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1. Úvod 

Komunitní plán sociálních služeb i v číslech 

Devíti členný řídící výbor tvorby Střednědobého plánu sociálních služeb ORP Prachatice 2020 - 2022, 

4 pracovní skupiny (Osoby v krizi, Rodiny s dětmi, Senioři a Osoby se zdravotním postižením), 105 

aktérů pracovních skupin, 44 zapojených subjektů, 700 účastníků akcí, 42 aktivit v místě, 4 výjezdní 

setkání, přes 70 dalších setkání, 29 registrovaných služeb a desítky doprovodných služeb, 44 

zapojených obcí, 1 místní akční skupina, 28 článků o KPSS, 5 reportáží, 1 spot Sociální služby na 

Prachaticku, audiovizuální podoba Katalogu poskytovatelů služeb natočená na 4 příbězích, 3 

dotazníková šetření, 7 analýz, nafoceno přes 500 fotografií … 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice 2020 – 2022 je další z dokumentů 

dlouhodobého komunitního plánování na našem území, které započalo někdy v roce 2004. Od 

počátku plánování na Prachaticku spolupracujeme s Ludmilou Kolářovou z CpKp jižní Čechy, zpočátku 

s organizací Chance in Nature, nyní s SOS Šumavsko.  

Komunitní plán je to dokument, ve kterém zhmotňujeme svá přání, možnosti, požadavky, vize, 

žádosti, nároky, ale také doporučení, eventuality, změny. Pro obce je ještě důležitější Katalog 

poskytovatelů sociálních služeb, který vždy vzniká vedle plánu. Plán vznikl metodou komunitního 

plánování, jehož charakteristickým znakem je zapojování všech, kterých se daná problematika týká, 

diskuze, vyjednávání, někdy i hlasování, zapojování občanů na procesu, spolupráce mezi obyvateli s 

cílem zvyšování dostupnosti a kvality služeb, které reagují na potřeby, místní odlišnosti, ale i nové 

fenomény, cílové skupiny.  

Jsme rádi, že nahlížíte do našeho plánu, věříme, že si v něm vyčtete, co bude právě pro vás zajímavé, 

důležité a použitelné. Těšíme se, že se možná při hodnocení, aktualizaci plánu potkáme.  

A ať již jsme osobou se zdravotním postižením, osobou v krizi, či osobou ohroženou sociálním 

vyloučením, seniorem, či rodinou s dětmi, můžeme někdy potřebovat podporu, pomoc i péči. 

Mysleme na to a zapojme se! 

Cílem celého našeho snažení a nyní píšu nejen za plánovače sociálně zdravotních služeb, ale i za 

zaměstnance v sociálních službách, zdravotní péči a také velmi důležitých doprovodných službách je 

nabízet služby dostupné, kvalitní, při kterých vždy bude zachována lidská důstojnost!  

Tímto produktem nabízíme přehled vývoje plánu, vize, opatření, aktivit, analýzy … plán, který je živým 

dokumentem a pro zde je adresa, kde budeme poskytovat aktuální informace o vývoji, změnách, 

zajímavosti … (www.prachatice.eu, KPSS@Prachatice.eu). 

 

Hanka RH+ Rabenhauptová, 

 odborný referent pro samosprávu a komunitní plánování města Prachatice  

mailto:KPSS@Prachatice.eu
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2. Komunitní plánování sociálních služeb 

Co to je komunitní plánování? 

Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na 

úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým 

znakem metody je důraz kladený: 

✓ na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká 

✓ na dialog a vyjednávání 

✓ na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. 

 

Co to je komunitní plánování sociálních služeb? 

✓ Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby 

odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů 

✓ Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti 

sociálních služeb 

 

Zkušenosti s praktickým používáním některých principů komunitního plánování existují v České 

republice již nyní. Jedná se především o oblasti: ochrana životního prostředí, tvorba strategických 

rozvojových plánů obcí, preventivní zdravotnické programy, součinnostní programy prevence 

kriminality atd. Zkušenosti s komunitním plánováním sociálních služeb mají zejména města Písek a 

Ústí nad Labem. Řadu zkušeností s používáním této metody lze nalézt v zahraničí. 

 

Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb? 

✓ Posilovat sociální soudržnost komunity 

✓ Podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i 

skupin 

 

Jaký má komunitní plánování přínos? 

✓ Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, 

zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů 

na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a 

zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci 

✓ Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a 

umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje 

✓ Umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití 

✓ Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby 

sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti 

✓ Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na 

takové služby, které jsou potřebné 

 

Co je výsledkem komunitního plánování? 

Výsledkem je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním 

potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou 

efektivně využívány.                                                                                                                   (zdroj: MPSV.CZ)  
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3. Organizace a průběh plánování sociálních služeb na 
ORP Prachatice 

 

3.1 Základní informace o projektu 
 

 

Název projektu: 

Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice 

(registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006580) 

 

Projekt byl spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Období realizace: 

Prosinec 2017 – listopad 2019 

 

Anotace projektu: 

Projekt byl zaměřen na udržení a zkvalitnění procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb na území SO ORP Prachatice. Důvodem realizace projektu bylo zajištění dostupnosti a kvality 

sociálních služeb a zvýšení informovanosti. Projekt navázal na úspěšné komunitní plánování 

sociálních služeb z předchozích let a kladl si za cíl podporovat místní partnerství a strategické 

plánování v sociální oblasti. Hlavním výstupem projektu je Střednědobý plán rozvoje soc. služeb pro 

SO ORP Prachatice na roky 2020-2022. 

