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Zdroje dat  

 ČSÚ 

 Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko 2014 

 Evropa 2020 

 Operační program Zaměstnanost 2014-2020 

 Integrovaný regionální operační program 2014-2020 

 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020, rozvoj lidských zdrojů, sociální služby 

 Strategie území správního obvodu ORP Sedlčany 2014-2023,  

 MOS – Strategie ORP Sedlčany 2014-2020 

 MOS – Strategie ORP Příbram 2015-2024 
 

 
 
Stav (základní charakteristika) oblasti  

Z pohledu obcí je zajištění sociální péče jednou z významných aktivit, kterou v rámci výkonu samostatné 

působnosti plní. Demografický vývoj ukazuje na to, že populace bude stárnout, a tudíž se dá předpokládat i 

nárůst uživatelů sociálních služeb. Tato oblast je široká a její zajištění finančně náročné. Ze strany státu i 

samotných uživatelů je neustále kladen důraz na zvyšování kvality služeb, avšak veřejné finanční zdroje jsou 

nedostatečné a nedá se předpokládat ani jejich výrazný nárůst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa: Sociální služby v MAS Sedlčansko (Zdroj ČSÚ k 31.12.2014, MAS Sedlčansko) 

 

 

 

Sociální služby poskytované na území MAS Sedlčansko 

 Domov Sedlčany – Domov pro seniory 

 Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb – Domov pro osoby se zdravotním postižením, 

Sociálně terapeutické dílny 

 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb – Domov pro osoby se zdravotním postižením, 

Podpora samostatného bydlení, Odlehčovací služby 

 KROK, poskytovatel sociálních služeb Kamýk nad Vltavou – Týdenní stacionář, Odlehčovací služby pro 

osoby s mentálním a kombinovaným postižením (ve věku do 36 let) 

 Farní charita Starý Knín, středisko Kamýk nad Vltavou a středisko Petrovice – Terénní sociální služby 

(Pečovatelská služba, Osobní asistence, Odlehčovací služba, Sociálně aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)  

 Farní charita Příbram – Pečovatelská služba, Odlehčovací služba 

 Pečovatelská služba Sedlčany – ambulantní, terénní 

 MELA Sedlčany, o.p.s. – sociální služby lidem se zdravotním postižením (Sociálně terapeutická dílna 

Sedlčany, Chráněné bydlení Sedlčany a Nalžovice, Odborné sociální poradenství Sedlčany, Denní 

stacionář Sedlčany a Sociální rehabilitace Sedlčany) 

 Domov pod hrází, o.p.s. Pečice-Pečičky – Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem 

 Azylový dům Svaté rodiny Sedlčany – Azylový dům pro matky s dětmi 

 DPS Milešov 

 DPS Petrovice 

 DPS Solenice 

 DPS Krásná Hora nad Vltavou 



 DPS Kamýk nad Vltavou 

 DPS Sedlčany 

 Dům chráněného bydlení Klučenice  

 Občanské sdružení Život 90 (sídlo Praha) – tísňová péče Aeríon pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

 Diakonie ČCE – Středisko v Praze 5, Stodůlkách – raná péče (poskytování služby v domácím prostředí) 

 Magdaléna, o. p. s. – Terénní programy Příbramsko na území Města Sedlčany 

 Občanské sdruženi Kaleidoskop – Terapeutická komunita 

 Senior club Milešov – soukromé zařízení, domov pro seniory – nejedná se o sociální ani zdravotní 

zařízení 

 

 

Sociální služby poskytované v okolí MAS Sedlčansko 

 Stéblo, o.s. Borotice (sídlo Sedlčany) – Denní stacionář, Sociálně-terapeutické dílny, Chráněné bydlení, 

Odlehčovací služba pro osoby se zdravotním postižením 

 Farní charita Starý Knín (sídlo OCCHSS Nový Knín) – Pečovatelská služba, Osobní asistence, 

Odlehčovací služba, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Azylový dům Mokrovraty 

 Farní charita Příbram (sídlo Příbram) – Pečovatelská služba, Odlehčovací služba, Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi, Denní stacionář  

 DPS Sedlec - Prčice 

 GERIMED, a.s., Sedlec - Prčice – poskytování péče zdravotní a sociální na zdravotně sociálních lůžkách 

