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Úvod
Existence zdravotního postižení zásadním způsobem ovlivňuje život člověka
a má dopady nejen na samotné osoby se zdravotním postižením, ale také na jejich
rodiny. Zejména u osob s těžšími formami zdravotního postižení dochází k výrazným
změnám v možnostech jejich plnohodnotné účasti a zapojení jak v soukromých
aktivitách, tak i ve veřejném životě. Nepříznivé důsledky je však možno do určité míry
eliminovat systémem opatření. Mnohá omezení nejsou totiž dána jen samotnou
existencí zdravotního postižení, ale právě nastavením a uspořádáním okolního
prostředí. Problémem tedy nemusí být prioritně samotné fyzické, mentální či jiné
zdravotní postižení, nýbrž situace, kdy okolní prostředí nepočítá s existencí
zdravotního postižení a osob se zdravotním postižením jako integrální součástí
společnosti1.
Z pohledu podílu zdravotně postižených osob na celkové populaci ČR,
zjišťovaného za muže, ženy a celek v šesti věkových skupinách, byl celkově nejvyšší
podíl zaznamenán v poslední věkové kategorii (75 +), u které činí 42,1% (podíl
mužů pak 39,3% a žen 43,6%). V ostatních nižších věkových skupinách, kromě ještě
druhé nejsilněji zastoupené věkové skupiny 60 – 74 let, byly zjištěny výrazně nižší
podíly. Právě uváděné výsledky názorně ukazuje graf č. 1.
Graf č. 1: Podíl počtu osob se zdravotním postižením v celkové populaci ČR podle
pohlaví a věkových skupin

Národní akční plán podpory nových příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015
- 2020
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Graf č. 2: Věková struktura osob se zdravotním postižením v celkové populaci
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Téměř srovnatelné jsou počty mužů a žen ve dvou věkových skupinách (30 – 44 a 45 –
59 let), a v podstatě i u věkové skupiny 60 – 74 let. Na druhé straně se poměrně
významněji od sebe liší nejnižší a nejvyšší věkové skupiny (0 – 14 let a 15 – 75 +)2.

Ke konci ledna 2017 tvořily osoby se zdravotním postižením 14,1 procent
z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. V evidenci ÚP ČR jich bylo celkem 54 975.
Zaměstnavatelé pro ně nabízeli prostřednictvím Úřadu práce 11 434 volných
pracovních míst.
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Webové stránky Českého statistického úřadu
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Financování nových sociálních služeb
Financování nových sociálních služeb podléhá schválenému usnesení
ZMP č. 433 ze dne 3. 9. 2015 - Každá nově vznikající sociální služba, která bude
požadovat kofinancování od města Plzně (ještě před samotnou registrací a reálným
zahájením své činnosti) doloží Odboru sociálních služeb MMP potřebnost
poskytování předmětné služby na území města Plzně.
Odbor sociálních služeb MMP ke každé nově vznikající sociální službě vydá
fundované stanovisko (včetně předpokládaného požadavku na její kofinancování)
a následně toto předloží orgánům města Plzně, s požadavkem na financování této
sociální služby. Požadavek bude nejdříve projednán s rezortní náměstkyní,
a následně s radním pro oblast ekonomiky, společně s ředitelkou
Ekonomického úřadu. Sociální služba musí být zařazena v síti Plzeňského kraje či
síti celorepublikové.

Navrhovaná opatření
Opatření 1 Zajistit informovanost pečujících osob a zdravotně
postižených
Zapojit pečující osoby - s jejich pomocí, např. dotazníkovým šetřením, zjistit potřeby
a nedostatky v péči o ZP a na základě výsledků zajistit informovanost zdravotně
postižených a pečujících osob.
Finanční náklady: bez finančních nároků
Realizátor: NNO
Opatření 2 Centrum duševního zdraví (CDZ) Plzeň
Na území města chybí dostatečná kapacita terénní služby pro osoby s duševním
onemocněním. S investiční i provozní podporou strukturálních fondů EU se zároveň
rozbíhá reforma psychiatrie v ČR. Před dvěma roky začalo probíhat jednání
o možnostech založení Centra duševního zdraví v Plzni, prvku, který se
prostřednictvím reformy do systému péče o duševní zdraví doplňuje. Pracovní
skupina pro koncepci psychiatrie na Kraji vyjádřila souhlas s tím, že první CDZ v kraji
vznikne v Plzni. Jde o centrum poskytující ambulantní i terénní podporu lidem
s vážným duševním onemocněním prostřednictvím týmu zdravotnických a sociálních
profesionálů.
Finanční náklady: v případě realizace bude kryto z dotačního programu podpory
Center duševního zdraví – případné provozní kofinancování od roku 2021, po dohodě
s Krajem
Realizátor: NNO (Ledovec z .s.)
Opatření 3 Rozšíření projektu svozu handicapovaných dětí do škol
Rodiče handikepovaných dětí postrádají možnost svozu dětí. Tuto službu město
Plzeň, prostřednictvím OSS MMP, již zajišťuje, ale kapacita je malá oproti aktuálním