 

Území realizace projektu: 

Projekt byl realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice (celkem 

44 obcí). 

 

 

3.2 Organizace komunitního plánování sociálních služeb 
 

Realizátor: 

SOS Šumavsko, z.ú. 

Se sídlem Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 

IČ 05660599 

 

Partner: 

Město Prachatice 

Se sídlem Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

IČ 00250627 
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Řídící výbor projektu: 

Řídící výbor vede proces komunitního plánování a tvoří ji zástupci tripartity (zadavatelé, 

poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb) 

 

Členové řídícího výboru: 

Jméno a příjmení Organizace 

Hana Rabenhauptová Městský úřad Prachatice 

Martin Malý Město Prachatice 

Hana Vlasáková 
Jihočeského centrum pro zdravotně postižené a 

seniory o.p.s. 

Petr Šmíd Portus Prachatice, o.p.s. 

Jaroslava Hauptmanová Městský úřad Prachatice 

Andrea Tajanovská 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České 

republiky 

Zdeněk Krejsa KreBul, o.p.s. 

Marie Mrázová uživatel sociálních služeb 

Bohumil Petrášek  SOS Šumavsko, z.ú. 

 

 

Realizační tým projektu: 

Řízením projektu, tedy projektovým managementem, byla pověřena skupina pracovníků, která svými 

činnostmi pokryla všechny úrovně řízení projektu a zajišťovala veškeré činnosti související s 

odborným vedením, zajištěním výstupů projektu, prací s cílovými skupinami a administrací projektu. 

Bude se jednat o pracovníky organizace žadatele, pracovníky partnerských organizací a odborníků z 

řad cílových skupin projektu. 

 

Členové realizačního týmu projektu: 

Jméno a příjmení Organizace 

Iveta Frková SOS Šumavsko, z.ú. 

Jana Dolanská SOS Šumavsko, z.ú. 

Bohumil Petrášek SOS Šumavsko, z.ú. 

 

Pracovní skupiny: 

Pracovní skupiny jsou týmy dobrovolníků (zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních 

služeb a zástupci veřejnosti). V předchozí fázi komunitního plánování byly zformovány čtyři pracovní 

skupiny. Jejich činnost v době realizace projektu pokračovala ve formě čtyř tematických pracovních 

skupin, z nichž každá řešila problematiku příslušné priority: 

✓ Senioři 

✓ Osoby v krizi 

✓ Osoby se zdravotním postižením 

✓ Rodiny s dětmi 

Každá pracovní skupina byla proškolena o komunitním plánování sociálních služeb. Na začátku své 

činnosti si každá z pracovních skupin nadefinovala cílovou skupinu a zpracovala SWOT analýzy z 
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příslušné oblasti. Poté již tvořila jednotlivé priority, opatření a aktivity. Celkem se těchto jednání 

uskutečnilo 15. 

 

Členové pracovních skupin: 

Senioři 

Jméno a příjmení Organizace 

Andrea Tajanovská Asociace poskytovatelů sociálních služeb České 

republiky 

vedoucí pracovní skupiny 

Martina Pospíšilová Město Volary 

Zdeněk Krejsa KreBul, o.p.s. 

Jiří Gabriel Kučera KreBul, o.p.s. 

Marie Mrázová uživatel sociálních služeb 

Marie Machartová  Seniorská občanská společnost Prachatice z.s. 

Věra Davidová Obce baráčníků Vitoraz Prachatice 

Ivana Voráčková Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí 

Hana Rabenhauptová Městský úřad Prachatice 

Jana Holá Rada seniorů Prachatice 

Jana Krejsová Seniorská občanská společnost Prachatice z.s. 

Marie Bednárová Obce baráčníků Vitoraz Prachatice 

Zdena Hrůzová Senioři České republiky, z.s., Městská 
organizace 

Jiří Vít  Domov pro seniory Pohoda Netolice 

Vladimír Pešek Město Netolice 

Antonín Chrapan Obec Lenora 

Jaroslava Houzimová Charita Malenice 

Hana Vlasáková Jihočeského centrum pro zdravotně postižené a 

seniory o.p.s. 

Kateřina Ježková veřejnost 

Dana Marková Oblastní charita Vimperk 

Dana Vidlášová Oblastní charita Vimperk 

Karel Hrůza Senioři České republiky, z.s., Městská 

organizace 

Eva Gronská Město Husinec 

Jitka Sojková Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých České republiky, z.s., Oblastní 
odbočka Prachatice – Vimperk 

Radka Pechová Oblastní charita Strakonice 

 

Osoby se zdravotním postižením 

Jméno a příjmení Organizace 

Hana Vlasáková Jihočeského centrum pro zdravotně postižené a 

seniory o.p.s. 

vedoucí pracovní skupiny 
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Hana Rabenhauptová Městský úřad Prachatice 

Blanka Maryšková Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prachatice 

Lucie Troblová Teringlová Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Zdeněk Krejsa KreBul, o.p.s. 