 Pečovatelská služba Sedlec - Prčice – ambulantní, terénní 

 Místní organizace svazu tělesně postižených v ČR, o.s., Milín – Odborné sociální poradenství, Sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 

 

 

 

Zdravotní (domácí) péče poskytovaná na území MAS Sedlčansko 

 Ošetřovatelská služba – SANCO Příbram 

  Farní charita Příbram 

  Farní charita Starý Knín 

 Domácí ošetřovatelská péče Sedlčany 

 

 

Sociálně vyloučené lokality 

 Na území MAS jsou 2 lokality, které lze označit jako sociálně vyloučené: 

1. Krásná Hora nad Vltavou – 2 bytové domy (veřejností používaný název lokality Chánov) 

2. Sedlčany – několik menších lokalit v katastru obce 

 

 

 



Sociální služby, které na území MAS chybí: 

 Centra denních služeb pro seniory – v centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

 Denní stacionáře pro seniory – v denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým 

duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.   

 Dům na půl cesty – domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, 

které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z 

výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto 

zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

 Nízkoprahové denní centrum – centrum poskytuje ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby 

bez přístřeší.   

 Noclehárna – noclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 

hygienického zařízení a přenocování. 

 

Zdravotnictví 

Výskyt zdravotních zařízení podle dat ČSÚ upřesněný dle místních průzkumů. 

Mapa: Zdravotnická zařízeni v MAS Sedlčansko (Zdroj ČSÚ k 31.12.2014, MAS Sedlčansko) 

 

 

V MAS se nevyskytují: Sdružená ambulantní zařízení, zdravotní střediska, odborné léčebné ústavy, léčebna pro 

dlouhodobě nemocné. 



Graf: Srovnání četnosti zdravotnických zařízení v MAS, ve Středočeském kraji a v ČR v roce 2014 (Zdroj ČSÚ 
k 31.12.2014, MAS Sedlčansko) 

 

Z dat vyplývá, že oproti ČR je v MAS Sedlčansko vyšší zastoupení nemocnic a středisek záchranné služby 

(přepočteno na počet obyvatel) a více praktických lékařů pro děti a dospělé, méně specialistů. 

Zdravotnictví na území MAS Sedlčansko je na dobré úrovni. Dle terénního šetření je území dostatečně pokryto 

ordinacemi praktických lékařů pro dospělé.  Pediatrů je v některých částech MAS nedostatek, a to i přesto, že 

obce mají prostory pro ordinace i zájem o ordinační hodiny dětských lékařů. 

Na území ORP Sedlčany není doposud zajištěna pedagogicko-psychologická a sociologická péče a poradenství. 

 
 
 

Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny 
 
Pracovní skupina 
 
Přemysl Růžička, ředitel MAS Sedlčansko, o.p.s. 
Zdeňka Chlastáková, vedoucí služeb MELA Sedlčany, o.p.s. 
Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věci Městského úřady Sedlčany 
Lída Hegerová, vedoucí rodinného centra Petrklíč 
Marie Pilíková, koordinátor rozvoje sociálních služeb Farní charita Starý Knín 
 

Hlavním úkolem státu, potažmo regionu Sedlčanska je vytvořit podmínky pro to, aby lidé, kteří jsou 
z různých důvodů vyloučení ze společenského života nebo jsou hrozbou vyloučení ohroženi, mohli 
najít cestu zpět. Evropský koncept začleňování vyloučených osob, je založen na třech pilířích: na 
podpoře adekvátního příjmu; na podpoře zaměstnanosti (šanci vyloučených osob obstát na trhu 
práce); na kvalitních službách (bydlení, vzdělání, zdravotní péče, doprava, sociální služby). Jedním 
z moderních způsobů řešení sociálních problémů je zakládání sociálních podniků a jejich orientace na 
lokální potřeby a zdroje.  



 
PROBLÉMOVÉ OKRUHY 
 
 

Riziko ohrožení sociálním vyloučením 

I když různé formy státní sociální pomoci pomáhají udržovat poměrně nízkou hladinu chudoby a sociálního 
vyloučení, existují skupiny lidí, které jsou  stále tomuto riziku vystaveny. 

