Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb
Města Česká Třebová
na období let 2018 – 2022
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1. Úvod
Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Města Česká Třebová
je základním strategickým dokumentem zaměřeným na sociální služby pro období let 2018 –
2022. Je zpracován v souladu s § 94 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů a definuje žádoucí směr rozvoje sociálních služeb na území města Česká
Třebová.
Tento dokument není a ani nemůže být uzavřeným dokumentem. I v následujících letech jej
bude nutné na základě nově zjišťovaných skutečností, dílčích změn a aktuálních potřeb
upravovat a korigovat, tak aby co nejlépe odpovídal požadavkům a potřebám občanů města
a aby občané našli v různých životních situacích potřebnou pomoc v podobě kvalitních
sociálních služeb.

2. Vymezení základních pojmů
Sociální službou dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o sociálních službách). rozumíme činnost nebo soubor činností zajišťujících
pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení. Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální
prevence. Sociální služby existují jako významná součást systému veřejných služeb a jsou
poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, a to formou služeb pobytových,
ambulantních nebo terénních.

Sociální poradenství - zahrnuje bezplatné základní a odborné sociální poradenství, které je
nedílnou a povinnou součástí všech druhů sociálních služeb a poskytovatelé jsou vždy
povinni tuto činnost zajistit; součástí odborného sociálního poradenství je i půjčování
kompenzačních pomůcek;

Služby sociální péče - napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost,
s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, v
případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení, dle
zákona se jedná o následující sociální služby: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová
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péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací
služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné
bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče;

Služby sociální prevence- napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu
se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů
trestnou činností jiné fyzické osoby; cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k
překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů, dle zákona se jedná o následující sociální služby: raná
péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty,
kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní
programy, sociální rehabilitace.

Návazné služby, služby související
Návaznými službami a službami souvisejícími se rozumí podpůrné služby, které nejsou
sociálními službami, dle zákona o sociálních službách, ale síť sociálních služeb vhodně
doplňují. Bez těchto aktivit by byla pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci
neúplná. Jedná se např. o alternativní dopravu osob s postižením, dobrovolnictví,
volnočasové aktivity, vzdělávání, apod.

Nepříznivá nebo tíživá sociální situace
Je to taková situace, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního
stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí,
ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby, příp. z jiných závažných důvodů, nebo
jestliže její způsob života vede ke konfliktu se společností a z těchto důvodů není schopna
dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak
dostatečně zabezpečovány.
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Uživatelé sociálních služeb
Uživateli sociálních služeb jsou lidé v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří využívají
sociální služby.

Poskytovatelé sociálních služeb
Poskytovateli sociálních služeb jsou subjekty, které služby nabízejí a poskytují bez ohledu na
to, zda se zřizovatelem služby je stát, kraj či obec nebo se jedná o nestátní neziskové
organizace.

Zadavatelé sociálních služeb
Zadavateli sociálních služeb jsou především obce a kraje a jsou zodpovědní za zajištění
potřebných sociálních služeb v daném území.

Veřejnost
Jsou to všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování lhostejné a
jsou schopni a ochotni aktivně přispět k vytváření plánu a jeho realizaci. Každý občan je též
potencionálním uživatelem sociálních služeb.

Priority
Vymezují oblasti, témata či problémy, jimiž se Střednědobý plán zabývá a základní směry,
z nichž vyplývají konkrétní úkoly.

Opatření
Určují cíle v určité prioritní oblasti, říkají co konkrétně se bude řešit a jakými způsoby, aby
došlo k naplnění vybrané priority. Opatření vycházejí ze zdrojů, které jsou k dispozici nebo
jsou dosažitelné.
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V následujícím seznamu jsou uvedeny popisy vybraných sociálních služeb (zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – sociální práce a sociální služby a
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):

Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při
prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje
za úplatu.

Centra denních služeb
Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem
posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé
sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje za úplatu.

Domy na půl cesty
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu 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. Služba
obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje za úplatu.
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby
osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba
obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí
ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje za úplatu.

Domovy pro seniory
Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje
za úplatu.

Domovy se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na
návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování
sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu
individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora
osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a
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aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické
činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Intervenční centra
V intervenčních centrech je na základě vykázání ze společného obydlí nabídnuta pomoc
osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby nejpozději do 48 hodin od
doručení kopie úředního záznamu o vykázání. Pomoc intervenčního centra může být
poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby
obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se
intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v
intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.
Služby intervenčních center jsou poskytovány bezplatně.

Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými
závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika
spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc
při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Krizová pomoc
Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou
řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba
obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu)
poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně
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Nízkoprahová (zařízení) denní centra pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži
ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a
mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl
neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s
cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové
skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich
způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet
podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba
obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje
bezúplatně.
Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití
hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí nebo
zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách,
poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro
oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických
zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života
může vést ke konfliktu se společností.

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se
zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které
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jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný
odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje za úplatu.

Osobní asistence
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem
dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a
zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve
specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a
zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám, ve kterých se
narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje1) a pozůstalým manželům
(manželkám) po účastnících odboje starším 70 let.

