních služeb, sleduje a 

vyhodnocuje realizaci priorit rozvoje sociálních služeb, předkládá radám měst a 

zastupitelstvům měst a obcí návrhy k zajištění priorit rozvoje sociálních služeb 

 

Čtyři pracovní skupiny – složené ze zástupců poskytovatelů sociálních 

služeb, uživatelů a pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Městského úřadu v Jičíně, - zjišťují rozsah, kvalitu, potřebnost a dostupnost 

poskytovaných sociálních služeb, zjišťují skutečnou výši finančních výdajů a 

příjmů nutných k zajištění poskytovaných sociálních služeb, zjišťují potřebnost 

rozšíření stávajících a zřízení nových sociálních služeb, zpracovávají a 

předávají řídicí skupině k projednání návrhy na zachování a rozšíření 

stávajících a zřízení nových sociálních služeb a návrh na stanovení priorit 

rozvoje sociálních služeb, připomínkují návrh komunitního plánu sociálních 

služeb a plní další úkoly stanovené řídicí skupinou. Členem pracovní skupiny se 

může stát každý, kdo o to projeví zájem.  [Vodák, 3] 

 

2.6.3   Činnost skupin z řízených pro KPSS  
 

Na počátku roku 2006 bylo realizátorem – Městem Jičín, zastoupeným 

odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jičín, naplánováno vytvořit čtyři 

pracovní skupiny. 

 

   I    Rodiny s nezaopatřenými a těžce zdravotně postiženými dětmi 

   II   Děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné    
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   III  Obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel a občané, kteří se ocitli     

        v mimořádně nepříznivých životních podmínkách 

   IV  Staří a těžce zdravotně postižení občané 

 

Vybraní pracovníci sociálního odboru, kteří se stali prvními členy 

pracovních skupin, oslovili stávající poskytovatele sociálních služeb, aby navrhli 

členy nově vznikajících pracovních skupin ze svých řad i z řad uživatelů svých 

služeb. V průběhu března 2006 proběhla první setkání nových členů. Každá 

skupina si zvolila svého vedoucího, odhlasovala stanovy i jednací řád. Ujasnily 

se důvody jejich vzniku. Poté se dohodla na dalším postupu a činnosti.  

Jako jejich nadřízený orgán byla vytvořena ve stejné době řídicí skupina, 

jejímž vedoucím byl ustanoven místostarosta Města Jičín, Ing. Ladislav 

Brykner, který má na starost sociální záležitosti. Dalšími členy jsou zástupci 

spravovaných obcí (starostové nebo místostarostové), vedoucí  pracovních 

skupin, poskytovatelé a čtyři uživatelé reprezentující svou pracovní skupinu.   

 

2.6.3.1  Socio-demografická analýza 
 

Prvním úkolem pracovních skupin v  analyticko-popisné fázi 

komunitního plánování byla analýza  socio–demografických údajů. Podklady 

dodané Českým statistickým úřadem v Jičíně, obecními úřady v regionu, 

Úřadem práce v Jičíně, Policií ČR  a Městským bytovým podnikem v Jičíně byly 

zpracovány koordinátorem komunitního plánování do tabulek (příloha 1).  

Z vypracovaných materiálů se dal vyčíst např. věk, pohlaví či národnost 

občanů, počty žen na mateřské dovolené, nezaměstnaných osob, ale i počty 

spáchaných trestných činů a přestupků. Dále hustota osídlení jičínského 

regionu, obsazenost bytů a jejich volná kapacita. 

Během procesu plánování byly tabulky aktuálně upravovány a doplněny 

např. o  informace o zdravotně postižených občanech a osobách, které pobírají 

příspěvek na péči. Každá ze čtyř pracovních skupin dokázala využít dílčích 

informací pro své potřeby.  
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2.6.3.2  Analýza služeb a pot řeb 
 

Dalším krokem v komunitním plánování byla příprava, distribuce a 

vyhodnocování dotazníků, zaměřených na stávající služby, jejich potřebnost, 

ale i na rozšíření či vznik služeb nových. Dílčí výstupy z pracovních skupin, jako 

adresář poskytovatelů (příloha 2), nebo analýza kapacity a potřeb stávajících 

služeb (příloha 3), byly předány do řídicí skupiny, která je vždy vyhodnotila, 

upravila a poté schválila. Po schválení byly materiály předány zastupitelstvům 

zainteresovaných obcí.  

Ze zprávy obsahující finanční krytí služeb vyplynulo, jak která služba je 

ekonomicky náročná a zda je potřebná. Pracovní skupiny předložily svůj návrh 

priorit a potřeb. Nejvíce podnětů bylo předloženo pracovní skupinou se 

zaměřením na seniory. Stávající pobytové služby byly velice drahé a uspokojily 

jen malou část občanů. Prioritou se stalo zřízení či rozšíření služeb terénních, 

které na mnoha místech nebyly dostupné vůbec.   

 

2.6.3.3  Plán rozvoje sociálních služeb 
 

Sumarizací meziproduktů všech pracovních skupin vznikl po celoroční 

práci Plán rozvoje sociálních služeb na období let 2007–2010 ve správním 

území města Jičín, který byl po odsouhlasení řídicí skupinou předán radám a 

zastupitelstvům spádových obcí. Ty uvedený plán také schválily a přijaly. Tím 

se uzavřela poslední fáze komunitního plánování. Uvedený plán se skládá 

z osmi částí. V úvodu jsou popsány vstupní podmínky procesu plánování        

na Jičínsku. Druhá kapitola obsahuje výčet činností, které se uskutečnily 

v jednotlivých etapách komunitního plánování. Následuje demografie, analýza 

poskytovaných služeb na území PO3 a zjištěné potřeby od zástupců všech 

stran triády. V šesté kapitole jsou stanoveny priority rozvoje sociálních služeb. 

Předposlední kapitola popisuje následné sledování a vyhodnocování plánu, 

závěrečná část pak uvádí, jakým způsobem lze provádět jeho změny.  

[Město Jičín, 6] 
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2.6.4  KPSS na Ji čínsku v sou časnosti 
 

Proces komunitního plánování nikdy nekončí - jak je již dříve uvedeno -  

je cyklický a po určité době se jeho fáze opakují. To potvrzuje i další činnost  

Města Jičína. Na počátku roku 2009 podepsalo smlouvu s Královehradeckým 

krajem na projekt: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb 

v Královéhradeckém kraji. Realizátorem projektu je Královéhradecký kraj, 

finanční krytí je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 

prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

Předmětem této smlouvy je závazek Města Jičína zajistit činnosti v oblasti 

komunitního plánování sociálních služeb na Jičínsku a provést aktualizaci plánu 

rozvoje sociálních služeb na období let 2007-2010, který se týká správního 

území města Jičín, jako obce s rozšířenou působností. To vše za úzké 

spolupráce se zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Součástí 

závazku je také zajistit naplnění priorit stanovených krátkodobými cíli a které 

směřují k naplnění dlouhodobé vize poskytování sociálních služeb. 

Aktualizovaný plán bude sloužit jako jeden z podkladů pro zpracování plánu 

rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Účelem a cílem této 

smlouvy je zajistit dostupnost a kvalitu sociálních služeb v Královéhradeckém 

kraji. Také pomůže rozšířit škálu sociálních služeb a nastavit jejich parametry, 

aby odpovídaly konkrétně zajištěným místním potřebám.  

Dne 20. 5. 2009 uložila Rada města Jičína místostarostovi, tajemníkovi a 

vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit plnění této smlouvy. 

Dále pověřila odbor sociálních věcí a zdravotnictví realizací činností spojených 

s aktualizací stávajícího plánu rozvoje sociálních služeb, včetně vytvoření 

harmonogramu činností dle fází  komunitního plánování. Uvedené kroky a 

zajištění spolupráce města s ostatními členy triády spadá do přípravné etapy. 