Mezi občany ohrožené sociálním vyloučenímpatří: lidé se zdravotním znevýhodněním (včetně duševního 
onemocnění a kombinovaných diagnóz), senioři, bezdomovci a lidé, kteří žijí v nevyhovujícím nebo nejistém 
ubytování; osoby pečující o malé děti, příbuzné a blízké, rodiče samoživitelé, členové rodin s více dětmi 
ohrožených chudobou, rodiče s dětmi do 15 let věku se sociálním a zdravotním znevýhodněním, osoby 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, lidé ohroženi předlužeností, domácím násilím a závislostmi, lidé 
po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení. 

Specifickou skupinou jsou mladí lidé do 18 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami, mladí lidé 
ohroženi umístěním do institucionální výchovy, mládež vyrůstající v rodinách ohrožených chudobou nebo v 
nefunkčních rodinách, v náhradní rodinné péči apod.  

Lidé sociálně vyloučení obvykle nestojí před jedním problémem, ale před celým komplexem problémů, 
přičemž mnohý z nich by i jednotlivě ohrožoval normální fungování člověka ve společnosti. Takto 
znevýhodnění lidé si pak začnou osvojovat specifické vzorce jednání, které jsou často v rozporu s hodnotami 
společnosti.  Z této situace se většinou nedokáží dostat bez cizí pomoci. 

 
 
Kvalita a dostupnost sociálních služeb 

Na území MAS fungují subjekty poskytující velmi kvalitní sociální služby, např. sociálně-terapeutická dílna 
Mela Sedlčany, chráněné bydlení v Nalžovicích, domovy pro seniory a další. 

Ze šetření provedeném mezi zástupci poskytovatelů sociálních služeb vyplynulo, že nejzávažnějším 
problémem zajištění kvalitních a dostupných služeb jsou nedostatečné veřejné zdroje.  Malá a nejistá podora 
vystavuje např. jednoho z nejkvalitnějších poskytovatelů těchto služeb o.p.s. Melu Sedlčany neustále hrozbě 
zániku. Poněvadž se nedá předpokládat, že by se situace výrazně zlepšila, je jediným možným způsobem, jak 
napomoci zlepšení sociální politiky na území regionu, připravit a realizovat soubor dalších opatření, která by 
svou provázaností a kvalitou této závažné oblasti rozvoje napomohla. 

Dalšími problémy uváděné zástupci služeb:  

 nekoncepčnost zajištění služeb v území, 

 malá diverzita  a provázanost sociálních služeb s ostatními službami v území včetně služeb 
zdravotnických, služeb zaměstnanosti, péče o rodiny s dětmi a dalšími, 

 malá informovanost a osvěta mezi veřejností. 
 
 
Příčiny problémů z pohledu poskytovatelů sociálních služeb 

MELA Sedlčany, o.p.s., Zdenka Chlastáková 
Nejisté financování ze strany Středočeského kraje. Nedostatek pracovních příležitostí pro klienty. Malé 
personální kapacity pro získávání dotací a pro tvorbu projektů. Velká administrativní zátěž vedení organizace. 
Závislost chodu organizace na dotačních prostředcích. Jednoleté financování. Nedocenění dopadu 
poskytovaných služeb. Potřeba aktivace komunitního plánu sociálních služeb. 
 
Zámek Nalžovice, Mgr. Lenka Mottlová 
Malá propojenost s místní komunitou. Nevyhovující objekt a zázemí. Problémy s nejistým financováním. Chybí 
personální kapacity pro tvorbu projektů k získání dotací. 
 
 
 



 
Domov pro seniory Pod Hrází, o.p.s., Pavel Kuchta 
Nejisté financování ze strany Středočeského kraje a státu. Malé personální kapacity pro získávání dotací a pro 
tvorbu projektů. Velká administrativní zátěž vedení organizace. Závislost chodu organizace na dotačních 
prostředcích.  Potřeba aktivace komunitního plánu sociálních služeb. 
 
Soc. odbor MěÚ v Sedlčanech, Mgr. Věra Skálová 
Sociální odbor má povědomí o všech problémech poskytovatelů služeb v regionu, má ale jen velmi omezené 
možnosti, jak tyto věci ovlivňovat.  
 
