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Úvod 

Koncem tohoto roku končí Akční plán bezdomovectví z pohledu sociálně – zdravotní 

péče na území města Plzně na léta 2014 – 2016, který byl schválen usnesením ZMP  

č. 434 ze dne 12. 6. 2014. 

Za dobu platnosti Akčního plánu se podařilo realizovat celou řadu opatření: terénní 
program, koordinační skupina, pobytové zařízení pro věkovou skupinu 55+ , zajištění péče 

o lidi bez domova v zimních měsících, udržení stávající ordinace pro lidi bez domova, zajistit 

doléčovací program pro nemocné lidi bez domova, JOB - nabídka brigád, předložit návrh na 

úpravu Zákona č. 108 /2006 Sb.  

 

Druhý Akční plán navazuje na plán první a obsahuje i opatření, která se nepodařilo 

realizovat a byla opět pracovní skupinou vyhodnocena jako potřebná.  

Akční plán i přiložená SWOT analýza vznikly za spolupráce zainteresovaných 

organizací, spolupracujících institucí a subjektů. Vzhledem k rychle se měnícím 

potřebám cílové skupiny je Akční plán koncipován pouze na dvouleté období, tak aby 

bylo možné pružně reagovat na nově vzniklé potřeby. 
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 organizace, které se zabývají klienty cílových 
skupin, poskytují jim profesionální služby a 
v součinnosti s OSS MMP řeší jejich 
zkvalitňování 

 vstřícnost města Plzně při řešení problémů 
daných cílových skupin 

 potravinová pomoc (financována z prostředků 
města) a vznik Potravinové banky Plzeň 

 ordinace praktického lékaře pro lidi sociálně 
vyloučené nebo ohrožené sociálním 
 vyloučením – rozšíření ordinačních hodin 
(financováno z prostředků města)  

 naplňování Akčního plánu řešení bezdomovectví 
z pohledu sociálně – zdravotní péče na území 
města Plzně v období let 2014 – 2016 (OSS 
MMP) 

 vznik a fungování JOB Centra při Diecézní 
charitě Plzeň (plně financováno z rozpočtu OSS) 

 schválená Koncepce sociálního a dostupného 
bydlení v Plzni pro roky 2016 - 2020 (společná 
realizace OSS a BYT MMP) 

 doléčovací program pro osoby bez domova  

 spolupráce města a Restaurace U Majáku 

 nízká nezaměstnanost ve městě 

 příprava vzniku sociální firmy na zaměstnávání 
lidí sociálně vyloučených 

 služba sociální rehabilitace DCHP 

 umisťování lidí bez domova ve špatném 
zdravotním stavu do zařízení v Letinech – 
dohoda města a PK 

 neexistence typicky sociálně vyloučené lokality  
na území města Plzně 

 partnerství OSS v projektu EUROCITIES 

 značný nárůst nepřizpůsobivých osob bez domova 
mladšího a středního věku a cizinců bez 
prostředků na území města Plzně  

 účelová „turistika“ občanů ze Slovenska zatěžující 
neúměrně sociální a zdravotní systém (osoby bez 
domova, bez dokladů apod.) 

 nárůst invalidních osob bez nároku na výplatu 
důchodu (ID, starobní) 

 chybějící sociální firma zaměřená na 
zaměstnávání lidí sociálně vyloučených 

 nízké pracovní kompetence a návyky u lidí bez 
domova nebo dlouhodobě nezaměstnaných 

 nárůst osob dlouhodobě pobírajících dávky HM, 
bez povinnosti zapojit se do pracovního procesu 

 nárůst počtu matek samoživitelek nepobírajících 
výživné (bez uvedení otce v RL) – zvýšené nároky 
na HM a s tím související jejich minimální 
zaměstnatelnost 

 vzrůstající zadluženost všech skupin obyvatel 

 neexistence víceletého financování služeb 

 nová generace dětí žijících výhradně na 
ubytovnách „děti z ubytoven“ – nemožnost 
realizace efektivní sociální práce 

 neexistence DZR pro osoby bez domova na území 
města Plzně 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 realizace dobré praxe jiných měst 

 projekt ITI – financování investičních projektů 
pro cílovou skupinu z prostředků EU 

 vznik Zákona o sociálním bydlení 

 vznik Zákona o sociální firmě (sociálním 
podnikání) 

 naplňování Koncepce sociálního a dostupného 
bydlení v Plzni 

 mimořádná okamžitá pomoc i na kauci na 
bydlení 

 nová forma spolupráce mezi trojkovými obcemi 
a Plzeňským krajem – plánování sociálních 
služeb 

 způsob kofinancování sociálních služeb prevence 
ze strany ostatních obcí, popřípadě PK 

 neochota občanů řešit svoje problémy a snižující 
se schopnost občanů řešit svoje problémy 

 protěžování jedné instituce či služby v dané oblasti 
(vznik služby, vzdělávání, financování, míra 
poskytování dané služby) 

 systém financování sociálních služeb  

 neochota obcí nést odpovědnost za své občany 
čerpající služby na území města Plzně 

 snížení rozpočtů a kapacit služeb sociální prevence 
financovaných z IP Plzeňského kraje 

 snaha bagatelizovat problém sociálního vyloučení 

 

 vysoká kumulace osob nepřizpůsobivých 
v soukromých domech  
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Navrhovaná opatření: 

 

1. Zajištění gynekologické a dermavenerologické péče pro 

osoby bez domova formou sanitky, kterou provozuje 

organizace Rozkoš bez rizika 

 
Cílem tohoto je umožnit ženám bez domova gynekologické vyšetření v bezpečném 

nestigmatizujícím prostředí. Toto opatření se bude realizovat formou objednání 

mobilní sanity provozované organizací Rozkoš bez rizika. Pokud o služby z řad žen 

zájem budou se vyšetření nabízet v pravidelných intervalech. 

 

2. Pobytové zařízení pro osoby bez přístřeší 

Na území města Plzně zřídit službu, jejímž cílem bude pomoc osobám bez 
přístřeší, které se kvůli svému rizikovému způsobu života (chronické onemocnění, 
duševní onemocnění, závislost na návykových látkách) mají sníženou 
soběstačnost a zhoršený zdravotní stav a vyžadují pravidelnou/celodenní pomoc 
druhé osoby. Nejvhodnější sociální službou by byl domov se zvláštním režimem. 
Součástí služby by měla být zajištěna služba - doléčovací program pro nemocné lidi 

bez domova. 

 

3. Udržení a posílení ordinace o další specialisty 

Udržet provoz ordinaci praktického lékaře v Domově sv. Františka a posílit ji o 
další specialisty, zejména z oboru venerologie, psychiatrie. 

 

4. Workshopy na téma „Mladí a bezdomovectví“ v rámci 

programu primární prevence pro žáky základních škol 

Zajištění interaktivních workshopů pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ na téma „Mladí 
a bezdomovectví“. Workshop zahrnuje přednášku, hry a diskuzi na uvedené téma 
a účastní se ho vždy jeden lektor + žena se zkušeností života na ulici. Program lze 
zařadit do vyučování základních škol v rámci primární prevence. 

 

 

 

 