Její realizace byla naplánována na květen až červenec 2009. Ve druhé fázi by 

měly být dle harmonogramu aktualizovány základní sociálně-demografické 

údaje o území PO3 Jičín. Osloven bude Úřad práce v Jičíně, aby poskytl 

aktuální údaje vztahující se k nezaměstnanosti na Jičínsku a uvedl počet 

zdravotně postižených dětí vedených v evidenci státní sociální podpory. Dalším 

z oslovených bude Policie ČR, která opět zpracuje údaje o kriminalitě. Z vlastní 
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evidence městského úřadu budou použity údaje o počtu zdravotně postižených 

osob dle věku, o počtu osob pobírajících příspěvek na péči a osob s přiznanými 

mimořádnými výhodami. Ve druhé fázi bude provedena aktualizace popisu a 

analýzy poskytovaných sociálních služeb. Dotazníkovým šetřením                     

u poskytovatelů budou zpracovány údaje o poskytovaných sociálních službách. 

Dotazníkovým šetřením u uživatelů a zadavatelů budou zpracovány údaje        

o potřebách sociálních služeb. Odbor sociálních služeb bude zaznamenávat 

veškeré údaje v rámci pracovních skupin a výstupy předá řídicí skupině 

k projednání a schválení. Období realizace bylo naplánováno do konce roku 

2009. Na počátek roku 2010 je naplánována aktualizace priorit rozvoje 

sociálních služeb a aktualizace stávajícího komunitního plánu. Výstupem bude 

nejprve brožura „Návrh na provedení změn v plánu rozvoje sociálních služeb 

pro správní území města Jičína“, a to na základě získaných  podkladů. Ta bude 

předložena nejprve řídicí skupině KP a poté poradnímu orgánu – Sociální a 

bytové komisi města Jičína. Po schválení bude návrh změn předán radě a 

zastupitelstvu města Jičína. Pokud budou navržené změny Radou města Jičína 

přijaty, bude na základě jejího souhlasu přepracován i stávající Plán rozvoje 

sociálních služeb. Tím se opět uzavře poslední fáze komunitního plánování.  

Dále se ve smlouvě Město Jičín zavázalo, že bude informovat veřejnost 

o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb. Období realizace je 

stanoveno na květen až červenec 2010. Občané budou se sociálními službami 

seznamováni průběžně prostřednictvím aktuálních informací z internetu dále 

pak prostřednictvím brožury „Adresář poskytovaných sociálních služeb            

na Jičínsku“. Obsahem bude úvodní článek místostarosty města, popis činnosti 

jednotlivých sociálních služeb poskytovaných na území PO3 Jičín, jejich 

adresa, provozní doba, kapacita, včetně čísla telefonu a e-mailové adresy. 

Vytištění brožury se plánuje v počtu 16 tisíc výtisků. Následovat bude distribuce 

do všech rodin v území PO3 Jičín. [Rulfová, 5] 

Harmonogram se opět začal naplňovat. Podle pravidla participace 

probíhají od května 2009 veřejná setkání se starosty spádových obcí a 

konkrétními poskytovateli služeb. Projednával se nejen aktuální plán rozvoje 

sociálních služeb, ale i analýza stávajících sociálních služeb. Starostové byli 
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informováni o počtech zdravotně postižených osob ve svých obcích a 

povinnostech obce k těmto občanům vyplývajících ze zákonů o sociálních 

službách. Od června 2009, v souladu s projektem,  začaly probíhat  schůzky 

s uživateli sociálních služeb. Koncem roku 2009 byla řídicí skupinou přijata 

upravená socio-demografie a analýza sociálních služeb. Pracovní skupiny      

ve spolupráci s odborem sociálních věcí pokračují ve své činnosti v souladu           

s plánem.  
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2.7   Sociální služby 

Sociální služby jsou činnosti, které zajišťují pomoc a podporu osobám 

ohroženým sociálním vyloučením. [Zákon 108/2006 Sb., 2009]   

 
2.7.1  Zákonná úprava, povinnosti obcí p ři řešení sociální situace obyvatel 
 

V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým 

osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb, určuje 

základní zásady poskytování služeb a vymezuje pravidla jejich poskytování. 

Všechny obce, bez ohledu na velikost či rozsah výkonu státní správy, 

mají dle tohoto zákona (§ 90, 94) a zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti 

orgánů ČSR v sociálním zabezpečení (§ 14) povinnost zajistit nebo 

zprostředkovat sociální dávku či službu svým občanům při řešení sociální 

situace a zároveň postarat se o celkové zajištění potřeb poskytování sociálních 

služeb. Dle prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálním zabezpečení (§ 30, vyhl. 

182/1991 Sb.) pak mají obce za povinnost vyhledávat osoby těžce zdravotně 

postižené a staré občany žijící v nepříznivých podmínkách, které nemohou sami 

překonat a těmto osobám pomoc poskytnout nebo zprostředkovat. [Hloušek, 

2007] 

 

2.7.2  Dělení sociálních služeb 
 

Základní druhy a formy sociálních služeb dle zákona dělíme: 

 

• Sociální poradenství. 

• Služby sociální péče. 

• Služby sociální prevence.  

 

Formy poskytování sociálních služeb pak jsou: 

  

• Pobytová služba, kdy poskytnutí služby je spojené s ubytováním 

v zařízeních  sociálních služeb. 
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• Ambulantní služba, kdy osoba dochází nebo je doprovázena či 

dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není 

ubytování. 

• Terénní služba, která je poskytována osobě přímo v jejím přirozeném 

sociálním prostředí [Zákon 108/2006 Sb., 2009].   

 

2.7.2.1 Sociální služby pro seniory 
 

Součástí života je i stáří. Statistické údaje napovídají, že se toto období 

neustále prodlužuje. Jisté je, že podniknutá preventivní opatření v zajištění 

kvalitního a důstojného završení života jsou efektivnější a levnější, než 

následná nákladná řešení již vzniklých situací. [MPSV, 2]. Seniorům v ČR 

napomáhají ze zákona uvedené služby. 

 

Sociální poradenství je poskytováno ve specializovaných poradnách, 

které poskytují informace o právech, povinnostech a oprávněných zájmech 

uživatelů a nabízejí možnosti řešení jejich problému nebo životní situace, popř. 

napomáhají tyto možnosti realizovat. Služba obsahuje základní a odborné 

poradenství, které probíhá na různých úrovních: od poskytnutí informace 

(letáčky, předání kontaktu) přes radu (cílená informace pro konkrétní osobu), až 

k aktivní pomoci (vyplňování žádostí, pomoc s dopisy, zjišťování dalších 

informací, zprostředkování jiné služby apod.). Může být doplněna souvisejícími 

službami (např. psychoterapie, doprovázení, půjčovna kompenzačních 

pomůcek). Služba je poskytována bezplatně.  

 

Služby sociální péče napomáhají lidem zajistit fyzickou a psychickou 

soběstačnost. Cílem těchto služeb je umožnit lidem v nejvyšší možné míře 

zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich 

stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení:  
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1) osobní asistence – terénní služba.  Osobní asistenti pomáhají člověku 

zvládnout péči o sebe a umožňují jim účastnit se života společnosti.  

 

2) pečovatelská služba –  terénní služba, která je poskytována 

především v domácnosti, tedy v přirozeném sociálním prostředí uživatele.  

Pečovatelé pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a o domácnost.  

 

3) tísňová péče je nepřetržitá telefonická nebo jiná elektronická 

komunikace s lidmi, kteří jsou vystaveni vysokému riziku ohrožení zdraví nebo 

života. Za pomoci této komunikace je možné zprostředkovat neodkladnou 

pomoc v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu.  

 

4) Průvodcovské a předčitatelské služby jsou určeny osobám, které mají 

sníženou schopnost komunikovat či se orientovat v prostoru. Tyto služby jsou 

terénní, nebo ambulantní. 

 

5) Odlehčovací služby, mnohdy označované jako respitní. Jedná se        

o různou kombinaci činností péče, které mají za cíl umožnit pečujícím osobám 

nezbytný odpočinek. Na určitou dobu převezmou péči o člověka, který má 

sníženou soběstačnost. Mohou být terénní, ambulantní i pobytové.  