Podporované samostatného bydlení
Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Služba
obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační
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činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje osobám se zdravotním
postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo
komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a
zájmů. Služba je poskytována bez úhrady.

Služby rané péče
Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se
zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního
prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho
specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti. Služba obsahuje
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje bezúplatně.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním
vyloučením.

Sociální rehabilitace
Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností
osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v
nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je
dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální
součástí poskytování sociálních služeb.
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Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Sociálně zdravotní služby
Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob,
kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní
lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale současně jsou
natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato
pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně
zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v
pobytových zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně
zdravotních služeb (včetně základních služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou
hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění.

Stacionáře denní a týdenní
Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám
se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám
se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
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Služby následné péče a doléčovací
Služby následné péče a doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči
osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách,
které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které
abstinují. Služba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje bezúplatně.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině
s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v
důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez
pomoci překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Telefonická krizová intervence (pomoc)
Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v
situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na
jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm
telefonické krizové intervence.

Terapeutické komunity
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé
na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o
začlenění do běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí
ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

13

Terénní programy
Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy
rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže,
uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné
sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika
jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRINCIPY A ZÁSADY KOMUNITNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
Posláním komunitního plánování v sociální oblasti je plánování a zajišťování dostupnosti
sociálních služeb. Je to opakující se proces, při kterém jsou zjišťovány nenaplněné potřeby.
Stav a dostupnost sociálních služeb a jsou hledána taková řešení, která nejlépe odpovídají
místním podmínkám a potřebám obyvatel města.
Výsledkem komunitního plánování je vytvoření systému sociálních služeb ve městě a
dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města, který na základě
analýzy stávajícího systému sociálních služeb stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority
rozvoje těchto služeb, jejich udržitelnost a dále stanoví také, které sociální služby jsou
v daném časovém horizontu pro občany nejvíce žádoucí, potřebné a nejefektivnější.
Komunitní plánování sociálních služeb má též za cíl posilovat sociální soudržnost komunity,
podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin.

V procesech plánování sociálních služeb hraje klíčovou roli zjišťování potřeb osob
ve stanoveném území a hledání způsobu jejich uspokojení s využitím dostupných zdrojů.
Jako podklad pro komunitní plánování sociálních služeb ve městě Česká Třebová, a to včetně
souvisejících služeb byla provedena sociodemografická analýza, jejímž cílem bylo zachycení
demografického vývoje města Česká Třebová v průběhu uplynulých let a jeho nastínění i
v letech příštích. Jedná se o obecné informace o území a jeho obyvatelstvu a jeho dopadu do
oblasti sociálních a souvisejících služeb, příp. též do oblasti školství.
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3. Základní demografické údaje
Město Česká Třebová se nachází v bývalém východočeském, nyní v Pardubickém kraji.

Město Česká Třebová v regionu
Město Česká Třebová se rozkládá v údolí řeky Třebovky v podhůří Orlických hor v nadmořské
výšce 375 m.n.m. Ze západní a východní strany je ohraničeno zalesněnými hřebeny
s nejvyššími kopci v okolí: Kozlovský kopec – 601 m. n. m a Palice – 613 m. n. m.
Rozloha Města Česká Třebová činí 41 km² a zahrnuje 6 katastrálních území, která jsou
zároveň i místními částmi. Jsou jimi Česká Třebová, Parník, Lhotka, Skuhrov, Svinná a Kozlov.
Počet obyvatel k 31. 12. 2012 byl 15827,

město je tedy čtvrté největší (podle počtu

obyvatel) a druhé (podle rozlohy) v Pardubickém kraji.
Správní obvod Česká Třebová leží ve východní části Pardubického kraje, na jihu sousedí s
obcemi Svitavska, jihozápadní a západní částí hraničí se správním obvodem Litomyšl, na
severu je obklopen obcemi správního obvodu Ústí nad Orlicí a východní částí hraničí s
Lanškrounskem. Českotřebovsko je nejmenším správním obvodem v kraji, zaujímá pouze
1,8 % jeho rozlohy (7 969 ha). Spolu s Králickem představuje dvojici správních obvodů s
nejnižším počtem obcí v kraji.
Z hlediska správního členění je město Česká Třebová obcí s rozšířenou působností.
Do jejího správního obvodu patří 4 samostatné obce: Přívrat, Semanín, Rybník, Třebovice.
I v územně nejmenším správním obvodu Pardubického kraje mohou návštěvníci obdivovat
řadu zajímavostí a přírodních krás. K historickým památkám regionu patří románská rotunda
sv. Kateřiny z přelomu 12. a 13. století, původně renesanční radnice či mariánský sloup na
náměstí v České Třebové. Jihozápadně od sídla správního obvodu, ležícího v údolí říčky
Třebovky, se nachází lokalita Kozlov, kde pobýval známý malíř a grafik Max Švabinský. Pro
bližší poznání zdejší přírody lze navštívit rozhlednu vybudovanou na Kozlovském kopci.
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4. Demografický vývoj