 

Zkušenosti se zajištěním sociální politiky z pohledu zástupců obcí 
 
Obec Kamýk nad Vltavou, starosta obce Petr Halada 
 
Senioři 
Je problém docílit toho, aby senioři mohli strávit ve své obci poslední úsek svého života i v době, kdy jim 
zdravotní potíže znemožní pečovat o svůj dům, případně potřebují i další osobní péči – je málo domů 
s pečovatelskou službou. V každé obci by měl být malý dům s pečovatelskou službou, kde by bylo možné 
umístit občany, kteří o to mají zájem.  
Obec by měla iniciovat a podporovat aktivní zapojení důchodců prostřednictvím např. Klubů důchodců, 
sportovních, kulturních a tanečních aktivit. V obci dlouhodobě pracuje velmi aktivní klub důchodců sdružující 
70% občanů starších 65 let. Klub pořádá pro své členy přednášky, pracovní dílny, sportovní výlety, kulturní 
akce. Klub je finančně podporován obcí, obec propůjčuje klubu prostory na činnost – tělocvičnu základní školy, 
jídelnu základní školy a klubovnu. Senioři aktivně pomáhají obci s údržbou veřejných prostranství, péčí o 
válečné pomníky a organizují akce pro všechny spoluobčany. Senioři také aktivně pracují v divadelním spolku 
KADIS a tanečním sdružení Kamýček a Kántry báby.      
 
Dospělí lidé se sociálními problémy 
Narůstá počet těch, kteří nemají vztah k práci. Nejenže ji nemohou sehnat, ale ani nechtějí. Příčiny stavu 
z pohledu obce lze jen těžko vydefinovat, stejně tak jako nalézt možnosti řešení. 
Začarovaným kruhem je problém bydlení. I když obec těmto lidem pomáhá, oni sami nejsou aktivní, stávají se 
z nich neplatiči nájmů. Obec se snaží přidělovat volné byty samoživitelům, rodinám s malými dětmi a malé 
byty i lidem, kteří nemají šanci získat bydlení například koupí nemovitosti. Pokud se občané dostanou do 
problému se splácením svých závazků, vždy jej obec s nimi řeší individuálně a snaží se najít řešení formou 
únosných splátek. Obec také nabízí lidem možnost zaměstnání protřednictvím systému věřejně prospěšných 
prací, kde zaměstnává 9 osob na úklidu veřejných prostranství.   
 
Mladiství 
Problémy s mladistvými: vandalismus, kouření, drogy jsou pro obec jen obtížně řešitelné. Obec se snaží mladé 
lidi zapojit do aktivit neziskových organizací pracujících v obci. Proto obec cílevědomě podporuje sportovní 
aktivity SOKOLA, kde fungují volejbalové, fotbalové, florbalové a tenisové oddíly. Obec podporuje také 
volnočasové kluby pro mládež, letní a zimní tábory. Pro venkovní aktivity mládeže obec postavila několik 
dětských sportovišť, in-line dráhu, víceúčelové hřiště a streetworkoutové hřiště. Problémem, který ale obec 
trápí nejvíce, je odchod mladých lidí s vyšším vzděláním za vzděláním a profesním uplatněním mimo obec 
případně region. O stabilizaci mladých kvalifikovaných lidí se obec snažila například prodejem stavebních 
pozemků nebo preferencí přidělování bytů mladým a aktivním rodinám. Pro zapojení mladých lidí do dění 
v obci a v rozhodovacím procesu rozvoje obce již mnoho let v obci funguje komise pro náctileté, kterou tvoří 
jen mladí lidé od 15 do 25 let a vede jí člen zastupitelstva obce, kterému je v současné době 30 let.  
 
Rodiče a děti 
Obec věnuje velkou péči rodinám s malými dětmi: zajišťuje zájmové kroužky a voločasové aktivity (např. 
příměstský tábor) , vytváří  v intravilánu pro děti herní a sportovní plochy. V obci fungují 2 mateřská centra. Ve 
spolupráci se školou se obec snaží o informační kampaň pro rodiče o návykových látkách. 
Dle vyjádření zástupců obce by rodiče uvítali možnost konzultovat některé výchovné, případně vzdělávací 
problémy s odborníky. 



 
Prosím o doplnění dalších zkušenosti z obcí. 
 