 

6) Centra denních služeb – ambulantní služba, kterou mohou využívat 

osoby se sníženou soběstačností a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Mnohde 

fungovala jako centra osobní hygieny.   

 

7) Denní stacionáře – ambulantní služba, kterou pravidelně navštěvují 

osoby se sníženou soběstačností, které vyžadují  pomoc jiné fyzické osoby.  

 

8) Týdenní stacionáře – pobytová služba pro osoby se sníženou 

soběstačností, vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. O víkendu se senior vrací 

k rodině do svého přirozeného sociálního prostředí. 
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9) Domovy pro seniory –  celoroční pobytová služba pro osoby se 

sníženou soběstačností, které vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.   

 

10) Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní 

péče jsou poskytovány osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci 

jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny z ústavu do té doby, než jim 

bude zabezpečena další pomoc. Služba je pobytová. 

 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob 

a překonání nepříznivé sociální situace:  

 

1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

 

2) Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní 

služby pro osoby bez přístřeší.  

 

3) Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které 

mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.  

 

4) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením jsou služby terénní nebo ambulantní, které se poskytují osobám 

ohroženým sociálním vyloučením. [Zákon 108/2006 Sb., 2009]   

 

2.7.3  Specifika poskytování sociálních služeb ve m ěstech  a na venkov ě 
 

V současné době je na českém venkově značně omezená dostupnost 

sociálních služeb. Služby sociální prevence nahrazuje silnější sociální kontrola 

mezi občany. Díky lepšímu přirozenému a intimnějšímu vztahovému prostředí 

(oproti anonymním městům) je pečovatelská služba nahrazována péčí rodiny, 

nebo sousedskou výpomocí. Důsledkem vzdálenosti, ale i popírání potřeb 

sociální péče na venkově, je přetížení pečujících osob, nedobrovolná nízká 
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životní úroveň či předčasný odchod občanů do ústavní péče. Většina 

stávajících sociálních služeb je soustředěna do bývalých okresních měst. 

Občané z větších měst tak mají lepší informovanost o službách ve svém 

bydlišti.  

Výhodou, nebo naopak problémem sociálních služeb poskytovaných    

na venkově je téměř absolutní adresnost. Představitelé obcí obvykle souhlasí 

s podporou sociálních služeb, které jsou poskytovány konkrétním občanům 

nacházejících se v nouzi, ale jakmile má být pomoc poskytnuta příslušníkovi 

z movitější rodiny, často se zdráhají z rozpočtu obce jakoukoli částku 

poskytnout. Tato vlastní sociální politika ale odporuje zákonu. Paušální 

financování služeb či uplatňování vyživovací povinnosti mezi dětmi a rodiči by 

mohlo odbourat úskalí adresnosti.  

Svá specifika má i zajištění dostupnosti služeb sociální prevence. 

Přirozená sociální kontrola a funkční vztahová síť na venkově nevyřeší všechny 

sociální situace, zejména u vyčleněných skupin obyvatelstva, např. Romů. 

Jejich rozšiřující se komunity na vesnicích jsou často důsledkem „bytové 

politiky“ velkých měst, která těmto nepřizpůsobeným občanům našla náhradní 

bydlení. Ochota obcí k finanční podpoře služeb na prevenci je malá, jelikož 

nechtějí přispívat občanům, kteří způsobují problémy. Situace by se dala řešit 

dohodou svazků obcí na zajištění terénních programů. 

Nezanedbatelným specifikem poskytování sociálních služeb na venkově 

jsou zvýšené náklady na uživatele, způsobené zejména překonáváním větších 

vzdáleností a nižším počtem uživatelů v určitých cílových skupinách. Řešení se 

malým obcím nabízí vybudováním detašovaných pracovišť pečovatelských 

služeb. [Hloušek, 2007]   
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3  Část praktická 

3.1  Zmapování nabídky služeb pro seniory na území PO3 Jičín 

Do mapy území PO3 Jičín (příloha 4) jsem zaznamenala všechny 

sociální služby poskytované na území jednotlivých obcí. Každého poskytovatele 

uvedených služeb jsem osobně či telefonicky kontaktovala a zjistila údaje         

o kapacitě a využití zařízení. 

 

3.1.1   Sociální poradenství 
 

Sociální poradenství pro seniory je úzce spjato a prolíná se 

s poradenstvím pro zdravotně postižené osoby. Proto jsou v této práci uvedeny 

i poradny, ve kterých jsem se osobně přesvědčila se, že napomáhají převážně 

seniorům: 

 

Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje,  pobočka 

Jičín, poskytuje zdravotně postiženým osobám bez rozdílu věku, jejich rodinám 

a seniorům základní a odborné sociální poradenství. Touto činností napomáhá 

svým uživatelům překonat nepříznivou sociální situaci, a tím zabránit jejich 

sociálnímu vyloučení ze života společnosti. Součástí služby je zacvičení a 

zapůjčování kompenzačních pomůcek. Maximální kapacita poradny je 900 

kontaktů. V průběhu roku 2008 využilo službu  375 osob (některé osoby 

navštěvují poradnu vícekrát), z toho 163 občanů města Jičína. Jedna osoba 

byla odkázána do poradny pro slabozraké. 

 

Občanské poradenské středisko, o.p.s., HK, pobočka Jičín, poskytuje 

rady a informace všem osobám,  které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, 

formou bezplatného sociálního poradenství. Posláním občanské poradny je 

asistovat uživatelům služby při řešení jejich tíživých životních situací tak, aby 

netrpěli neznalostí svých práv nebo nedostatkem informací, kde vyhledat 

konkrétní odbornou pomoc; napomáhají občanům s orientací ve styku s úřady.  
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Služba je poskytována na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti, 

diskrétnosti, a pokud si uživatel přeje, i anonymity. Maximální kapacita poradny 

je 480 osob za rok. V průběhu roku 2008 využilo službu 411 osob, z toho 163 

občanů města Jičína a 207 osob z PO3. Třem osobám bylo doporučeno využít 

služeb poradny pro mezilidské vztahy. 

 

 Tyflocentrum, o.p.s., HK, detašované pracoviště Jičín, poskytuje 

slabozrakým občanům - převážně seniorům - zejména ambulantní nebo terénní 

poradenství: základní (nabídka služeb a jejich dostupnost v regionu, 

poskytování informací o specifikách, možnostech a omezeních konkrétního 

zrakového postižení) a odborné (sociálně právní oblast, vyzkoušení 

kompenzačních pomůcek, zprostředkování kontaktu s navazujícími odbornými 

pracovišti, možné úpravy prostředí). Tyflocentrum úzce spolupracuje s oblastní 

pobočkou SONSu Jičín, zprostředkovává tak sociálně terapeutické činnosti a 

kontakt se společenským prostředím.  

V roce 2008 bylo odborné sociální poradenství poskytnuto 418krát, a to  

41 osobám.  40 osob bylo z území  PO3 Jičín, z toho 29 osob je občanem 

města Jičína, 1 osoba je z jiné PO3. Základní sociální poradenství (které se 

písemně neeviduje) bylo poskytnuto, dle sociální pracovnice, i uživatelům 

z Hořic, Nové Paky a Nymburka.  

 

Obr. 1  schůzka v Jičínském Tyflocentru  

(foto: MěÚ Jičín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví) 
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Centrum nezávislého života v Českém ráji a Podkrkonoší je dobrovolná 

svépomocná organizace, která pomáhá onkologicky nemocným pacientům, 

pohybově zdravotně postiženým osobám a seniorům. Zajišťuje psychoterapie, 

zdravotně osvětovou prevenci, kontrolu práv zdravotně postižených a seniorů, 

ozdravné pobyty, odborné přednášky. Na veřejnost působí v zájmu správného 

chápání a dosažení důstojného postavení zdravotně postižených osob a 

seniorů. 