Počet obyvatel
Počet obyvatel se výrazněji začal zvyšovat v 70. letech minulého století a trval až do roku
1989. V sedmdesátých letech rodily početné ročníky žen narozené po 2. světové válce a
porodnost byla navíc výrazně podpořena přijatými vládními opatřeními – např. zvýšením
přídavků na děti, prodloužení mateřské dovolené, zvýhodněnými novomanželskými
půjčkami. Druhou významnou příčinou zvyšování počtu obyvatel byly územní změny, kdy
v polovině sedmdesátých let dochází k přičlenění 4 samostatných obcí k městu. Jednalo se
o následující obce: Rybník (r. 1974,) Přívrat (r. 1975), Semanín (r. 1976) a Skuhrov (r.1985).
Počet obyvatel města ke dni 31. 12. 1971 činil 14 295 obyvatel. Největšího počtu obyvatel
bylo dosaženo ke dni 31. 12. 1989, a to 18 931 osob.
Po roce 1989 dochází ke změně životního stylu, rodičovství ztratilo prioritu, přicházejí nové
možnosti seberealizace, projevují se negativní vlivy ekonomických změn (např. omezená
dostupnost a finanční náročnost na pořízení vlastního bydlení), dochází ke zvýšení
průměrného věku rodiček, které přispělo k snížení porodnosti a celkovému stárnutí
obyvatelstva. Do počtu obyvatel města se také odrazily územní změny, kdy se osamostatnily
obce Rybník (r. 1990 – 745 obyvatel), Přívrat (r. 1991 – 288 obyvatel) a Semanín (r. 1998 –
521 obyvatel).
V pěti obcích (Česká Třebová, Přívrat, Rybník, Semanín a Třebovice), které tvoří celé správní
území, žilo k 31. 12. 2016 celkem 18 215 obyvatel (3,5 % obyvatelstva kraje).
Hustota zalidnění na Českotřebovsku je ve srovnání s krajským průměrem dvojnásobná
(228,6 osob/km2) a zároveň druhá nejvyšší po Pardubicku. Typická je zde koncentrace
obyvatelstva v sídle správního území – městě Česká Třebová – které je zároveň jedinou obcí
se statutem města ve správním obvodu. Ve městě žije 85,7 % obyvatel obvodu.
Počet obyvatel města Česká Třebová ve vybraných letech
Stav k 31. 12.
1971 1975 1980 1985 1990
Počet obyvatel

1995

2000

2005

2010

2015

2016

14 295 15 741 17 601 18 116 17 985 17 732 17 067 16 533 16 032 15 710 15 608

Zdroj: ČSÚ
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Celkový přírůstek obyvatelstva klesá, populační kladné přírůstky v období r. 2005 – 2016 byly
zaznamenány pouze ve 3 letech – 2008, 2009 a 2014. Ve velké míře se na úbytku
obyvatelstva projevila migrace.

Celkový přírůstek počtu obyvatel města Česká Třebová v letech 2005-2016

Přírůstek
celkový
přirozený
stěhováním

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-122

-107

-98

-55

-95

-146

-94

-102

-109

-12

-61

-102

-32

-2

-14

5

23

-18

-49

-40

-24

1

-34

-2

-90

-105

-84

-60

-118

-128

-45

-62

-85

-13

-27

-100

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura obyvatelstva
V souvislosti s klesající porodností a dožíváním se vyššího věku se ve městě Česká Třebová
prohloubil (za posledních 10 let) trend populačního stárnutí, který je typický pro celou ČR a
také i většinu ostatních evropských zemí.

Základní věkové skupiny obyvatelstva v České Třebové v letech 2005 až 2016
Věk / Stav
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
k 31. 12.

2013

2014

2015

2016

0 – 14
15 – 64
65 +

2 538 2 432 2 342 2 303 2 301 2 255 2 279 2 281 2 272 2 310 2 314 2 326
11 620 11 573 11 482 11 384 11 226 11 090 10 905 10 697 10 520 10 375 10 233 10 051
2 258 2 319 2 327 2 369 2 651 2 687 2 810 2 914 2 991 3 086 3 163 3 231

Celkem
Zdroj: ČSÚ

16 533 16 426 16 328 16 273 16 178 16 032 15 994 15 892 15 783 15 771 15 710 15 608

Zastoupení nejmladší generace 0 – 14 let se v letech 2005 až 2016 snížilo o 212 dětí. Věková
kategorie 15 – 64 let zaznamenala úbytek 1569 osob. Změna počtu seniorů nad 65 let
představuje navýšení o 973 osob.
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Stárnutí populace lze dokumentovat také na vývoji poměrových ukazatelů. Stále vyšších hodnot
nabývá index stáří, který vyjadřuje vzájemný poměr počtu osob seniorské a dětské složky
obyvatelstva

(= 65+ / 0 až 14 let v %). Početní převaha seniorů nad dětmi byla v České Třebové

poprvé evidována v roce 2008.