Sociální politika státu dlouhodobě upřednostňovala ústavní sociální péči. V poslední době sílí trend podpory 

terénní sociální práci (TSP). TSP přichází do prostředí klienta, poznává problémy v kontextu jeho prostředí a 

podmínek k životu, postupně zjišťuje souvislosti. Mezi pracovníkem a klientem se buduje vztah důvěry a TSP 

může aktivně pracovat s motivací klienta, vést ho k rozhodnutím, která nejsou možná bez dlouhodobé 

znalosti. TSP navíc neřeší pouze problémy ex-post, ale působí také preventivně – pomáhat předcházet dalším 

krizovým situacím v životě klienta. Výhodou TSP je její maximální dostupnost pro klienta, finanční 

nenáročnost (v porovnání s represivními nebo krajními opatřeními – výkon trestu, umísťování dětí do 

dětských domovů apod.) a efektivita (preventivní a podpůrná opatření jsou často účinnější než aplikace 

represivních opatření). Díky terénní sociální práci mohou lidé dosud žijící v prostředí sociálního vyloučení začít 

řešit svou bytovou situaci, nalézt východisko z pasti zadluženosti, hledat i úspěšně získat zaměstnání, ulehčit 

svým dětem cestu ke vzdělání od jejich nejranějšího věku, podpořit je v navázání standardních sociálních 

kontaktů např. s úřady a ve společnosti. To vše pak může významně přispět ke stabilizaci jejich sociální 

situace. TSP ovšem není samospasitelná. Její využití je nutné naplánovat a důsledně zasadit do institucionální 

sítě a do kontextu poskytovaných sociálních služeb a dalších opatření k sociální integraci. Účinná terénní 

sociální práce vyžaduje kvalitní a hlavně kvalifikované sociální pracovníky. 

V regionu MAS je zatím tato forma využívaná jen sporadicky. Bylo by přínosné rozvíjet co nejvíce domácí 

zdravotní péči kombinovanou se sociálními službami. Tento způsob je vhodný především ve vzdálenějších 

menších sídlech a pro seniory. Nicméně přivítali by jej jistě i ostatní obyvatelé. 

 
 
 

Projekty meziobecní spolupráce ORP Sedlčany a ORP Příbram 

V letech 2014–2015 získaly  svazky obcí působících na území MAS: Sdružení obcí Sedlčany a Sdružení obcí 
Příbram příležitost vypracovat strategie meziobecní spolupráce  MOS Sedlčansko a MOS Přípbram. 

Příkladem hodným následování by mohl být návrh MOS Příbram. Je postaven na třech dobrých pilířích: 
koncepční řešení,  komunitní projednávání  a zapojení obcí do řešení problémů. 

Základem rozvoje sociálních služeb na území ORP Příbram je aktualizace komunitního plánu sociálních služeb. 
Pro aktualizaci komunitního plánu je potřebné využití metody komunitního plánování, které nejvhodnějším 
způsobem zabezpečí optimální rozvoj sociálních služeb. Komunitní plán sociálních služeb musí odpovídat 
místním podmínkám a potřebám, stanovuje priority rozvoje sociálních služeb, přispívá k zajištění sociálních 
služeb pro potřebné občany a ke zkvalitnění sociální práce. Důležité je, jak říká zákon o sociálních službách 
č.108/2006 Sb., aktivní zjišťování potřeb osob na území ORP Příbram a hledání způsobu jejich uspokojování s 
využitím dostupných zdrojů. Zde by byla vhodná meziobecní spolupráce, kde by se místní samosprávy podílely 
na komunitním plánování, byla by vymezena spolupráce s obcemi, poskytovateli sociálních služeb a uživateli 
sociálních služeb. Komunitní plán sociálních služeb odpovídá místním podmínkám a potřebám, stanovuje 
krátkodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb. Přispívá k zajištění různých typů sociálních služeb pro 
potřebné občany a ke zkvalitnění výkonu sociální práce. 

 

 

MOS Sedlčansko  
Obsahové zaměření meziobecní spolupráce: informovanost a propagace sociálních služeb, zlepšení komunikace mezi klíčovými aktéry. 
 
aktivity  

 Vytvořit Koordinační skupinu ze starostů, zástupce soc. odboru MěÚ, poskytovatelů soc. sl. a veřejnosti na zajištění 

koordinace poskytování sociálních služeb v území.  