Jiří Gabriel Kučera KreBul, o.p.s. 

Štěpánka Válková KreBul, o.p.s. 

Romana Stříbrná  Fokus Písek, z.ú. 

Zuzana Surá Fokus Písek, z.ú. 

Veronika Makasová uživatel sociálních služeb 

Jiří Iral  Obec Chelčice 

Lucie Dvořáková LEDAX, o.p.s. 

Marie Mrázová uživatel sociálních služeb 

Klára Kavanová Mušková Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Martina Hronková Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Marie Maunová Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí 

Anděla Váchová Svaz tělesné postižených v České republice z. s. 

místní organizace Prachatice 

Dita Orálková Jihočeského centrum pro zdravotně postižené a 

seniory o.p.s. 

Alexandra Francová Mesada, z.s. 

Jana Vítová Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prachatice 

Jaroslava Houzimová Charita Malenice 

Pavla Čechová Švepešová STROOM DUB o.p.s. 

Eva Bísková Městský úřad Netolice, odbor sociálních věcí 

 

Osoby v krizi 

Jméno a příjmení Organizace 

Zdeněk Krejsa KreBul, o.p.s. 

vedoucí pracovní skupiny 

Hana Rabenhauptová Městský úřad Prachatice 

Jana Schwarzová Farní charita Prachatice 

Vladislava Nosková Farní charita Prachatice 

Eva Jankulárová KreBul, o.p.s. 

Daniel Randák PREVENT 99, z.ú. 

Jana Kosařová Probační a mediační služba, Středisko 

Prachatice 

Marie Maunová Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí 

Kateřina Hájková Portus Prachatice, o.p.s. – Krizové centrum 

Pavel Pešek  Farní charita Prachatice 

Romana Stříbrná  Fokus Písek, z.ú. 

Zuzana Surá Fokus Písek, z.ú. 

Ivana Čertická Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prachatice 

Lucie Smolová Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí 

Eva Bísková Městský úřad Netolice, odbor sociálních věcí 



 

9 
 

Ivana Voráčková Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí 

Světlana Růžičková Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí 

Jaroslava Hauptmanová Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí 

Martin Zajíček  PREVENT 99, z.ú. 

Petr Šmíd Portus Prachatice, o.p.s. 

Štěpánka Válková KreBul, o.p.s. 

Marie Mrázová uživatel sociálních služeb 

Monika Kochlőflová Rozkoš Bez Rizika 

Květa Sekyrová Probační a mediační služba, Středisko 

Prachatice 

Monika Sobotíková Farní charita Prachatice 

Jindřich Vindiš PREVENT 99, z.ú. 

 

Rodiny s dětmi 

Jméno a příjmení Organizace 

Petr Šmíd Portus Prachatice, o.p.s. 

vedoucí pracovní skupiny 

Eva Dvořáková Rybka, o.p.s. 

Kateřina Kulhánková Čejková IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií, z.s. 

Jaroslava Hauptmanová Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí 

Tereza Ksandrová Portus Prachatice, o.p.s. 

Eva Jankulárová KreBul, o.p.s. 

Štěpánka Válková KreBul, o.p.s. 

Zdeněk Krejsa KreBul, o.p.s. 

Jana Vítová Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prachatice 

Hana Rabenhauptová Městský úřad Prachatice 

Miroslava Kunešová Základní škola Zlatá stezka 387 Prachatice 

Renata Jandová Dům dětí a mládeže Prachatice 

Emilie Vopeláková Obec Záblatí 

Světlana Růžičková Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí 

Tereza Pecková Farní charita Prachatice 

Zdeňka Jančiová Farní charita Prachatice 

Pavlína Váchová Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prachatice 

Edita Mečířová Tobi  Pedagogicko psychologická poradna České 

Budějovice, pracoviště Prachatice  

 

 

  

https://rozkosbezrizika.cz/
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3.3 Průběh komunitního plánování sociálních služeb 
 

Hlavní aktivity projektu: 

Klíčová aktivita 1: Zajištění a koordinace procesu plánování 

V průběhu přípravné fáze projektu a v rámci akčního plánování došlo v rámci řídící skupiny KPSS ke 

shodě (zajištění legitimity procesu), že je potřeba nadále na území SO ORP Prachatice v oblasti 

sociálních služeb střednědobě plánovat. Pokračování procesu plánování sociálních služeb v rámci 

nového projektu bylo stvrzeno prohlášením o partnerství žadatele a partnera, partnerství bylo 

schváleno Radou města Prachatice v lednu 2017. Legitimita procesu plánování v sociálních službách 

je rovněž zajištěna opakovaně navrhovanými aktivitami schválených ročních akčních plánů rozvoje 

sociálních služeb, těmito aktivitami jsou Udržení procesu komunitního plánování, Aktualizace 

komunitního plánu sociálních služeb, Vzdělávání zástupců triády (CS), Aktualizace katalogu 

poskytovatelů soc. služeb, Informování široké veřejnosti, Osvěta místních samospráv. 