Syntetické ukazatele věkové struktury obyvatel Česká Třebová v letech 2000 až 2011
Ukazatel /
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rok
Index stáří
Průměrný
věk
Zdroj: ČSÚ

2014

2015

2016

93,6

99,5

106,9

112,3

115,2

119,2

123,3

127,8

131.6

133,6

136,7

131,5

40,0

40,4

40,7

41,0

41,3

41,5

41,8

42,1

42,4

42,5

42,8

43

Na základě poklesu počtu dětí a zvýšení počtu obyvatel starších 65 let ve sledovaném období
můžeme tedy konstatovat, že dochází k výraznému demografickému stárnutí obyvatelstva.
Stárnutí populace tj. zvyšující se podíl starých osob v populaci a poklesu úrovně porodnosti
na straně druhé se odráží také ve zvyšování průměrného věku obyvatel města, který se
v období let 2005 – 2016 se zvýšil o 3 roky.
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5. Předpoklad budoucího vývoje obyvatelstva
Obsah této kapitoly především čerpá a cituje z webových stránek ČSÚ Projekce obyvatelstva
České republiky do roku 2065, údaje jsou uvedeny pro kraje v návaznosti na střední projekci
republikovou. V prognóze Pardubického kraje není analyzován vliv migrace, neboť její vývoj
je téměř nepředvídatelný, bude se odvíjet od celkové hospodářské situace a atraktivnosti
jednotlivých regionů jako jsou pracovní příležitosti a možnosti bydlení.
Nutno podotknout, že prognózy pro malé populace jsou velmi obtížné. Reálný vývoj je zde
ovlivněn ročními výkyvy, které ztěžují odhad budoucího vývoje vstupních ukazatelů a celková
velikost populace je snadněji ovlivnitelná vlivy typu bytová politika města a migrační
tendence v sousedních regionech.
Cílem je ukázat na změny věkového složení, které jsou neodvratitelné a které budou velmi
výrazné.

Hlavní závěry projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 jsou následující:
-

Celkový počet obyvatel se pravděpodobně mírně sníží.

-

Předpokládané je zvýšení úrovně plodnosti, její úrovně před rokem 1989 by ale již
dosaženo být nemělo. Relativně nízká porodnost tak bude hlavním faktorem snížení
početního stavu obyvatel a přispěje k jeho významnému populačnímu stárnutí.

-

Česká republika zůstane imigrační zemí, bude získávat obyvatele zahraniční migrací.

-

Úmrtnostní poměry se zlepší, poroste naděje dožití mužů i žen.

-

Obyvatelstvo České republiky výrazně zestárne. Podíl osob ve věku nad 65 let by se
mohl v roce 2050 přiblížit k jedné třetině, což by znamenalo zdvojnásobení
současného podílu.

-

Nejrychleji bude přibývat osob v nejvyšším věku – počet obyvatel starších 85 let by se
měl do roku 2050 zpětinásobit.

Česká Třebová je významným železničním uzlem České republiky, což se do značné míry
odráží i v odvětvové specializaci zaměstnanosti v regionu. Dle výsledků Sčítání lidu, domů a
bytů v roce 2011 pracovalo v odvětví dopravy a skladování 12,6 % zaměstnaných osob
správního obvodu, přičemž celokrajský průměr činí 5,5 % zaměstnaných obyvatel. Od roku
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2013 je v provozu kontejnerový terminál Metrans využívající část seřaďovacího nádraží
v České Třebové. Z hlediska úrovně vzdělanosti je v regionu druhý nejvyšší podíl osob s
úplným středním vzděláním s maturitou (34,0 %), vyšší zastoupení středoškoláků měl pouze
správní obvod Pardubice. Českotřebovsko se dlouhodobě vyznačuje vyšší nezaměstnaností
ve srovnání s krajským průměrem. Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání na
obyvatelstvu ve věku 15-64 let v posledních letech klesá, k 31. 12. 2016 dosáhl hodnoty
4,6 % (o 0,7 procentního bodu méně než v roce 2015). Jednalo se však o třetí nejvyšší
nezaměstnanost za Moravskotřebovskem a Svitavskem. K 30. 6. 2017 dosáhl hodnoty 3,3 %,
a ve srovnání s ostatními městy okresu Ústí nad Orlicí jde o nejvyšší nezaměstnanost v tomto
okrese.
Správní obvod je pro období 2014-2020 zařazen mezi regiony se soustředěnou podporou
státu; patří do kategorie „hospodářsky slabé regiony“. Druhá nejmenší obytná plocha na
osobu mezi všemi správními obvody souvisí s nadprůměrným podílem bytů v bytových
domech. Rovněž podíl neobydlených bytů (10,7 % v roce 2011) z celkového bytového fondu
je v kraji druhý nejnižší.

Pro komunitní plánování sociálních služeb je velmi významná současná i budoucí věková
struktura obyvatelstva S ohledem na stárnutí populace bude docházet ke zvýšení potřeby
sociálních služeb. Dále lze konstatovat, že porostou nároky na zajištění lékařské péče, kterou
senioři využívají podstatně více než ostatní skupiny obyvatelstva. V poptávce po bytech bude
narůstat zájem o menší a snadno dostupné bytové jednotky, vhodné pro seniory. U skupiny
děti a mládež lze z počátku počítat s mírným nárůstem, ale od 30. let 21. století bude
docházet k pozvolnému úbytku, takže problémy týkající se kapacity mateřských školek by
měly ustat a stávající možnosti školních i předškolních zařízení by mohly odpovídat i
budoucím potřebám. Lze se tedy domnívat, že vývoj obyvatelstva v České Třebové bude
obdobný jako v celém Pardubickém kraji, resp. v celé ČR.
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6. Přehled organizací poskytujících sociální a související služby pro občany
města Česká Třebová
Název

Druh služby

Cílová skupina/potřeby

Sociálně aktivizační služby
rodiny s dětmi

pro

Amalthea, z.s.