 Vytvořit Pracovní tým složený ze zástupců Sdružení obcí Sedlčanska a MAS Sedlčansko, o.p.s. 

 Zmonitorovat data týkající poskytování sociálních služeb v jednotlivých obcích a data od poskytovatelů sociálních služeb. 

Vyhotovit zprávu (analýzu sebraných dat) a  Informační databanku – sdílený disk.  Provádět dohled nad realizací, evaluací a 

aktualizací Komunitního plánu sociálních služeb.  



 Vytvořit Komunikační platformu ze zástupců obcí, poskytovatelů soc. služeb a veřejnosti, zkvalitnit informovanost o nabídce 

a poptávce sociálních služeb. Organizovat pravidelná čtvrtletní setkání. 

 Vydávat jednou ročně informační brožuru/leták o poskytovatelích sociálních služeb a zajišťovat její distribuci. 

 
MOS Příbram 
Obsahové zaměření meziobecní spolupráce: informovanost, osvěta a spolupráce obcí na podporu rovnoměrného a dostatečného 
pokrytí území ORP Příbram sociálními službami. 

cíl:  Dostatečná informovanost o nabídce stávajících sociálních služeb na území ORP Příbram 
aktivity 

 Zpracovat návrh společné smlouvy mezi zúčastněnými obcemi obsahující návrhy na spolupráci místních samospráv pro 
zlepšení informovanosti představitelů obcí a využití zdrojů pro šíření informací. 

 Připravit realizaci společné informační a osvětové dlouhodobé kampaně (zpracování nákladů na osvětu sociálních služeb, 
nastavení frekvence informační kampaně, určení formy, příprava realizace společného výběrového řízení na poskytovatele 
informační kampaně). 

 Vytvoření realizačního týmu v DSO. 
 

cíl:  Podpora komunitního plánování a aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Příbram 
aktivity 

 Zpracování návrhu společné smlouvy mezi zúčastněnými obcemi a) jak zvýšit úroveň komunitního projednávání 
(komunitního plánování) v rámci meziobecní spolupráce, b) jak nastavit efektivní spolupráci mezi obcemi, poskytovateli 
sociálních služeb a uživateli sociálních služeb. Stanovení krátkodobých cílů. 

 Analýza nákladů na zpracování Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Příbram. 

 Nastavení parametrů pro mapování sociálních služeb na území ORP Příbram. 

 Příprava realizace společného výběrového řízení na zhotovitele Komunitního plánu sociálních služeb ORP Příbram. 

 Vytvoření realizačního týmu v DSO a jeho činnost. 

 

Příčiny problémů 
 

 Nedostatečně systémová, koncepční a efektivní sociální politika státu, nejisté financování ze strany 
Středočeského kraje a státu. Organizace provozující sociální služby nemohou plánovat svůj rozvoj ani 
zaručit práci svým zaměstnancům, protože jejich financování není stálé a většinou nepokrývá 
celoroční provoz.  

 Malá podpora terénním službám v přirozeném prostředí ohrožených osob. 

 Málo rozvinuté služby pro rodiny a děti a další navazující služby. 

 Nedostatek služeb pro další ohrožené skupiny, zejména mladistvé. 

 Malá informovanost veřejnosti a klientů o možnostech poskytování sociálních služeb. 

 Malá provázanost s ostatními službami a subjekty v regionu, s úřadem práce. 

 Nefunkční komunitní plán sociálních služeb. 

 Nedostatečná  pozornost sociální problematice ze strany většiny obcí. 

 Využití sociálních služeb brání finanční situace potřebných klientů, mnozí si nemohou dovolit úhradu 

poplatků spojenou s využíváním služeb, a proto služby nevyužívají.  

 
 
 
 

Nezaměstnanost 

Tento problém je podrobně rozpracován v oblasti Zaměstnanost a podnikání.  

Vzhledem k tomu, že při současném nízkém počtu volných pracovních míst mají problém s uplatněním na trhu 
práce i osoby bez znevýhodnění, představuje významnou příležitost pro začlenění osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně vyloučených zpět na trh práce rozvoj sociálního podnikání. Povědomí o 
možnostech sociálního podnikání je zatím ale malé. V rámci tvorby strategie SCLLD  jsme zorganizovali  setkání 
klíčových hráčů a zájemců a tuto problematiku s agenturou pro rozvoj tohoto typu podnikání. 