5

požadavkům. Do budoucna by bylo žádoucí uvažovat o zajištění ještě jednoho vozidla
na svozy těchto dětí do/z plzeňských škol.
Finanční náklady: současné roční náklady na svoz se pohybují kolem 1 mil. Kč (dvě
trasy), v případě navýšení bude nutné posílit rozpočet Odboru sociálních služeb MMP
cca o 600 tis. Kč (bude řešeno v rámci jednání vedení města s PMDP).
Realizátor: město Plzeň, OSS MMP, PMDP
Opatření 4 Rehabilitace – osoby s duševním onemocněním
Navýšení kapacit sociální rehabilitace u cílové skupiny o osoby s duševním
onemocnění v kontextu reformy psychiatrie.
Finanční náklady: dotační program § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách – Plzeňského kraje, minimálně 10 % rozpočet statutárního města Plzně.
Realizátor: NNO
Opatření 5 Chráněné bydlení
Navýšení kapacit chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením a osoby
s duševním onemocněním.
Investiční finační náklady: v rámci revitalizace lokality Zátiší (rozpočet OI)
Finanční náklady: dotační program § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách – Plzeňského kraje, minimálně 10 % rozpočet statutárního města Plzně
Realizátor: NNO, Odbor sociálních služeb MMP, Odbor bytový MMP
Opatření 6 Dům s pečovatelskou službou
Na území města Plzně zřídit dům s pečovatelskou službou pro osoby se zdravotním
postižením.
Investiční finační náklady: v rámci revitalizace lokality Zátiší (rozpočet OI)
Provozní finanční náklady: dotační program § 101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách – Plzeňského kraje, minimálně 10 % rozpočet statutárního
města Plzně.
Realizátor: NNO, Odbor sociálních služeb MMP, Odbor bytový MMP
Opatření 7 Zjištění poptávky odlehčovací služby pro děti do 15 let
Opatření vyplývá z požadavku rodičů, které navštěvují se svými dětmi organizaci
Motýl, z.ú. Z toho vyplývá zadání pro organizaci Motýl, z.ú.- zjistit přesně, kolik
rodičů by službu využívalo a cca v jakých měsících. Podklad pro návazné opatření.
Finanční náklady: bez finančních nákladů
Realizátor: NNO – Motýl, z.ú.
Opatření 8 Zmapovat potřeby vybudování zařízení pro osoby s těžkými
poruchami chování
Zmapování možností a potřeby vybudovat zařízení pro osoby s poruchami chování
a těžkým mentálním handicapem, které vážným způsobem narušuje kolektivní
soužití. Cílová skupina děti a mladiství do 18 let věku. Kapacita 12 – 16 osob.
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Finanční náklady: zmapování bez nákladů
Investiční náklady v případě výstavby zařízení: cca 15 mil. Kč (s ohledem
na celokrajský zájem: součinnost a financování ze strany Kraje nezbytné)
Realizátor: statutární město Plzeň, Odbor sociálních služeb MMP, KÚ PK
Opatření 9 Vybudovat pobytové zařízení pro osoby se zdravotním
postižením
Na území města Plzně chybí týdenní, denní stacionář a odlehčovací služby pro osoby
s mentálním postižením, případně s kombinovaným postižením. Rodinám pečujícím
o takto zdravotně postižené, blízké, by zmíněné zařízení značně ulehčilo péči
a doplnilo běžný evropský standard v oblasti péče v dané kategorii služeb.
V současné době byl vytipován pozemek na výstavbu tohoto nového zařízení.
Finanční náklady: finanční prostředky na zpracování studie proveditelnosti
(ÚKR).
Realizátor: statutární město Plzeň, Odbor sociálních služeb MMP, Diakonie
ČCE – středisko Západní Čechy, Plzeňský kraj.
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