Sociálně aktivizační služby
rodiny s dětmi

pro

Audiohelp z.s.

Odborné poradenství

Osoby se zdravotním postižením

Bílý kruh bezpečí, z.s.

Odborné sociální poradenství

Oběti trestných činů

CEMA Žamberk, z.ú.

Azylový dům, dům na půl cesty,
krizová pomoc

Ženy, matky s dětmi, děti a
mládež, rodiny s dětmi

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Raná péče

Osoby se zdravotním postižením

Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje, o.p.s.

Odborné sociální
osobní asistence

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Denní stacionář

Osoby se zdravotním postižením

Česká unie neslyšících, z.ú.

Tlumočnické služby

Osoby se zdravotním postižením

Domov důchodců Ústí nad Orlicí

Domov pro seniory, domov se
zvláštním režimem

Senioři

Domov na hradě Rychmburk

Domov se zvláštním režimem

Osoby s duševním onemocněním

Domov na rozcestí Svitavy

Chráněné bydlení

Osoby se zdravotním postižením

Domov pod hradem Žampach

Domov pro osoby se zdravotním
postižením

Osoby se zdravotním postižením

Domov pro seniory Sloupnice

Domov pro seniory

Senioři

Domov u studánky (Anenská Studánka)

Domov pro osoby se zdravotním
postižením

Osoby se zdravotním postižením

Farní charita Litomyšl

Odlehčovací
služby,
sociálně
aktivizační služby pro rodiny s
dětmi

Senioři, osoby se zdravotním
postižením, rodiny s dětmi

Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Denní stacionář

Senioři, osoby se zdravotním
postižením

HEVER, z.s.

Osobní asistence

Senioři, osoby se zdravotním
postižením

Komunitní centrum Petrklíč, z.s.

Pečovatelská služba

Senioři, osoby se zdravotním
postižením

KONTAKT Ústí nad Orlicí, o.p.s

Telefonická krizová pomoc

Osoby v krizi

Květná zahrada, z.ú.

Dům na půl cesty

Děti a mládež

Laxus z.ú.

Odborné sociální poradenství,
terénní programy, kontaktní centra

Drogově závislí

Linka bezpečí, z.s.

Telefonická krizová pomoc

Osoby v krizi

ABATAB, spolek pro péči o rodinu

Rodiny s dětmi
Rodiny s dětmi

poradenství,
Osoby se zdravotním postižením
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Náš domov Koclířov, z.s.

Azylový dům

Rodiny s dětmi

Naděje

Terénní programy, nízkoprahové
zařízení

Romské etnikum, děti a mládež

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, denní stacionář

Rodiny s dětmi, osoby
zdravotním postižením

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Odborné sociální poradenství,
sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, domácí hospicová
péče

Osoby v krizi a zadlužení, rodiny
s dětmi, umírající a jejich rodiny

Oblastní spolek Českého červeného kříže,

Senior doprava

Senioři, osoby se zdravotním
postižením, rodiny s dětmi

Péče o duševní zdraví, z.s.

Sociální rehabilitace

Osoby s duševním onemocněním

Poradna pro rodinu Pardubického kraje

Odborné sociální poradenství

Osoby v krizi

Rodinné integrační centrum, z.s.

Sociálně aktivizační služby
rodiny s dětmi

Rosa rodinné centrum, z.s.

Poradenství, volnočasové aktivity

Ruka pro život o.p.s.

denní stacionář

Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

Sociální rehabilitace,
samostatného bydlení

Sjednocená organizace
slabozrakých

nevidomých

se

pro
Osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením
podpora
Osoby se zdravotním postižením

a
Odborné sociální poradenství

Osoby se zdravotním postižením

SKP – CENTRUM, o.p.s.

Intervenční centrum, azylové domy

Oběti trestných činů, muži, ženy,
matky s dětmi

Sociální služby Česká Třebová

Domov pro seniory, pečovatelská
služba, týdenní stacionář

Senioři, osoby se zdravotním
postižením

Raná péče

Osoby se zdravotním postižením

Svaz neslyšících a nedoslýchavých

Tlumočnické služby

Osoby se zdravotním postižením

Svaz postižených civilizačními chorobami
v České republice z.s., ZO Česká Třebová

Odborné poradenství

Osoby se zdravotním postižením

Svaz tělesně postižených v České republice
z.s., MO Česká Třebová

Odborné poradenství

Osoby se zdravotním postižením

Unie ROSKA – reg. org. ROSKA Ústí nad
Orlicí, z.p.s.