 

Výstupy aktivity: 

✓ Aktualizovaný Statut KPSS 

✓ Kritéria kvality KPSS 

✓ Aktualizovaný Jednací řád řídícího výboru 

✓ Aktualizované Jednací řády pracovních skupin 

✓ Jednání řídícího výboru: 

o 31. 1. 2018, Prachatice 

o 16. 3. 2018, Prachatice 

o 13. 6. 2018, Prachatice 

o 20. 11. 2018, Prachatice 

o 3. 5. 2019, Prachatice 

✓ Jednání pracovních skupin: 

o Senioři:  

▪ 7. 9. 2018, Volary 

▪ 1. 2. 2019, Netolice 

▪ 14. 3. 2019, Prachatice 

▪ 15. 4. 2019, Prachatice 

o Rodiny s dětmi: 

▪ 7. 9. 2018, Husinec 

▪ 6. 2. 2019, Prachatice 

▪ 16. 4. 2019, Prachatice 

▪ 4. 6. 2019, Prachatice 

o Osoby se zdravotním postižením: 

▪ 6. 9. 2018, Chelčice 

▪ 7. 2. 2019, Vlachovo Březí 

▪ 26. 4. 2019, Prachatice 

o Osoby v krizi: 

▪ 6. 9. 2018, Záblatí 

▪ 7. 2. 2019, Prachatice 

▪ 18. 4. 2019 Prachatice 
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▪ 4. 6. 2019, Prachatice 

✓ Závěrečné vyhodnocení supervize 

 

Klíčová aktivita 2: Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a 

akčního plánu 

Na začátku realizace projektu bude provedeno vyhodnocení plnění současného plánu rozvoje 

sociálních služeb a průběhu předchozího plánovacího procesu na území ORP Prachatice. 

V rámci monitoringu bude hodnoceno 8 klíčových oblastí podle kritérií plánování sociálních služeb 

(MPSV) 

Dále na začátku realizace projektu proběhne důkladná analýza aktuální situace v oblasti sociálních 

služeb v regionu. Poslední důkladná analýza sociální oblasti pro Prachaticko, byla provedena v roce 

2012, kdy byl tvořen poslední plán rozvoje sociálních služeb pro toto území. Potřebnost zajištění 

aktuálních analytických podkladů pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Prachatice 

vyvstala v průběhu akčního plánování, které je na Prachaticku realizováno od roku 2014.  

Budou vypracovány tyto analýzy: 

- Sociodemografická analýza území  

- Analýza poskytovatelů sociálních služeb 

- Analýza uživatelů sociálních služeb  

- Průzkum mezi zadavateli sociálních služeb 

-  Analýza finančních toků  

 

Výstupy aktivity: 

✓ Monitoring plnění současného plánu rozvoje sociálních služeb a průběhu předchozího 

plánovacího procesu – evaluační/monitorovací zpráva 

✓ Sociodemografická analýza území 

✓ Analýza poskytovatelů sociálních 

✓ Analýza uživatelů sociálních služeb 

✓ Průzkum mezi zadavateli sociálních služeb 

✓ Analýza finančních toků 

 

Klíčová aktivita 3: Vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb pro ORP Prachatice a Akčního plánu 

rozvoje sociálních služeb 

Pro území ORP Prachatice byl poslední Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb zpracován v roce 

2012 s platností do roku 2014. Poté byly tvořeny návazné Akční plány, vždy s platností jednoho roku. 

V první fázi této aktivity (v první polovině roku 2018) bude zpracován Akční plán rozvoje sociálních 

služeb na rok 2019.  

Na základě zpracovaných analytických podkladů a priorit, stanovených v první realizační fázi projektu, 

bude vypracován Střednědobý plán sociálních rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Prachatice s 

platností na roky 2020-2022, který bude mít náležitosti podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách.  

 

Výstupy aktivity: 

✓ Akční plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Prachatice na rok 2019 

✓ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Prachatice na roky 2020 - 

2022 
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Klíčová aktivita 4: Informování a zapojování účastníků procesu plánování 

Informační kampaň bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Forma a způsob informační 

kampaně se bude vyvíjet tak, jak se bude vyvíjet plánovací proces. Na začátku realizace projektu 

bude zpracován plán informační kampaně. 

Do této aktivity budou zapojeni všichni aktéři procesu KPSS (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé a 

další zainteresované skupiny z řad odborné i laické veřejnosti) a to formou účasti na kulatých 

stolech/workshopech, vzdělávacích akcí, v pracovních skupinách, v řídícím týmu a v neposlední řadě i 

možností připomínkování výstupů. Realizaci KA zajišťuje odborný realizační tým, KA bude probíhat 

dle metodik KPSS. 

V rámci této aktivity budou zveřejňovány informace na webu www.kpss-pt.cz, který byl vytvořen v 

uplynulém procesu plánování a kde jsou zveřejňovány aktuální informace.  Tento web bude i nadále 

doplňován o informace o aktuálním dění v rámci plánování sociálních služeb o průběžných výstupech 

a o možnostech zapojení se do činnosti pracovních skupin.  