Počet uživatelů v roce 2008:  126 osob, z toho 39 občanů města Jičína. Žádný 

žadatel nebyl odmítnut.  

 

Od druhé poloviny roku 2009 začala v Jičíně působit další sociální 

poradna – Péče o duševní zdraví, pomáhající (jak již z názvu vyplývá) osobám 

s duševní poruchou. Služba je prozatím ambulantní, ale do budoucna by své 

služby chtěla rozšířit i o službu terénní.  

 

3.1.2   Služby sociální pé če 
 

Domov pro seniory v Jičíně, jehož zřizovatelem je město Jičín,  poskytuje  

časově neomezenou sociální péči v souladu s platným zákonem 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, respektující individuální potřeby uživatelů. Cílem je 

udržení a rozvíjení jejich soběstačnosti, kontaktů s okolím a veřejnými službami. 

Sociální služba je poskytována celoročně, ale zároveň také nabízí variantu tzv. 

přechodného pobytu. U těchto pobytů se po dohodě s uživatelem předem 

stanovuje délka poskytování služeb, a to v současné době maximálně na dobu 

tří měsíců. Uživatelé mají k dispozici také jídelnu, dvě společenské místnosti 

s přilehlou kuchyňkou, tělocvičnu, kadeřnictví, pedikúru, pracovní místnost, 

knihovnu. Domov je situován v obydlené části města. V blízkosti jsou nákupní 

možnosti. Přímo v budově je i kavárna Kristian, kterou provozuje zdravotně 

postižená mládež z denního stacionáře. Duchovní péči obyvatelům domova 

zajišťuje místní pan kaplan. Při přijetí k pobytu se přihlíží, zda je osoba 

občanem města Jičína. Pokud je ale zdravotní stav mimojičínského žadatele 

natolik závažný a jeho sociální podmínky nevyhovující, je do domova přijat 

přednostně. Kapacita zařízení je 54 lůžek, 31 míst je na ošetřovatelském 
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oddělení a 23 na oddělení pro soběstačnější uživatele. Na ošetřovatelském 

oddělení se nachází 14 dvoulůžkových pokojů a 1 pokoj třílůžkový, součástí 

pokojů není sociální zařízení. Na druhém oddělení je 7 dvoulůžkových a 9 

jednolůžkových pokojů, na kterých sociální zařízení je. V roce 2008 službu 

využilo 75 osob. 41 žadatelů bylo z důvodu kapacity odmítnuto. V letech 2007 

až 2010 bylo naplánováno rozšíření o 52 lůžek. Dále se v budoucnu plánuje 

přestavba části stávající budovy na specializované oddělení pro klienty 

s poruchami orientace a paměti.  

 

Obr.2  O bydlení v moderním domově pro seniory v Jičíně je velký zájem  

(foto: MěÚ Jičín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví) 

 

 

 

Domov důchodců Mlázovice. Zřizovatelem je městys Mlázovice. Služba 

poskytuje celoroční pobyt seniorům, kteří z důvodu svého zdravotního stavu 

a sociální situace mají sníženou schopnost osobní péče do té míry, že jim nelze 

dostatečnou pomoc zajistit jinou formou v jejich domácím prostředí ani            

za pomoci jiných dostupných sociálních služeb. Služba obsahuje všechny 

základní činnosti dle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Domov 

je umístěn v centru obce. Kapacita  poskytované  sociální  služby je 28 lůžek; 

v letech 2008 byl počet  uživatelů 32, 19 osob bylo z důvodu kapacity 

odmítnuto.         
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Dům pokojného stáří Libošovice, zřizovatelem je oblastní charita 

Sobotka. Pobytová služba obsahuje všechny základní činnosti dle citovaného 

zákona. Domov je umístěn v centru obce. K pobytu zde přijímají osoby z celého 

území PO3 Jičín. V dosahu je nákupní středisko, kde ochotně seniorům 

pomohou s výběrem zboží. Kapacita je 28 lůžek, v roce 2008 využilo službu 32 

osob. 17 osob bylo odmítnuto z důvodu kapacity.  

 

Obr. 3  Dům pokojného stáří Libošovice navozuje pohodu domácího prostředí  

(foto: MěÚ Jičín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví) 

 

 

 

 

Ústav sociální péče Milíčeves – domov pro seniory. Služba obsahuje 

všechny základní činnosti dle § 49 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Maximální kapacita v roce 2008 byla 70 lůžek, služba byla poskytnuta 118 

uživatelům. Služba nebyla z důvodu kapacity poskytnuta 31 žadatelům.  Domov 

pro seniory je umístěn na okraji vesnice v bývalém zámku s rozlehlou zahradou. 

Jelikož jsou zde velké místnosti, ubytování na více lůžkových pokojích je zde 

spojeno se ztrátou soukromí. Tento negativní jev však kompenzuje možnost 

vybrat si přátele z širšího okruhu svých vrstevníků.  
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Obr. 4  V Milíčevském domově si každý najde přítele podle své chuti  

(foto: MěÚ Jičín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví) 

 

 

 

Pečovatelská služba Jičín, zřizovatelem je město Jičín. Součástí je i 

středisko osobní hygieny pro občany města Jičína. Kapacita 285 uživatelů byla 

v roce 2008 zcela naplněna. Všichni žadatelé byli uspokojeni, několik zájemců  

o častější služby (koupání, pedikúra) bylo z důvodu kapacity odmítnuto. Služba 

pokrývá celé území města Jičína.  

 

Pečovatelská služba Kopidlno. Zřizovatelem bylo do roku 2007 město 

Kopidlno, v následujícím roce začala službu poskytovat Oblastní charita Jičín. 

Služba je zajištěna na celém území Kopidlnska. Kapacita  v roce 2008  byla 55 

uživatelů, využilo ji 26 osob. Všichni žadatelé byli uspokojeni. V roce 2008 

zřídila Oblastní charita Jičín pobočku pečovatelské služby také v obci Vysoké 

Veselí. V roce 2009 bylo naplánováno rozšíření pečovatelské služby i na území 

obce Jičíněves, které doposud nebylo realizováno.  

 

Dům s pečovatelskou službou Libáň – sociální služby zajišťuje od roku 

2008 Oblastní charita Jičín, specializující se zejména na  donášku obědů        

do domácností nákupy a pochůzky, práce spojené s udržováním domácnosti, 

doprovod k lékaři nebo na vyšetření, běžné úkony osobní hygieny. V roce 2008 

využilo službu 55 osob z Libáňska.  Kapacita je 60 uživatelů. Žádný žadatel 

nebyl odmítnut. Pečovatelská služba byla v roce 2008 rozšířena na celé území 
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města Libáně.  

 

Charitní pečovatelská služba Sobotka je terénní služba zaměřená na  

poskytování pomoci seniorům a zdravotně postiženým osobám, kteří nejsou 

schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo 

kteří  pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další 

osobní péči. Kapacita – 40 uživatelů, byla v roce 2008 zcela naplněna. Služba 

pokrývá celé území města Sobotky. 

 

Obr. 5  Pracoviště Pečovatelské služby v Sobotce 

(foto: MěÚ Jičín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví) 

 

 

 

 

Alžběta Limberská – domácí péče Jičín. Službu poskytuje fyzická osoba, 

zároveň se službou zdravotní péče. Služba je poskytována v Jičíně, Valdicích a 

Holíně. Kapacita služby  120 osob byla v roce 2008 zcela naplněna. Pět 

žadatelů bylo z důvodu kapacity odmítnuto. Mimo uvedené služby nabízí paní 

Limberská výraznou pomoc rodinným příslušníkům seniorů tím, že vede 

databázi prověřených spolehlivých soukromých osob, které mají pečovatelský 

kurz, anebo jsou ochotné pravidelně či mimořádně seniora pohlídat, případně 

mu poskytnout nejnutnější pomoc. Tato služba, dle mého názoru, napomáhá 

soudržnosti a psychické pohodě rodin. Po dobu hlídání si rodinní příslušníci 

vyřídí soukromé záležitosti, větší nákupy, nebo nějakou formu relaxace.   
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Pečovatelská služba Lázně Bělohrad nebyla dle zákona o sociálních 

službách zaregistrována jako poskytovatel sociálních služeb, proto se v roce 

2008 přetransformovala na službu pro seniory. Hlavní činností je zajištění 

obědů a drobné nákupy. Služba pokrývá celé území města Lázně Bělohrad. 