Odborné poradenství

Osoby se zdravotním postižením

Středisko
Olomouc

rané

péče

SPRP,

pobočka
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7. Zjišťování potřeb a zaměření plánu

K zjišťování potřeb občanů města, k jejich analýze a k hledání nejvhodnějších způsobů řešení
daných situací je využívána činnost komisí, a to Komise pro přidělování bytů sociálně
potřebným občanům a rodinám, Komise pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou
službou a Komise pro integraci národnostních menšin. Tyto komise jsou složeny ze zástupců
města, politických stran, organizací poskytujících sociální služby a zástupců odboru sociálních
věcí. Komise řeší problémové situace spadající do jejich kompetencí komplexně. Z jednání
těchto komisí pak vyplývají doporučení pro řešení konkrétních situací, jak pro odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor majetku města,
tak i pro městskou policii a případně též i pro další odbory MěÚ.
Při zjišťování aktuálních potřeb byly kromě Sociálních služeb Česká Třebová osloveny také
jednotlivé svazy zdravotně postižených občanů, Naděje, Rodinné centrum ROSA i zástupci
politických stran podílející se na samosprávě města Česká Třebová. Lze konstatovat, že
poměrně značné množství informací týkajících se potřeb občanů je též zjišťováno v rámci
každodenní činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Tyto veškeré informace pak slouží
jako podklady jak pro přípravu střednědobého plánu, tak i pro přípravu rozpočtu města,
neboť město se podílí poměrně vysokou finanční částkou na zabezpečení sociálních služeb.
Město tím, že určité služby ze svého rozpočtu podporuje, dává zřetelně najevo i své priority
v oblasti sociálních služeb. Tyto podněty a potřeby jsou však nejdříve projednávány výše
zmíněnými komisemi.
Příspěvková organizace města - Sociální služby Česká Třebová jsou jedním z hlavních
poskytovatelů sociálních služeb ve městě. Poskytují tři základní druhy služeb, a to službu
domova pro seniory pro 101 klientů, pečovatelskou službu pro obyvatele města a službu
týdenního stacionáře s kapacitou 12 klientů.
Ve městě je též zajištěno bydlení pro osoby seniorského věku i pro osoby se zdravotním
postižením. Jedná se o domy s pečovatelskou službou - „Žluťák“, „Červeňák“ a v Matyášově
ulici s celkovou kapacitou 149 bytů.
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Při tvorbě Střednědobého plánu nelze opomenout, že na území České Třebové se nachází
jedna odloučená lokalita, kde žijí zejména osoby se sociálními problémy, hlavně Romové.
Tato lokalita se nalézá v oblasti bývalých sovětských kasáren cca 30 minut chůze od centra
města v blízkosti průmyslové zóny (resp. 10 minut autobusem). Tuto lokalitu tvoří nejen dva
bytové domy (se 67 byty) pro sociálně potřebné občany na sídlišti, kde byla dříve ubytována
sovětská armáda, ale také 6 dalších panelových bloků (tří nebo čtyřvchodových,
čtyřpodlažních) kde je vysoká koncentrace osob ve složité sociální situaci. V průběhu let
docházelo k postupnému přeskupování obyvatel pracujících do centra města a naopak osob
s finančními a sociálními problémy do této lokality. Po odsunu sovětské armády získalo
město dotaci na rekonstrukci jednoho panelového domu a druhý - pavlačový dům
se sociálními byty (bez připojení na rozvod plynu a teplé vody) byl postaven pro problémové
obyvatele z vytopené lokality Benátky v roce 1998.
V lokalitě žije cca 780 oficiálně přihlášených obyvatel, z nichž tvoří značný podíl Romové
(tento údaj se nedá přesně zjistit, neboť k romské národnosti se hlásí dle posledního sčítání
lidu pouze 9 obyvatel).
Dva domy pro sociálně potřebné občany jsou spravovány Nadějí. Společné prostory obou
těchto objektů jsou střeženy kamerou. V objektech je stanoven domovní řád a 24 hodin
denně je zde přítomen správce, který dohlíží na jeho dodržování a pracovníci Naděje
pomáhají také při řešení situací, do nichž se občané dostávají. Naděje dále zabezpečuje
v pracovní dny též organizování volného času dětí v prostorách nízkoprahového zařízení.
V oblasti je možné koupit pouze základní potraviny (1 obchod), za ostatní vybaveností je
nutné docházet do centra nebo do lokality s obchodními domy na druhém konci města.
Lze předpokládat, že značná část obyvatel v této lokalitě se potýká se zadlužeností a
nezaměstnaností. V této lokalitě je pozornost věnována především poskytování sociálních
služeb rodinám s dětmi a osobám ohroženým sociálním vyloučením. Naděje v této lokalitě
pracuje již od roku 1997 a zabezpečuje zde, jak je již výše uvedeno, správcovskou činnost
v domech čp. 2084-2086 a 2089 a poskytování terénních sociálních služeb. Tyto terénní
služby nejsou poskytovány pouze v uvedených domech, ale jsou rozšířeny na celou oblast
sídliště Semanínské ulice.
Město Česká Třebová plánuje i v následujících letech využívat služby Naděje, a tedy je i
finančně podporovat, neboť reagují na aktuální potřeby v lokalitě a bez nich by nepochybně
docházelo ke zhoršování situace.