Dále budou zveřejněny články o probíhajícím procesu komunitního plánování v místních 

zpravodajích, na webových stránkách města Prachatice, realizátora projektu (www.sossumavsko.cz) 

či dalších zainteresovaných webech a prostřednictvím tiskových zpráv v regionálních denících a 

ostatních médií. Informace budou předávány také prostřednictvím úřadů, škol, lékařů, poskytovatelů 

sociálních služeb atd. Budou předávány srozumitelným způsobem. 

 

Výstupy aktivity: 

✓ Plán informační kampaně 

✓ Katalog poskytovatelů sociálních služeb – tištěná verze – umístěn zde: 

www.prachatice.eu/sociálníoblast/KPSS 

✓ Audiovizuální katalog poskytovatelů sociálních služeb – umístěn zde: 

www.prachatice.eu/sociálníoblast/KPSS 

✓ Obrazový průvodce sociálními službami na Prachaticku 

✓ Veřejná projednání: 

o 28. 2. 2018, Prachatice  

o 9. 10. 2019, Prachatice 

✓ Kulaté stoly: 

o 11. 4. 2019, Prachatice – Kyberkriminalita, kyberšikana 

o 17. 5. 2019, Prachatice – Cizinci, migranti a my 

o 22. 1. 2019, Prachatice – Nemotivovaní klienti 

 

 

Klíčová aktivita 5: Vzdělávání účastníků procesu plánování 

V rámci této aktivity budou probíhat vzdělávací akce za účelem získání nebo rozvoje kvalifikace či 

kompetentnosti osob (v organizační struktuře, CS) v tématu střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb a souvisejících tématech. 

 

V rámci KA proběhnou dva vzdělávací semináře pro předpokládaný počet 8-10 osob, 

V rámci této KA bude dále zrealizována další vzdělávací akce v podobě jednodenního výjezdního 

workshopu mimo region ORP, potažmo kraj za účelem výměny zkušeností a přenosu dobré praxe v 
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oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Výběr lokality bude upřesněn na základě dohody v 

řídícím výboru projektu.  

 

Výstupy aktivity: 

✓ Vzdělávací seminář: 

o 1. 4. 2019, Prachatice - „Komunitní plánování v sociálních službách“ 

o 20. 3. 2019, Prachatice - „Prezentační a komunikativní dovednosti pro 

komunitní plánování“ 

✓ Výjezdní workshop: 30. 4. 2019, Tábor – „Za příklady dobré praxe v komunitním 

plánování sociálních služeb“ 

 

Klíčová aktivita 6: Posílení spolupráce mezi obcemi a kraji 

Posílení spolupráce probíhalo ve třech rovinách: 

1. Spolupráce obcí v ORP Prachatice 

Cílem je posílit spolupráci obcí z ORP Prachatice v tématu společného řešení sociální politiky a 

zajištění dostupnosti sociálních služeb v území. V rámci projektu budou zástupci obcí zapojeny do 

organizační struktury (zástupce v Řídícím výboru) a budou se podílet na přípravě výstupů. Zástupci 

obcí se během projektu sejdou min. 1x u kulatého stolu starostů.  

 

2. Spolupráce obcí z ORP Prachatice s Jihočeským krajem   

Cílem je posílit spolupráci mezi obcemi (a dalšímu účastníky procesu plánování) z ORP Prachatice a 

Jihočeským krajem, který zajišťuje zpracování, aktualizaci a implementaci krajského střednědobého 

plánu. V rámci projektu bude zajištěno, aby byly kraji předávány informace o kapacitě sociálních 

služeb a potřebách cílových skupin z území. Budou předávány podněty pro implementaci krajského 

střednědobého plánu a náměty k přípravě krajského akčního plánu.  

 

3. Spolupráce napříč krajem  

Inovačním prvkem projektu je rozvoj spolupráce mezi účastníky procesů plánování z různých ORP v 

Jihočeském kraji. V roce 2016 vznikla neformální „krajská koalice“ zástupců plánování sociálních 

služeb ze 13 ORP kraje. Cílem je udržet spolupráci a zapojit i zbývající 4 ORP (cekem je v kraji 17 ORP). 

Spolupráce se bude realizovat formou setkávání účastníků procesů plánování. Budou sdíleny 

zkušenosti z oblasti plánování a poskytování sociálních služeb.  

 

Výstupy: 

✓ Kulatý stůl starostů: 2. 3. 2019, Vlachovo Březí – Sociální služby na Prachaticku 

✓ Účast na setkání účastníků KPSS v Jihočeském kraji: 

o Konference o sociálních službách, 30. 10. 2018, Vimperk 

o Setkání realizátorů komunitního plánování sociálních služeb, 17. 10. 2018, 

Malenice 

o Setkání realizátorů komunitního plánování sociálních služeb, 16. 7. 2019, 

Malenice  

o Setkání realizátorů komunitního plánování sociálních služeb, 12. 9. 2019, 

Milevsko  
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4 Analytická část 

 

4.1 Sociodemografická analýza území ORP Prachatice  
 

Sociodemografická analýza slouží jako orientační a informační materiál o území, populaci a aktuální 

sociální situaci na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice (dále jen ORP 

Prachatice) pro komunitní plánování sociálních služeb a tvorbu nového strategického dokumentu 

Komunitního plánu sociálních služeb na roky 2020–2022. Hlavním cílem sociodemografické analýzy je 

zachycení geografického a demografického vývoje na území správního obvodu ORP Prachatice příp. 

srovnání v rámci kraje. 