Kapacita služby v roce 2008 byla 35 uživatelů. Využilo ji 29 osob. Žádný 

uživatel nebyl odmítnut. Její nevýhodou je skutečnost, že neposkytuje všechny 

úkony, které obsahuje pečovatelská služba. Výhodou je naopak velice nízká 

cena.  

 

Od roku 2009 začalo na území obce Železnice poskytovat své služby 

občanské sdružení z Mnichova Hradiště Spokojený domov. Nabízí seniorům a 

osobám zdravotně postiženým  pečovatelskou službu a služby osobní 

asistence. Z důvodu neinformovanosti není prozatím tato služba  plně 

využívána. Na sledovaném území poskytují službu 5 osobám. 

 

Denní stacionář pro seniory - Domovinka Jičín, zřizovatelem je město 

Jičín. V organizačním uspořádání je denní stacionář součástí střediska 

pečovatelské služby v Jičíně. Pobytová služba je poskytována v pracovní dny   

v době od 8:00 do 14:00 hodin seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost. 

Dopravu klientů z vlastní domácnosti do Domovinky a zpět zajišťuje  

pečovatelská služba, nebo rodinní příslušníci. Služba respektuje individuální 

potřeby uživatelů, podle zákona poskytuje uvedené základní činnosti: pomoc  

při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu        

se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací, sociálně terapeutické a 

aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc 

při obstarávání osobních záležitostí. Navíc většina seniorů využívá možnosti 

zajištění oběda. Pro uživatele jsou v rámci denního pobytu připravovány výlety, 

oslavy narozenin, přátelská setkání s hudbou, kulturní vystoupení a prodejní 

akce. Senioři mohou navštěvovat i kulturní akce pořádané v domově              

pro seniory. Běžný pobyt ale tráví ve společenské místnosti v pohodlných 
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polohovacích křeslech, kde si obvykle čtou denní tisk, dívají se na televizi, nebo 

si povídají. Po obědě si zde mnohdy i zdřímnou. K dispozici je sice odpočinková 

místnost vybavená několika lůžky, ale  o pobyt v ní nemá nikdo zájem a proto je 

stále prázdná.  Kapacita v roce 2008 byla  20 osob. Počet uživatelů v témže 

roce byl také 20.  Žádný žadatel nebyl odmítnut.  

 

3.1.3   Služby sociální prevence 
 

 Služby sociální prevence pro seniory se na území města Jičína, obce 

s rozšířenou působností, do roku 2008 nenacházely. Městský bytový podnik 

v Jičíně zajišťoval pouze službu navazující na sociální služby, a to provozování 

ubytovny pro osoby bez přístřeší. Časem by se toto zařízení mělo přebudovat 

na azylový dům. Městský bytový podnik Jičín zároveň obhospodařuje tři domy 

s pečovatelskou službou. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením zabezpečuje pro Jičínsko občanské sdružení Život bez 

bariér Nová Paka a Oblastní charita Červený Kostelec v Domově Sv. Josefa. 

Uvedená charita také zajišťuje respitní péči v Hospicu Anežky České. Oba 

uvedení poskytovatelé sociálních služeb dostávají dotace z rozpočtu města 

Jičína na zajištění péče pro jičínské občany.   
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3.2  Průzkum poptávky služeb 

Jedním z dílčích cílů mé absolventské práce bylo zjistit, zda jsou služby 

pro seniory dostupné a potřebné. Zmapováním terénu byla odhalena 

dostupnost těchto služeb. Jejich skutečnou potřebnost je možné zjistit tím, zda 

je o ně zájem u potencionálních uživatelů. Pro svou práci jsem proto využila 

část ze souboru dotazníků, které v roce 2007 vyplňovaly osoby v nepříznivé 

sociální situaci pro Městský úřad v Jičíně. Tyto dotazníky jsem tehdy 

zpracovávala pro potřeby komunitního plánování. Způsob výběru osob 

v jednotlivých cílových skupinách vycházel namátkově z aktuálních evidencí 

vedených na MěÚ Jičín. Tazatelský tým tvořili pracovníci MěÚ, odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví, a zástupci obcí. 

 
3.2.1   Aktivity v pr ůběhu pr ůzkumu 

 

V rámci průzkumu byly realizovány tyto aktivity: 

 

1) Stanovení cíle. 

 

Mým záměrem bylo z vybraných dotazníků zjistit:   

 

   -   jak vnímají senioři své potřeby, 

   -  zda mají senioři zájem o poskytování sociálních služeb, 

   -  zda mají senioři ve městech a vesnicích stejné sociální potřeby,  

   -  úroveň znalostí seniorů o sociálních službách a využití komunikačních 

kanálů na místní úrovni.  

 

2) Vytřídění dotazníků. 

 

Vybrala jsem dotazníky vyplněné respondenty ze sledovaného území, kteří 

splňují požadavky pro cílovou skupinu: ženy a muži nad 65 let.  

 

-   Vybraných dotazníků bylo 168.  
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3) Stanovení území pro realizaci průzkumu.  

 

Území vychází z komunitního plánování sociálních služeb v PO3. Zahrnuje 

správní území města Jičína, města s rozšířenou působností, což je 8 měst a 69 

obcí s celkovým počtem 46 207 obyvatel. 

 

- ze 168  dotazníků  byly vyřazeny 3, jelikož respondenti nebyli z daného 

území. 

 

4) Rozdělení  vybraných dotazníků podle velikosti obce. 

 

Dotazníky jsem rozdělila do dvou kategorií: 

 

- obce do 1000 obyvatel,  

- obce nad 1000 obyvatel.  

 

 

3.2.2  Výsledek dotazníkového šet ření 
 

 

Pohlaví  Počet respondentů 

 Celkem Obce do 1 000 
obyvatel 

Obce nad 1 000 
obyvatel 

Muži    74 39 35 

Ženy    91 45 46 

Celkem 165 84 81 
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Otázka č. 1  
 
Potřebujete pomoc  při řešení některých z následujících situací? 
 
 

Odpověď Počet  kladných odpovědí 

  území obcí – obyvatel 

Druh pomoci:      Celkem  do 1000 nad 1000 
při každodenních úkonech  
(hygiena, oblékání) 

54     28         26 

s chodem domácnosti  83 49 24 
se zajištěním stravy  89 53 36 
zajištění vyhovujícího bydlení 20 11   9 
s vyřizováním záležitostí na 
úřadech 

77 50 27 

při zajištění zaměstnání  6   2   4 
zajištění kontaktu s okolím 
(kulturní a společ. aktivity) 

30 17 13 

 při zajištění celodenní péče 
v domácnosti 

46 34 12 

 při zajištění celodenní péče 
s ubytováním mimo domov 

 4   2   2 

při zajištění dopravy k lékaři, 
do práce, na různé aktivity  

  83 54  29 

 
 
 

Dílčí závěr: Senioři potřebují nejčastěji pomoc s chodem domácnosti a  

zajištěním stravy. Nemají zájem o aktivizaci a kontakty s okolím, ve stáří chtějí 

zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí, nemají zájem o ústavní péči. 

Senioři z větších měst nemají takovou potřebu zajištění dopravy. 
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Otázka č. 2 
 

   Kdo Vám nyní pomáhá  při řešení tíživých životních situací? 
 
