
 

 

POTŘEBY  

SOUHRN 

Dostupné bydlení  

Podpora komunitního 

života různých cílových 

skupin 

Podpora 

pečujících osob, 

OZP a seniorů 

Dostupnost a kvalita 

sociálních služeb  

a zdravotní péče 

Potřeba informovanosti v 

sociální oblasti. Větší 

informovanost a osvěta všech 

CS v různých oblastech. 

Podpora vzdělávání, 

poradenství. 

Odborné poradenství 

v sociální oblasti 

Informovanost, 

osvěta, vzdělávání 

v různých oblastech 

Potřeba zajištění smysluplného trávení volného času 

dětí, dospívajících a rodin s dětmi (kroužky, 

nízkoprahové zařízení, hřiště, volnočasové aktivity). 

Podpora volnočasových a komunitních aktivit, 

komunitního setkávání. Podpora aktivního vyžití různých 

CS. Zřízení odpočinkových zón. Prostory pro volnočasové 

aktivity. Podpory aktivit pro rodiny s dětmi. 

Potřeba zajištění 

dostupného bydlení pro 

dané cílové skupiny 

(senioři, OZP, rodiny s 

dětmi aj.).   

Potřeba podpory mezilidských a 

rodinných vztahů. Zajištění 

poradenství pro různé cílové 

skupiny (sociální poradenství, 

dávky, finance, potraviny, služby 

sociální pomoci, doklady, COVID, 

hledání práce). Poskytování 

poradenství a psychologické 

pomoci. Psychologické 

poradenství rodinám s dětmi. 

Potřeba zajištění či 

zkvalitnění zdravotní 

péče. Potřeba dostupné 

fyzioterapie, 

rehabilitace, terapií. 

Zajištění služeb pro 

rodiny, které mají člena 

se znevýhodněním. 

Zajištění služeb pro děti 

a mládež s handicapem 

(věk 7-16 let). 

Potřeba podpory služeb a aktivit pro osoby pečující. Podpora 

specifických cílových skupin (senioři, OZP, rodiny s dětmi aj.). Zajištění 

dostupnosti služeb. Komplexní podpora pečujících osob. Zajištění 

pečovatelské služby. Podpora zapůjčování kompenzačních pomůcek. 

Podpora rodin pečujících o člena se zdravotním znevýhodněním. Přijetí 

rodin s hendikepem společností. Podpory zajištění pomoci ve věci 

obstarávání domácnosti. Zajištění péče o osoby s duševním a mentálním 

onemocněním. Odlehčovací služby. Pobytové služby. Raná péče. 

Skloubení 

pracovního a 

rodinného života 

Komunikace mezi 

obcemi, poskytovateli 

a uživateli 

Prodloužení provozní doby školek, zajištění 

hlídání dětí předškolního věku a prvního 

stupně v době prázdnin. Flexibilní formy 

zaměstnávání při péčí o sobu blízkou.  

Potřeba sjednocení a vyřešení otázky financování 

sociálních služeb a potřeba podpory spolupráce v rámci 

ORP v otázkách financování sociálních služeb a 

návazných aktivit. Spolupráce s poskytovateli 

sociálních služeb. Větší součinnost jednotlivých obcí v 

oblasti sociálních služeb a návazných aktivit. Potřeba 

komunikace a spolupráce mezi vedením obcí a občany. 

 

Zlepšení dopravní 

bezpečnosti  

a obslužnosti 

Potřeba zajištění bezpečného pohybu 

po obci a mezi obcemi. Zajištění 

dostupnosti bezbariérových přístupů. 

Zlepšení dopravní dostupnosti, 

obslužnosti a bezpečnosti.  