Sociodemografická analýza na území správního obvodu ORP Prachatice byla vytvořena na základě 

sběru dostupných dat a jejich následného zpracování. Obsahem následující práce jsou základní 

statisticky zjistitelná data geografických, demografických a sociologických ukazatelů, která jsou 

základním východiskem pro tvorbu nového komunitního plánu sociálních služeb na daném území a 

odůvodněním a oporou pro další výzkumy. Předkládaná data jsou často výstupem Českého 

statistického úřadu, Úřadu práce a dalších institucí.  

 

Výtah z analýzy: 

 

Základní charakteristika řešeného území: 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice vznikl v rámci druhé fáze reformy veřejné 

správy, a to 1. 1. 2003. Nachází se v jihozápadní části Jihočeského kraje. ORP Prachatice se skládá ze 

třech správních obvodů s pověřeným obecním úřadem – Netolice, Prachatice, Volary. V rámci 

působnosti tohoto ORP se nachází 44 samostatných obcí, jedná se tedy o jedno z větších ORP v rámci 

Jihočeského kraje. Rozloha ORP Prachatice je cca 84 tis. hektarů a počet obyvatel se pohybuje okolo 

33,5 tis. Hustotou zalidnění cca 40 obyvatel na km2 se řadí mezi nejméně zalidněné ORP v rámci 

Jihočeského kraje. Dle klasifikace Eurostatu se jedná o venkovský prostor (hustota zalidnění pod 100 

obyv./km2 a počet obyvatel pod 50 000 obyvatel). Jedná se o příhraniční region sousedící jak s 

Německem, tak s Rakouskem. Z geomorfologického hlediska náleží území do celku Šumava a 

Šumavského podhůří. 
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Obrázek: Administrativní mapa správního obvodu ORP Prachatice 

Obce a obyvatelstvo 

Území SO ORP Prachatice se rozkládá na ploše 83 951 hektarů a zahrnuje celkem 44 obcí, v nich žije 

33332 obyvatel (údaj k 31.12.2017, ČSÚ). SO ORP Prachatice je sedmým nejlidnatějším regionem 

Jihočeského kraje. Výměrou se pak v rámci Jihočeského kraji řadí na páté místo. Svojí výměrou 

se v rámci Jihočeského kraje řadí území ORP Prachatice ke středně velkým obvodům.  

Na území ORP Prachatice se nacházejí tyto obce: Babice, Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, 

Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, Chlumany, Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Lažiště, 

Lenora, Lhenice, Lipovice, Lužice, Mahouš, Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nová 

Pec, Olšovice, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, Tvrzice, 

Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Záblatí, Zábrdí, Zbytiny, Želnava, Žernovice. Pět z nich 

má status města: Prachatice, Husinec, Netolice, Vlachovo Březí a Volary a patří k největším 

regionálním centrům, tři z nich mají status městyse: Lhenice, Strunkovice nad Blanicí, Dub. 

Průměrná vzdálenost od obce s rozšířenou působností Prachatice je 17,1 km. Průměrná vzdálenost 

od krajského města činí 43,2 km. 
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Tabulka: Souhrnná charakteristika SO ORP Prachatice (k 31.12.2017, zdroj ČSÚ) 

Počet obcí 44  

Počet částí obce  163  

Počet základních sídelních jednotek 216  

Počet katastrů 134  

Počet obcí se statutem města 5  

Počet obcí se statutem městyse 3  

KATASTRÁLNÍ PLOCHA v ha 

Výměra celkem 84 134  

zemědělská půda  33 500  

orná půda  13 049  

trvalé travní porosty  18 853  

nezemědělská půda  50 634  

lesní půda  40 294  

vodní plochy  1 514  

OBYVATELSTVO 

Počet bydlících obyvatel  33 332  

muži 16 701  

ženy 16 631  

Počet obyvatel ve věku 0-14 let 5 225  

Počet obyvatel ve věku 15-64 let  21 969  

Počet obyvatel ve věku 65 a více  6 138  

Živě narození  373  

Zemřelí  343  

Přirozený přírůstek  30  

Přistěhovalí 963  

Vystěhovalí 948  

Přírůstek stěhováním 15  

Celkový přírůstek 45  

Průměrný věk celkem 41,9  

muži 40,7  

ženy 43,1  

Index stáří (%) 117,5  

Hustota obyvatelstva na 1 km2 39,6  

Podíl městského obyvatelstva 61,4  
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4.2 Analýza poskytovatelů sociálních služeb na ORP Prachatice 
 

Analýza poskytovatelů sociálních služeb obsahuje popis všech poskytovatelů sociálních služeb na 

území ORP Prachatice a informace o poskytovaných službách. Dokument současně shromažďuje 

informace o poskytovatelích z okolních měst mající vliv na oblast sociálních služeb na Prachaticku a 

informace o sociálních službách, které na území Prachaticka poskytovány nejsou. Dokument dále 

obsahuje přehled organizací poskytujících tzv. doprovodné služby (služby, které sociální služby 

doplňují nebo částečně nahrazují).  