 

   Počet kladných odpovědí 

 odpověď  území obcí - obyvatel 

  celkem do 1000 nad 1000 
 

 Rodina 139 82 57 
 

 Sousedé, známí 33 15 18 
 

 Lékař 49 30 19 
 

 Farář 2 0 2 
 

 Zařízení, kam se dochází 0 0 0 
 

 Zařízení, kde se bydlí 3 0 3 
 

 Úřady 5 3 2 
 

 Sociální pracovník 13 2 11 
 

 Kolega v zaměstnání 1 0 1 
 

 Nikdo, poradím si sám/a 11 5 6 
 
 
 

Dílčí závěr: Nejčastěji pomáhá seniorům, zvláště pak na malých obcích, rodina.  
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Otázka č. 3  
 
Měl/a byste zájem o poskytování registrované sociální služby, která by 
obsahovala některé z následujících činností? 
 
 

Odpověď počet kladných odpovědí 

  území obcí - obyvatel 

 celkem do 1000 nad 1000 

 Dovoz teplého jídla (obědů) 66 45 21 

 Úklid a údržbu domácnosti  37 25 12 

 Nákupy  56 38 18 

 Pomoc s podáváním jídla a pití                                                                                                         6   4   2 

 Pomoc při oblékání a vysvlékání 11   6   5 

 Pomoc při chůzi  10   6   4 

 Pomoc při mytí a  použití WC    7   5   2 

 Doprovod k lékaři, na zájmové 
aktivity, na úřady a další 

43 23 20 

 Zajištění teplého oběda v jídelně   3   1   2 

 Vyprání prádla  20 11   9 

 Drobná zdravotní ošetření doma    
(převazy, injekce, měření tlaku) 

41 24 17 

 Zajištění kulturních, společenských 
a jiných zájmových aktivit 

              6          2          4 

 Celodenní pobyt mimo domov 
spojený s potřebnou péčí 

              2          1          1 

 Celoroční ubytování spojené   
s potřebnou péčí  

1          12          5          7 

 Tlumočení a překládání     0      0     0 

 Vzdělávání, poradenství, jiné aktivity     0      0     0 
 
 

Dílčí závěr: Senioři (zvláště pak na vesnicích) by nejčastěji uvítali dovoz obědů, 

nákupy a běžný úklid v domácnosti. Zájem nemají o poradenství, další 

vzdělávání a tlumočení či překládání.   
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Otázka č. 4 
 
Informoval/a jste se o možnostech poskytnutí výše uvedené pomoci? 
 
 

 celkem do 1000 nad 1000 

 Počet odpovědí  ANO 67 31 36 

 Počet odpovědí  NE 98 67 31 
 
 
 

Dílčí závěr: Větší část z dotazovaných, zvláště pak na malých obcích, se 

neinformovala na poskytování sociální služby. 

 

 

 

 

 

Otázka č. 5  
 
Jste ochotni za služby, které Vám pomůžou zvládnout Vaši situaci, platit? 
 
 

 Odpověď počet  kladných odpovědí 

 území obcí - obyvatel 

 celkem do 1000 nad 1000 

 Jsme ochotni platit jejich plnou cenu 11 7 4 

 Jsme ochotni platit část ceny 105 48 57 

 Ne, měly by být zdarma 49 22 27 
 
 

Dílčí závěr: Dvě třetiny z dotazovaných je ochotna za službu platit, třetina 

seniorů  si myslí, že by jim měly být služby poskytnuty zdarma.  
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  Otázka č. 6  
 

Kde jste získal/a informace o možnostech poskytnutí výše uvedené pomoci,  
kdo Vám poradí? 

 
 

Odpověď počet  kladných odpovědí 

 území obcí - obyvatel 

 celkem do 1000 nad 1000 

Obecní vývěska    9   6   3 

Policie   0   0   0 

Internetové stránky obce/města   1   1   0 

Vyhledávání na internetu   0   0   0 

Telefonní seznam   2   0   2 

Časopisy, výstřižky z novin, televize 13   6   7 

Ordinace lékaře 26 13 13 

Kostel, fara   1   0   1 

Starosta 18   9   9 

Pracovníci městského úřadu 33   8 25 

Poradna   5   0   5 

Místo neformálního setkávání 
(hospoda, samoobsluha, pošta) 

  6   0   6 

Městské informační centrum, 
knihovna, kulturní instituce apod. 

  0   0   0 

Rodina, známí a sousedé 52 23 29 

Žádné informace jsem nezískala, 
nikdo mi neporadil 

14   8   6 

 
 
Dílčí závěr: Informace o pomoci získávají senioři nejčastěji                              

od rodinných příslušníků. Ve větších obcích také od pracovníků MěÚ. Moderní  

komunikační kanály (jako internet) nepoužívají.   

 
 
 
 
 
 
 



44 

Otázka č. 7  
 
Jaký zdroj informací o nabídce služeb by Vám vyhovoval? 
 
 

Odpověď počet  kladných odpovědí 

 území obcí - obyvatel 

 celkem nad 1000 do 1000 

Obecní vývěska 26 10 16 

Internet 11 3 8 

Tisk 23 4 19 

Brožura o poskytovaných službách 52 23 29 

Informační letáky 67 27 40 

Informace prostřednictvím úřadů 37 18 19 

Obecní zpravodaj 41 26 15 

Jiný zdroj – (osobní zpráva) 19 2 17 
 
 

 Dílčí závěr: Za nejlepší komunikační kanál uvádějí senioři informační letáky a 

brožuru. Na malých obcích, kde není taková anonymita, by uvítali osobní  

návštěvu, např. zastupitele. 
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4   Diskuse 

  V první části absolventské práce jsem se zaměřila na zmapování kroků 

nezbytných pro úspěšné vytvoření, ale i následnou realizaci plánu rozvoje 

sociálních služeb. Uvedla jsem nejen členy triády, ale i jednotlivé fáze 

komunitního plánování. Poté jsem popsala postup realizace komunitního 

plánování na Jičínsku, která vyústila v plán sociálních služeb. Při srovnání 

teorie s praxí je zřejmé, že Město Jičín, zastoupené odborem sociálních věcí a 

zdravotnictví, postupovalo v souladu se strategií komunitního plánování, 

založeného na participaci. I dle harmonogramu činností naplánovaných pro 

další období je patrné, že  díky komunitnímu plánování bylo dosaženo cíle. 

Proces je živý, funkční a nadále pokračuje. Za zvlášť důležité považuji 

počáteční zajištění politické podpory, a tím i přislíbení finanční spoluúčasti, dále 

pak aktivní účast poskytovatelů sociálních služeb.  

V praktické části mé práce jsem se zaměřila na dostupnost sociálních 

služeb na území Jičínska pro seniory nad 65 let věku.  Z přiložené mapy 

vyplývá, že na celém území PO3, kromě území obce Jičíněves, je 

v současnosti zajištěna pečovatelská služba, nebo služba pro seniory. Dle 

mého názoru je tato terénní služba nenahraditelná, jelikož napomáhá seniorům 

strávit své dny odpočinku na nejmilovanějším místě na světě – ve svém 

domově - mezi svými nejbližšími. Tuto myšlenku potvrzují i respondenti 

v dotazníkovém šetření. Bez většího rozdílu, zda bydlí ve městě či na vesnici, 

většina oslovených uvádí, že potřebuje pomoc s úkony, které se dají zvládnout 

s pomocí terénní služby. Při podrobnějším seznámení s jednotlivými 

organizacemi, které uvedenou službu poskytují, jsem obdržela informaci,         

že v brzké době bude i na území obce Jičíněves pečovatelská služba zajištěna. 

Další nezbytnou službou pro staré lidi jsou pobytová zařízení. Ta se nacházejí 

ve čtyřech regionech bývalého okresu. I když podle zjištěných informací jsou 

jejich kapacity zcela naplněny, dle mého názoru je jejich počet dostačující. Ten 

se opírá o následující poznatky: mnoho stávajících obyvatel nedosahuje ani na 

první či druhý stupeň příspěvku na péči, což dokazuje, že o tyto občany by 

mohlo být postaráno v jejich přirozeném domácím prostředí. Bohužel 
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v minulosti tito lidé právě umístěním do domova pro seniory řešili svou bytovou 

situaci. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že pouze dva z oslovených 

respondentů by měli zájem o ústavní péči. V drtivé většině dávají přednost 

přirozenému sociálnímu prostředí. V současnosti jsou do ústavní péče přijímány 

osoby, u nichž je celodenní péče opravdu nezbytná a nelze ji zajistit rodinou. 