Na území MAS působí sociálně - terapeutická dílna, ve které se ověřují různé formy spolupráce klientů a 
zaměstnanců s podnikatelskými subjekty a obcemi. Některé z programů by mohly být rozpracovány jako 
podnikatelský záměr a vytvořit  obsah ověřovaného podnikatelského programu. 

Ukázky spolupráce klientů o.p.s. Mela Sedlčany s truhlářem Pavlem Chvátalem na podnikatelském záměru 
Dřevo dětem. 

 

 
 
 
 
 
 

Nižší úroveň vzdělání 

Většina sociálně vyloučených lidí má vzděláni pouze základní nebo nedokončené. Děti, které vyrůstají v 
prostředí sociálně vyloučených rodin, nemají často rovné podmínky (startovací čáru) jako děti z rodin 
ostatních. Málo podnětné prostředí způsobuje, že už od začátku školní docházky mívají se vzděláním 
problémy: časté absence, neomluvené zmeškané hodiny, nestačí tempu výuky, horší známky, malá podpora 
v domácí přípravě. Negativní vztah ke vzdělávání pak má vliv na jejich ochotu a schopnost vzdělávat se dále 
v navazujících stupních nebo v dalších formách dalšího rekvalifikačního vzdělávání. 

 
 
Příčiny problémů 

Příčiny nízké úrovně vzdělání části populace (nedokončené základní vzdělání, dosažení pouze úrovně 
základního vzdělání) souvisejí do velké míry se vzdělávacím systémem, který nevytváří podmínky pro to, aby 
děti mohly projít vzdělávacím systémem individuálním tempem v zóně svého nejbližšího rozvoje, zažívat 
úspěch a radost z učení a dosáhnout svého maxima. Část dětí nestačí nastavenému tempu a už od dětství čelí 
školnímu neúspěchu. Negativní vztah k učení a nízká úroveň vzdělanosti má pak vliv na jejich ochotu dále se 
vzdělávat. Příčinou je i nízká úroveň dalšího vzdělávání, nedostatečná nabídka a kvalita forem dalšího 
vzdělávání. 
ČR je jednou ze zemí, kde je nejvyšší korelace mezi výsledky učení a sociálním zázemím. 

V připravovaném regionálním modelu vzdělávání bude věnována velká pozornost  prevenci školní 
neúspěšnosti, a to jak prostřednictvím osvědčených postupů a opatření, tak ověřováním nových. 

 

Podle vyjádření Josefa Nádvorníka, ředitele SOŠ Červený Hrádek je nejzávažnější příčinou negativního vztahu 
ke vzdělávání a nižší schopnosti studentů dokončit základní nebo střední školu a dále se vzdělávat špatná 
situace v rodinách – neúplná rodina, nízká úroveň výchovných kompetencí rodičů. 

 
 
 
 



Nedostatečná informovanost 

Nízká úroveň propagace i informovanost veřejnosti vede k tomu, že nabízené služby se nedostanou 
k občanům, kteří je mohou využít. Informovaní často nejsou ani zastupitelé, kteří by mohli své občany na 
sociální služby upozornit. Nabízená sociální služba pak často nemá dostatek klientů, ačkoliv lidí, kteří by ji 
mohli využít, je hodně. Dobrá informovanost by pomohla otupovat jistou míru nedůvěry, kterou lidé k 
některým formám sociální péče ještě stále chovají. 
 
 

Další problémy 

Sociálně vyloučení lidé nebo ti, kteří jsou vyloučením ohroženi, často čelí více problémům najednou. 
Nejčastějšími dalšími jsou: zadlužení způsobené nízkou funkční a finanční gramotností, různé formy závislostí 
(gambling, alkohol, drogy), kriminalita. Sociální vyloučení může někdy vyústit až ke zločinnosti a sociálně 
patologickým jevům, především závislosti na drogách, alkoholu, gamblingu. 

Využití sociálních služeb brání často i finanční situace potřebných klientů, mnozí si nemohou dovolit úhradu 
poplatků spojenou s využíváním služeb, a proto služby nevyužívají.  