Podkladem pro analytický dokument byly zejména údaje a informace čerpané z Registru 

poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz), Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, informace čerpané ze znalosti území a sociální problematiky členů realizačního týmu 

projektu, údaje vyplývající z činnosti pracovních skupin, údaje zjištěné z osobních rozhovorů se 

zástupci poskytovatelů sociálních služeb, údaje z databáze Města Prachatice, katalog poskytovatelů 

sociálních služeb ORP Prachatice z roku 2012. 

 

Na území ORP Prachatice působí aktivně 28 poskytovatelů sociálních Služeb – z toho 13 se sídlem 

zařízení na ORP Prachatice a 15 organizací se sídlem mimo ORP. Zákon o sociálních službách uvádí 

celkem 33 druhů sociálních služeb. Na ORP Prachatice je poskytováno celkem 20 druhů sociálních 

služeb. Největší procento zastoupení mají služby sociální prevence. Analýza pojednává také o 

sociálních službách, které ve městě poskytovány nejsou. Nelze ovšem s určitostí konstatovat, zda 

chybějící druhy sociálních služeb, znamenají jejich reálnou potřebu.  

Většina poskytovatelů sociálních služeb je soustředěna do centra regionu města Prachatice. Sociální 

služby na Prachaticku jsou poskytovány ve všech formách (ambulantní, pobytová, terénní). Někteří z 

poskytovatelů nabízí i kombinace těchto forem. Největší procento zastoupení mají služby 

poskytované terénní formou. Kapacita pobytových služeb je celkem 373 lůžek. Poskytovatelé 

sociálních služeb na ORP Prachatice orientují poskytované služby na všechny věkové kategorie 

klientů. Nejvíce služeb je soustředěno na cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením. Na 

Prachaticku funguje silná síť organizací poskytujících služby doprovodného charakteru. 

 

 

 

 



 

18 
 

Tabulka č. 1: Základní přehled poskytovatelů sociálních služeb se sídlem zařízení na ORP Prachatice (zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb – 
MPSV) 
 

Název 
poskytovatele 

Typ IČ Právní forma Adresa sídla Kontakt – 
telefon 

Kontakt –  
e-mail 

www 

Domov pro 
seniory Pohoda 

Právnická 
osoba ČR 

70947571 Příspěvková 
organizace 
zřízená 
územním 
samosprávným 
celkem 

Budějovická 
159, 384 11 
Netolice  
 

388 385 312 reditel.pohoda@netolice.c
z 
 

www.pohodanetolice.cz 

Domov seniorů 
Mistra Křišťana 
Prachatice  
 

Právnická 
osoba ČR 

00477109  Příspěvková 
organizace 
zřízená 
územním 
samosprávným 
celkem 

Bavorská 
936, 
Prachatice II, 
383 01 
Prachatice 

388 317 875 domov@domovseniorupt.
cz 

www.domovseniorupt.cz 

Farní charita 
Prachatice 
 

Právnická 
osoba ČR 

62529919  Církve a 
náboženské 
společnosti 

Slunečná 
1135, 
Prachatice II, 
383 01 
Prachatice 

731 604 442  

388 328 226  
 388 328 226  

 

reditel@charitaprachatice.
cz 

www.prachatice.charita.c
z 

Hospic sv. Jana N. 
Neumanna, o.p.s.  
 

Právnická 
osoba ČR 

70853517 Obecně 
prospěšná 
společnost 

Neumannova 
144, 
Prachatice I, 
383 01 
Prachatice 

388 310 231 reditel@hospicpt.cz www.hospicpt.cz 

Jihočeské centrum 
pro zdravotně 
postižené a 
seniory o.p.s.  
 

Právnická 
osoba ČR 

26594463  Obecně 
prospěšná 
společnost 

SNP 559, 
Prachatice II, 
383 01 
Prachatice 

721 001 422 
388 316 009 

reditelka@jczps.cz https://jczps.webnode.cz/ 

KreBul, o.p.s.  Právnická 28553268  Obecně Zlatá stezka 723 123 093 krebul@krebul.cz www.krebul.cz 
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 osoba ČR prospěšná 
společnost 

145, 
Prachatice II, 
383 01 
Prachatice 

388 424 196 

Nemocnice 
Prachatice, a.s. 

Právnická 
osoba 

26095165 Akciová 
společnost 

Nebahovská 
1015 
383 01 
Prachatice 

388 600 111 sekretariat@nempt.cz www.nempt.cz 

Oblastní charita 
Vimperk  
 

Právnická 
osoba ČR 

41881133  Církve a 
náboženské 
společnosti 

Pravětín 23, 
385 01 
Vimperk 

388 412 738 
731 402 993 

info@fch-vimperk.cz www.vimperk.charita.cz 

Portus Prachatice, 
o.p.s.  
 