Tato služba je finančně velmi náročná a senioři se, jak vyplývá i z dotazníků, 

většinou brání úhradám. Částečným řešením je poskytování příspěvku na péči. 

Ten ale zdaleka nepokrývá náklady na pobytové služby.  

Význam poradenských služeb pro seniory (které jsou pouze v Jičíně), 

spatřuji pouze v jejich přidružených aktivitách, jako jsou specificky zaměřené 

kluby. Senioři, které spojují stejné problémy (např. zrakové postižení či 

onkologické problémy), se zde aktivizují a dostávají novou chuť do života. 

Přímou návštěvu poradny volí senioři málokdy, většinou s doprovodem.             

I z dotazníkových šetření vyplývá, že informace staří občané získávají 

především od rodinných příslušníků či lékaře. Pouze několik seniorů z větších 

měst uvedlo, že využilo službu poradny. Z vesnice to nebyl nikdo.  Na malých 

obcích, kde není taková intimita, by senioři uvítali spíše osobní návštěvu, např. 

zastupitele. Informace o sociálních službách by, bez rozdílu, uvítali nejčastěji 

pomocí letáků.    
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Závěr  

Sumarizací učiněných kroků v rámci komunitního plánování Města 

Jičína, obce s rozšířenou působností, jsem zjistila, že bylo postupováno 

v souladu s předepsanými teoretickými postupy. Zapojením veřejnosti v rámci 

komunity, dodržením pravidel a principů byl úspěšně vyhotoven plán rozvoje 

sociálních služeb, který je funkční pro dané území.   

Po zmapování nabízených sociálních služeb na území Města Jičína, 

obce s rozšířenou působností, jsem vyznačila do mapy sociální síť pro seniory. 

Dále jsem porovnala kapacitu jednotlivých zařízení se skutečným počtem 

klientů. Díky zjištěným údajům a na základě dotazníků potencionálních 

uživatelů jsem dospěla k závěru, že dostupné sociální služby pro seniory jsou 

nejen potřebné, ale z globálního hlediska i dostačující. Tím jsem splnila 

vytyčené cíle ve své práci. Věřím, že získané informace využiji při své 

každodenní práci se seniory. Výsledky i mapu sociální sítě bych ráda nabídla 

IV. pracovní skupině komunitního plánování v Jičíně, se zaměřením na seniory. 
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Резюме 

Общинское планирование социальных услуг и его 

апликация в территории городского муниципалитетa c 

расширеннoй  деятельностью. 

Темой маей выпускной работы общинское планирование 

социальных услуг (OПСУ) и его апликация на практике в даной 

территории.  

Сначала я характеризовала процесс ОПСУ, его историю, 

возникновение, этапы и правила. Этот процесс отличается от реального 

планирования тем, что он подслушивает потребителям – членам общины 

– гражданам города. Это диалог трёх ровноправных партнёров, которых 

называют триада. Это заказчики, испольнители услуг и потребители, 

каторые вместе творят план розвития социальных  услуг. Этот план 

обеспечит социальную сеть в даной территории. 

Общинское планирование возникло в Англии в конце 20-ого века.    

В Чешской республике началось планировать в 2002 году. Главные 

принципы – партнерство, подслушивание членам общины, обеспечение 

финансоф и компромисс. ОПСУ состоит из трёх этапов - 

подготовительный, аналитический, осуществительный. Общинское 

планирование безконечный процесс. Дальше я описала процесс 

планирования в городе Йичин.  На муниципалитете  я работала в 2005 

году как координатор общинского планирования, потому я знаю, как 

проходил настоящий процесс и как после всего возник план розвития 

социальных услуг. Но и здесь общинское планирование продолжается в 

будущем.  

Второй целью моей работы было в территории города Йичин 

описать социальные услуги для стариков и сказать, есть ли этих услуг 

достаток, но и потребны ли они. Я встретила всех испольнителей услуг в 

нашем регионе и описала вместимость но и актуальное количество 

употребителей. В анкете я спрашивала сениоров, что бы хотели и что им 
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надо. В заключении я могу сказать, что в городе Йичин существует 

достаток социальных услуг для стариков, прежде всего благодаря 

общинскому плану.  
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Přílohy:  

Příloha 1 
 
Výňatek ze sociálně-demografických tabulek MěÚ Jičín.  

 
Velikost správního území     Území 5ti měst a 72 obcí 

Počet obyvatel ve správním území       Celkem                          46 207 

Počet obyvatel podle národnosti dle r.  2001 Česká 44 814 

  Moravská 24 

  Slezská 4 

  Slovenská 523 

  Romská 55 

  Polská 69 

  Německá 53 

  ostatní 665 

Počet obyvatel podle věku  0 – 14 7384 
  15 – 19 3076 
  20 – 29 7748 
  30 – 59 18775 
  60 – 64 2030 
  65 – 74 4150 
  75 a starší 3044 

Počet osob s příspěvkem na péči - celkem      1305 

Počet zdravotně postižených osob 
s mimořádnými výhodami  - dle stupňů 

I. stupně II. stupně III. stupn ě 

622 1 058 292 

Počet nezaměstnaných v okrese Jičín   3120 

Míra nezaměstnanosti    7,85% 

 
 

Spádové území m ěsta Ji čína 
Počet obcí 20 
Počet obyvatel Celkem Muži      Ženy 

21690 10641 11049 
Počet obyvatel podle věku 0 - 14 15 - 19 20 - 29 30 – 59 60 – 64 65 – 74 75 a víc 

3476 1480 3686 9142 929 1785 1192 
Počet osob ZP celkem 
Počet osob s PnP celkem 

                        843 
                        522 
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Příloha 2 

Příklad z Adresáře poskytovatelů vytvořeného v rámci KPSS v Jičíně. 

 
Číslo poskytovatele: 117 
Sídlo PO3: Jičín 
Název poskytovatele: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA 
IČ: 44 47 73 09            Právní forma: Církevní právnická osoba  
Adresa sídla: Malé nám. 2, 507 43 Sobotka 
Tel.: 493 571 156, E-mail: libuse.kollova@sobotka.charita.cz 
Webové stránky: www.sobotka.charita.cz 
Statutární orgán: Ředitelka, Libuše Kollová 
 

 Název služby: Charitní  pečovatelská služba Sobotka 

 Typ služby/Popis služby: Pečovatelská služba – poskytování pomoci seniorům a 
 zdravotně postiženým osobám v jejich domácnostech.  
Služba obsahuje: 

- pomoc při podávání jídla, oblékání, přesunu na lůžko a vozík, atd., 
- pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,   
- jednoduché ošetřovatelské úkony, 
- poskytnutí stravy, pomoc při zajištění stravy, 
- běžný a velký úklid a údržba domácnosti,  nákupy a běžné pochůzky, 
- doprovod na zájmové aktivity, k lékaři, na úřady a pod. 
Kapacita: 30 osob / rok 
Finanční spoluúčast: Ano 

Spádová oblast: 
Sobotka a okolní obce 

Cílová skupina: 
Senioři, Osoby s TZP  

Provozní doba: 
Po - Pá   
7.00 - 15.30 hod. 