 

 

Hlavní problémy – souhrn 

Problémy s financováním a zázemím sociálních služeb 

 nedostatečně systémová, koncepční a efektivní sociální politika státu 
 nejisté financování ze strany Středočeského kraje a státu  

 malá provázanost s ostatními službami a subjekty v regionu, s úřadem práce 

 nevyhovující zázemí a materiální zabezpečení 
 

Problémy spojené s malou informovaností, osvětou a koordinací sociálních služeb 

 malá informovanost veřejnosti a klientů o možnostech poskytovaných sociálních služeb 

 všeobecně malý zájem a tuto problematiku 
 nedostatečně koordinovaný přístup k řešení (nefunkční komunitní plán sociálních služeb) 

 
Vzdělávání ohrožených skupin obyvatel 

 většina sociálně vyloučených lidi má vzdělání pouze základní nebo nedokončené 
 

Začleňování ohrožených skupin obyvatel na trhu práce 

 malé povědomí o sociálních podnicích a sociálním podnikání 

 neochota zaměstnavatelů přijmout ohrožené skupiny obyvatel 

 malá diverzita pracovních míst pro lidi se sníženou pracovní schopností 
 

Malá dostupnost a nabídka některých sociálních služeb 

 málo rozvinuté služby pro rodiny a děti a další navazující služby 
 Nedostatek služeb pro další ohrožené skupiny, zejména mladistvé 

 Malá diverzita poskytovaných služeb 
 

Stárnutí populace 
 

 

 

 



Potenciál rozvoje 

 Ochota a vůle většiny poskytovatelů a obcí spolupracovat na zkvalitnění sociální politiky. 

 

 Směřování ke koncepčnímu řešení problematiky v rámci ORP Příbram a ORP Sedlčany. 

 

 Využít potenciálu již existujících a nově vzniklých komunitních center v rámci realizace SCLLD a ve 

spolupráci ORP Příbram, ORP Sedlčany a rodinným centrem Petrklíč vytvořit nabídku vzdělávacích, 

zájmových a sociálních programů pro komunitní centra. 

 

 Příklady a zkušenosti z práce velmi dobrých poskytovatelů sociálních služeb v území. 

 

 Šance rozvinout v regionu sociální podnikání. 

 

 

Návrhy řešení 

 
Sociální služby  

aktivity 

 Realizovat aktivity ze strategií MOS Příbram a MOS Sedlčany. 
 

 Vyhotovit (aktualizovat) koncepční plán rozvoje sociálních služeb v území. 
 

 Vybudovat komunitní centra v obcích, zajistit koordinaci činnosti center v regionu, vytvořit programy 
na podporu sociální politiky v obcích pro různé skupiny obyvatel (více viz oblast Zázemí). 

 Vytvořit v Sedlčanech detašované pracoviště Farní charity Starý Knín na podporu terénních služeb 
v obcích Sedlčanska. 

 Výměnou  zkušeností mezi obcemi a sdílením  příkladů dobré praxe napomáhat řešení sociální bytové 
politiky v obcích. 
 

 

Zaměstnanost a sociální podnikání 

aktivity 

 Podpořit vznik sociálního podniku, zvyšovat informovanost o sociálním podnikání. 

 

 Podporovat zaměstnanost osob ohrožených nezaměstnaností (více viz oblast Zaměstnanost). 
 
 
Osvěta, vzdělávání, informovanost 
 
aktivity 

 Vyhotovit program POT- soubor opatření a nástrojů pro různé věkové kategorie dětí a žáků na 

prevenci školní neúspěšnosti a zvýšení šance mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením uspět na 

trhu práce.  



 Zvyšovat všeobecné povědomí o sociální problematice u široké veřejnosti prostřednictvím činnosti 

komunitních center a jeho specificky zaměřených osvětových a vzdělávacích programů pro rodiny, 

skupiny obyvatel ohrožených vyloučením, seniory ... 

 Vyhotovovat jednoduchý, srozumitelný osvětový a vzdělávací materiál o sociální problematice pro 
zastupitele, učitele a veřejnost. 
 

 Zpracovávat informační materiály o regionálním trhu práce a zajistit, aby se informace dostaly 
k potřebným skupinám obyvatel: rodičům dětí s horšími vzdělávacími výsledky, nezaměstnaným a 
lidem ohroženým nezaměstnaností. 