Město Česká Třebová je zřizovatelem 4 mateřských škol, 3 základních škol v České Třebové,
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Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže Kamarád.
Ve školním roce 2017/2018 je umístěno celkem 461 dětí (244 chlapců a 217 dívek) v 19
třídách mateřských škol. Z toho je jedna třída speciální – logopedická - v MŠ Habrmanova.
Tuto třídu navštěvuje 14 dětí.
S ohledem na rostoucí zájem o předškolní zařízení došlo k navýšení kapacity u mateřských
škol.
Mateřská škola

Kapacita v roce 2005

Kapacita v roce 2017

174
90
78
104

174
90
112
126

Habrmanova
U Koupaliště
U Stadionu
Vinohrady

V základních školách je ve školním roce 2017/2018 umístěno v 58 třídách celkem 1386 dětí (z
toho 677 dívek). Z tohoto počtu je 135 dětí se zdravotní postižením (96 chlapců a 39 dívek).
Z pohledu státního občanství je 1380 dětí s občanstvím České republiky, 1 dítě s občanstvím
Polské republiky, 1 dítě Ukrajinské a 4 děti mají občanství vietnamské.
Kapacita základních škol
Základní škola
Habrmanova
Nádražní
Ústecká

kapacita

naplněnost

% naplněnost

695
616
630

568
439
379

81,73
71,27
60.16

Ø využití

71,41 %

Mimo výše uvedené školy působí v České Třebové také Speciální základní škola, mateřská
škola a praktická škola Ústí nad Orlicí, resp. její odloučené pracoviště, a to v lokalitě
Semanínského sídliště - v blízkosti Naděje, nízkoprahového centra a bydliště většiny žáků.
Škola zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jedná se především
o žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením (LMP). Vzdělávání probíhá dle
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a školního vzdělávacího programu –
přílohy pro lehké mentální postižení. Všechny tyto školní vzdělávací programy jsou zaměřeny
na individuální požadavky žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami s řadou
dřevěných prvků v areálu školy. Pomocí grantů byla zbudována i turistická stezka v okolí,
která je využívána k výletům a enviromentálním aktivitám žáků. Od září 2017 je v budově
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speciální školy zřízena také 1 třída mateřské školy, spadající pod Mateřskou školu Vinohrady.
Škola disponuje tělocvičnou, asfaltovým hřištěm a novým přírodním hřištěm.

V roce 2007 byl vydán městem Česká Třebová Adresář poskytovatelů sociálních služeb. Poté
byl v roce 2012 vydán aktualizovaný adresář poskytovatelů sociálních služeb Pardubickým
krajem, a to pro jednotlivé regiony kraje. Zájemci o přehled všech služeb poskytovaných
na území Pardubického kraje mohou navštívit internetové stránky www.socialnisluzbypk.cz,
na kterých jsou umístěny aktualizované informace o sociálních službách včetně přímých
odkazů na internetové stránky konkrétní sociální služby.
Síť sociálních služeb v našem regionu se v současné době vytváří především ve spolupráci
s Pardubickým krajem. Je zde proto nezbytná úzká spolupráce našeho města s krajem, a to
jak z hlediska definování potřebných sociálních služeb v regionu, tak i z hlediska konkrétní
finanční podpory těchto služeb ze strany města Česká Třebová.
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Střednědobý plán se zaměřuje na následující oblasti:
• Senioři
• Osoby se zdravotním postižením
• Rodiny s dětmi
• Národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížné sociální situaci
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Oblast - SENIOŘI
Služby určené této cílové skupině jsou poskytovány občanům, kteří dosáhli věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu a ocitli se v situaci vyžadující podporu druhé osoby, přičemž
tuto podporu nemohou získat jiným způsobem než prostřednictvím sociální služby
(pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, odlehčovací služby, domácí hospicová péče,
stacionáře, domovy pro seniory).

Zastupitelstvo města Česká Třebová schválilo dne 19. června 2017 usnesením č. 99
Koncepci politiky na podporu stárnutí 2017 – 2020.

Cíl:
Zajistit na území města kvalitní pobytové, terénní a ambulantní služby.

Opatření:
1. Zajistit dostatečnou kapacitu pečovatelské služby dle aktuálních potřeb seniorů
2. Zajistit, resp. udržet dostatečnou kapacitu domova pro seniory
Tato opatření budou realizována podílem města na spolufinancování Sociálních služeb
Česká Třebová.

3. Realizovat rozšíření 8 - 9 pokojů na budově B domova pro seniory o prostor
stávajících lodžií
4. Realizovat vybudování 2 samostatných WC na budově B domova pro seniory
Tato opatření budou realizována formou investičních výdajů.

5. Zajistit dostatečné kapacity odlehčovacích služeb
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6. Podpořit domácí hospicovou péči
7. Podpora dobrovolnické služby
8. Podpořit projekt senior dopravy
Jedná se o podporu formou individuálních dotací, kdy tato podpora je závislá
na celkové výši finančních prostředků schválených zastupitelstvem města pro sociální
oblast.

9. Vybudovat středisko osobní hygieny v domě čp. 1400 – Masarykova ul.
Toto opatření bude realizováno formou investičních výdajů na vybudování střediska
osobní hygieny.