Kontakt: Ilona Jelínková,  
Malé nám. 2, 507 44 Libošovice,  
tel.: 493 572 205, e-mail: chp@sobotka.charita.cz 
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Příloha 3 
 

Příklad  rozboru sociální služby z Analýzy poskytovatelů služeb Města Jičína  

 
� DOMOV  DŮCHODCŮ  MILÍ ČEVES 
 

1/  ÚDAJE  ZJIŠTĚNÉ  DOTAZNÍKOVÝM  ŠET ŘENÍM  OD 
POSKYTOVATELE   SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  

 

� ÚDAJE  O ORGANIZACI  POSKYTUJÍCÍ  SOCIÁLNÍ  SLUŽBU:  
Název: Ústav sociálních služeb Milíčeves 
Adresa: Milí čeves 1,  506 01 Jičín 1 
Ředitel: Pavel Jór,  Žeretice 14, Tel. 604 730 798,  e-mail.: uss.miliceves@seznam.cz 
Právní forma: Příspěvková organizace 
Zřizovatel:  Obec Slatiny 
  
� ÚDAJE  O  POSKYTOVANÉ  SOCIÁLNÍ  SLUŽB Ě 
Cílová skupina: Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osoby, které dosáhly 
starobního či invalidního důchodu. Osoby: 
• které dosáhly rozhodného věku pro přiznání starobního, či invalidního důchodu,ocitly 
se v situaci, která vyžaduje podporu druhé osoby a tato podpora nemůže  být poskytnuta 
jiným způsobem, než prostřednictvím sociální služby, 
• s mírným až středním tělesným pohybovým postižením, 
• které nejsou trvale upoutáni na lůžko a nepotřebují  velmi odbornou péči, 
• které trpí mírným až středním stupněm psychiatrickým postižením, ale jejichž 
postižení nevyžaduje odbornou každodenní ústavní péči, ale stačí pouze podávání 
medikamentů, 
• s mírným stupněm demence, jejichž postižení nevyžaduje ústavní odborné léčení, ale 
stačí   pouze podávání medikamentů, 
• jejichž zdravotní stav nevyžaduje návaznost na dechové, srdeční či jiné přístroje,které  
   se nacházejí ve specializovaných pracovištích, 
• které nejsou závislí na alkoholu, drogách, či jiných látkách, jejichž léčení vyžaduje  
   specializovanou odbornou ústavní péči pod dohledem, 
• s mírným stupněm mentálního postižení. 
 

Popis služby: Poskytování pobytových služeb, celoročních (trvalých) pobytů.  
Služba zahrnuje:  

• celodenní stravování (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře), 
• ubytování, 
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, (např.podávání jídla a pití, 
oblékání a vysvlékání pomoc při chůzi, pomoc při přesunu na lůžko, vozík a dalších), 
• pomoc při osobní hygieně ( např. celková hygiena těla, mytí a stříhání vlasů, holení, 
při použití WC ), 
• jednoduché ošetřovatelské úkony, 
• aktivizační činnosti ( pracovně výchovné práce, obnovení či upevnění kontaktu 
s rodinou, nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností                   
a dovedností ), 
• pomoc při vyřizování osobních záležitostí na úřadech a jiných veřejných institucí, 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
• praní, žehlení a opravy ložního a osobního prádla,  
• úklid. 
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Součástí služby je pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 
Provozní doba:  Celoročně,  nepřetržitý provoz    
Počet osob, kterým byla služba poskytnuta v roce 2005:                                 71 osob 
Počet lůžek( maximální kapacita):                                                                     73 lůžek        

 
� PROVOZNÍ VÝDAJE  SPOJENÉ  S  POSKYTOVÁNÍM  SOCIÁLNÍ   SLUŽBY 

 TYP  VÝDAJE  SKUTEČNOST 2005    
v Kč 

ROZPOČET  2006  
v Kč 

NEMATERIÁLOVÉ   
NÁKLADY 

991 000,00 1 717 000,00 

OSOBNÍ     NÁKLADY 6 670 000,00 7 157 000,00 
OSTATNÍ   NÁKLADY 2 383 000,00 3 040 000,00 
CELKOVÉ   NÁKLADY 10 044 000,00 11 914 000,00 

 
 

� PŘÍJMY  NA  ZAJIŠT ĚNÍ  SOCIÁLNÍ  SLUŽBY 
Rok Kraje  

v tis. 
   Obce 
v tis.Kč 

MPSV      Příjmy od 
uživatelů v tis. 

Ostatní 
v tis. Kč 

2005 1 400  0   4 742  5 103   25  
2006 1 500 0   5 114  5 250 50  

 
� POTŘEBNOST  ROZŠÍŘENÍ  SLUŽBY 
a)Služba je poskytována osobám z celého správního území PO3 Jičín. 
b)Služba dle evidovaných žádostí není zajištěna pro 45 osob.  
c)Služba je pro potřebné osoby dostupná.  

 
2/  ÚDAJE  ZJIŠTĚNÉ  DOTAZNÍKOVÝM  ŠET ŘENÍM  OD UŽIVATEL Ů   

  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB  
 

� INFORMOVANOST  UŽIVATEL Ů  O  SOCIÁLNÍCH  SLUŽBÁCH 
Uživatelé byli informováni o sociálních službách z více zdrojů a o službách se někteří 
dověděli včas. 
• 27 uživatelů (většina) se o službě dovědělo od rodiny a lékaře,  ostatní se o službě 
dověděli od poskytovatele, od známé osoby a na obecním úřadě.  
• 40 uživatelů se o službách dovědělo včas, 2 uživatelé po delší době. 
 
� ROZSAH  POSKYTOVANÝCH  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB   
Uživatelům služeb poskytovaných v domově pro seniory je poskytováno ubytování, 
stravování a další služby. 
 
� DOSTUPNOST  POSKYTOVANÝCH  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB  
Bylo zjištěno, že služby poskytované v domově pro seniory jsou dostupné pro všechny 
potřebné osoby ve spádovém území obce Jičíněves. 
 
� SPOKOJENOST  UŽIVATEL Ů  S  POSKYTOVANÝMI  SOCIÁLNÍMI   
   SLUŽBAMI 
Bylo zjištěno, že uživatelé jsou se službami poskytovanými v domově pro seniory 
spokojeni. 
� 41 uživatelů (většina)  je spokojeno s ubytováním,  
� 37 uživatelů (většina)  je spokojeno se stravováním a dalšími službami, 4 uživatelé 
mají výhrady ke stravování. 
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� POTŘEBA  ROZŠÍŘENÍ  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB 
Uživatelé služeb poskytovaných v domově pro seniory požadují změnu ubytování a to: 
� 4 uživatelé požadují ubytování v jednolůžkovém pokoji, 
� 9 uživatelů ve dvoulůžkovém pokoji, 
� 6 uživatelů ve třílůžkovém pokoji.  

 
3/   ÚDAJE  ZJIŠTĚNÉ  DOTAZNÍKOVÝM  ŠET ŘENÍM  OD  ZADAVATEL Ů    

    SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB  
 

� POTŘEBA  ROZŠÍŘENÍ  SOCIÁLNÍ  SLUŽBY 
a) Zástupci obcí ve správním území PO3 Jičín požadují zajistit sociální služby 
poskytované v domovech pro seniory pro dalších 186 osob z toho ve spádovém území: 
a. města Jičín pro 53 osob 
b. města Kopidlno pro 3 osoby 
c. města Libáň pro 16 osob 
d. obce Jičíněves pro 11 osob 
e. obce Vysoké Veselí pro 61 osob 
f. obce Železnice pro 42 osob. 

 
Řídící skupina vyhodnotila výše uvedené údaje o poskytované sociální službě takto:  
� služba obsahuje všechny potřebné základní činnosti, 
� služba je pro cílovou skupinu uživatelů potřebná a dostupná,  
� uživatelé jsou s poskytovanou službou spokojeni, 
� poskytování této sociální služby je na dobré úrovni, ale vzhledem k nevyhovujícím 
vnitřním prostorám je služba nedostačující a neodpovídá potřebám a  zájmům uživatelů. 
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Příloha  4 
 
Mapa území PO3 s vyznačenými sociálními službami 
 
       
 
 
 

 
 
 
 

Legenda:  ////////// Pobytová služba – domov pro seniory 
     Pečovatelská služba 
    .......... Denní stacionář pro seniory 
     Poradny: ZP osoby 
            : pro slabozraké občany 
         : občanská poradna 
         : Centrum nezávislého života  
 
 