10. Zajistit zapojení seniorů do společenského života ve městě prostřednictvím využívání
domu s pečovatelskou službou „Žluťák“ – Masarykova ul. čp. 2100 pro zájmovou
činnost.
Toto opatření bude realizováno formou zpřístupnění prostor bývalé jídelny DPS Žluťák.
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Oblast - OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Občané se zdravotním postižením tvoří významnou skupinu uživatelů sociálních služeb se
specifickými potřebami. Poskytované služby se zaměřují na péči, rehabilitaci a integraci osob,
které mají sníženou aktivitu a omezenou možnost společenské participace (odborné
poradenství, osobní asistence, sociální rehabilitace, raná péče, denní a týdenní stacionáře,
sociálně aktivizační služby, průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby).

Cíl:
Zajistit na území města podporu a rozvoj základní sítě služeb pro osoby se zdravotním
postižením.

Opatření:
1. Podpořit odborné poradenství
2. Podpořit projekty sociální rehabilitace, pracovní rehabilitace a tréninku
3. Podpořit projekty osobní asistence
4. Podpořit projekty rané péče
5. Podpořit sociálně aktivizační služby
6. Podpořit projekty samostatného bydlení
7. Podpořit programy podporovaného zaměstnávání
8. Podpořit projekt sociálně terapeutické dílny
9. Podpora dobrovolnické služby
10. Podpořit projekt senior dopravy

Jedná se o podporu formou individuálních dotací, kdy tato podpora je závislá
na celkové výši finančních prostředků schválených zastupitelstvem města pro sociální
oblast.
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11. Realizovat rekonstrukci sociálního zařízení v týdenním stacionáři - Lhotka 172
12. Realizovat rozšíření přístupové cesty k týdennímu stacionáři – Lhotka 172

Tato opatření budou realizována formou investičních výdajů.
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Oblast – RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ
Oblast péče o rodinu, děti a mládež je zaměřována na potřeby dětí a mládeže do 26 let věku,
na potřeby rodin s dětmi, především rodin neúplných s nezaopatřenými dětmi, dále na
situace dětí, jejichž rodinné prostředí je nevyhovující nebo na děti, které potřebují speciální
péči. Tato cílová skupina může využívat služby, které jsou zacílené na sociální prevenci,
pomoc a podporu v obtížných životních situacích a služby volnočasových aktivit.
Služby jsou zajišťovány v převážné většině neziskovým sektorem, formou registrovaných
sociálních služeb (odborné sociální poradenství, raná péče, nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy) ale i formou
volnočasových aktivit - např. Rosy rodinného centra

Cíl:
Zajistit na území města podporu a rozvoj sítě prorodinných aktivit

Opatření:
1. Podpořit sociálně aktivizační služby
2. Podpořit služby azylového bydlení
3. Podpořit projekty rané péče
4. Zajistit působení psychologa ve školských zařízeních města
5. Podpořit činnost rodinného centra
6. Podpora dobrovolnické služby
7. Podpořit projekt senior dopravy

Jedná se o podporu formou individuálních dotací, kdy tato podpora je závislá
na celkové výši finančních prostředků schválených zastupitelstvem města pro sociální
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oblast.

8. Rozšířit venkovní posilovny se cvičebními prvky.
9. Vybudovat dopravní hřiště pro děti v Benátkách

Tato opatření budou realizovány formou investičních výdajů.
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Oblast – NÁRODNOSTNÍ A ETNICKÉ MENŠINY A OSOBY V OBTÍŽNÉ SOCIÁLNÍ
SITUACI
V oblasti národnostních a etnických menšin je pozornost věnována potřebám osob, které
pocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Služby poskytované této cílové
skupině jsou nejčastěji zaměřeny na pomoc v oblasti bydlení, zaměstnávání, vzdělání a dále
na pomoc při řešení patologických jevů. Jejich cílem je zvyšování schopnosti uživatelů služeb
plnohodnotně se zapojit do společnosti a zabránit tak opětovnému sociálnímu vyloučení.
V oblasti osob v obtížné sociální situaci se pomoc zaměřuje na potřeby osob v nepříznivé
sociální situaci, žijících často na „okraji společnosti“. Nejčastěji se jedná o problematiku
bezdomovectví a závislosti na alkoholu, drogách či gamblerství. Hlavním cílem služeb je
pomoc v překonání nepříznivých okolností a zabránění vyloučení těchto osob ze společnosti.

Cíl:
Zajistit na území města poradenství

Opatření:
1. Podpořit odborné poradenství
2. Podpořit terénní programy
3. Podpořit služby azylového bydlení

Jedná se o podporu formou individuálních dotací, kdy tato podpora je závislá
na celkové výši finančních prostředků schválených zastupitelstvem města pro sociální
oblast.

4. Vybudovat víceúčelové hřiště se cvičebními prvky v lokalitě sídliště Semanínská ul.
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Toto opatření bude realizováno formou investičních výdajů na vybudování venkovní
posilovny.

Závěrečná ustanovení
Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Města Česká Třebová je živým
dokumentem, který bude v návaznosti na změny legislativy a změny v místní komunitě
průběžně aktualizován.
Vyhodnocením aktivit vyplývajících z tohoto plánu se bude zabývat Komise pro přidělování
bytů sociálně potřebným občanům a rodinám na svých zasedáních v měsíci září každého
kalendářního roku. Akceptovány budou i připomínky ze strany zastupitelů a občanů, které
budou vycházet z výše uvedených změn.

Rada města schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Města
Česká Třebová - usnesením č. 1167 ze dne 04.12.2017.
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