Právnická 
osoba ČR 

63913381  Obecně 
prospěšná 
společnost 

Velké 
náměstí 14, 
Prachatice I, 
383 01 
Prachatice 

722 928 192 reditel@portusprachatice.
cz 
portus@portusprachatice.
cz 

www.portusprachatice.cz 

PREVENT 99 z.ú.  
 

Právnická 
osoba ČR 

69100641  Ústav Heydukova 
349, 
Strakonice I, 
386 01 
Strakonice 1 

383 323 920 
 

prevent@prevent99.cz www.prevent99.cz 

Rybka, o.p.s.  
 

Právnická 
osoba ČR 

28149599  Obecně 
prospěšná 
společnost 

Tyršova 493, 
Týn nad 
Vltavou, 375 
01 Týn nad 
Vltavou 1 

723 981 614 az.rybka@iol.cz www.rybka-az.cz 

Senior house Eden 
s.r.o.  
 

Právnická 
osoba ČR 

04093453  Společnost s 
ručením 
omezeným 

Oldřichova 
247/5, Praha 
2-Nusle, 128 
00 Praha 28 

776 546 407 m.kocan@sheden.eu www.sheden.eu 

STROOM DUB o. p. 
s.  

 

Právnická 
osoba ČR 

26103630  Obecně 
prospěšná 
společnost 

Dub 26, 384 
25 Dub u 
Prachatic 

388 328 159 info@stroomdub.cz www.stroomdub.cz 
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4.3 Analýza zadavatelů sociálních služeb na ORP Prachatice 
 

Analýza podává informace o zadavatelích sociálních služeb na území ORP Prachatice a prezentuje 

výsledky provedeného průzkumu mezi zadavateli sociálních služeb na Prachaticku, který proběhl v 

období září 2018 – únor 2019. Průzkum si kladl za cíl zjistit povědomí zástupců obcí o problematice 

sociálních služeb, zjistit, které služby v obcích chybějí nebo jsou hůře dostupné, jak obce sociální 

služby finančně podporují a v neposlední řadě povzbudit zájem obcí jako zadavatelů sociálních služeb 

o sociální problematiku. 

 

Z šetření i osobních setkání se zadavateli vyplývá, že cítí potřebu koncepčního plánování sociálních 

služeb, propojení s dalšími projekty měst a obcí na oblasti jako je zdravotnictví, vzdělávání, bydlení, 

doprava, bariéry, ekologie, Smart city a další oblasti. Bylo také zmíněno propojování plánů se 

strategiemi měst a obcí. 

 

Z analýzy vyplynulo, že se zlepšilo povědomí o sociálních službách, ale stále je řada těch 

(dotazovaných), kteří nerozlišují sociální služby od pomoci a už vůbec ne od registrované sociální 

služby (zařazené do Sítě poskytovatelů sociálních služeb Jihočeského kraje). A proto v plánu v oblasti 

vzdělávání se zaměříme na zadavatele a rozšiřování jejich povědomí o sociálních službách. 

 

V malých obcích stále řeší sociální problematiku „z vlastních zdrojů“ (prostřednictvím obce, sousedů 

a dobrovolníků), tam kde není žádná strategie, ani koncepce sociálních služeb neřeší nic anebo není 

potřebnost, neví stále, jak a kde mají zájem, je potřeba informovat o cílené finanční pomoci na 

služby, které jsou potřebné, obec cítí, že může řešit problémy. Jsme přesvědčeni, že jim služby, které 

neznají, nechybí. A opět i zde je důležitá. Informovanost o cílené finanční pomoci poskytovatelům. 

 

Z analýzy také vyplynulo zjištění, že zadavatele zajímají konkrétní výstupy plánování jako je katalog, 

videa, nebo i podpůrné letáky s jasnými postupy (cílené např. na domovy pro lidi s demencí, 

dluhovou problematikou, závislostmi …). Rádi by větší informovanost i pro své občany, a propojování 

projektů s krajem i ministerstvy. 

 

V řadě emailů, dotazníkových šetření a anket, které se na zadavatele hrnou ze všech stran a oblastí je 

znát i výsledek šetření, který u některých byl poctivě zpracován u druhých bylo pouze odpovězeno a 

u poslední třetiny neodpovězeno vůbec! 
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4.4 Analýza uživatelů sociálních služeb na ORP Prachatice 
 

Analýza za zaměřuje na uživatele sociálních služeb ze čtyřech cílových skupin, které korespondují 

s činností pracovních skupin v rámci komunitního plánování, jedná se o následující cílové skupiny: 

- Senioři 

- Rodiny s dětmi 

- Osoby se zdravotním postižením 

- Osoby v krizi 

 

Závěry ze šetření: 

 

Senioři: 

Výzkumný vzorek respondentek / respondentů řízeného rozhovoru v cílové skupině senioři 

tvořily náhodně oslovené osoby především v Prachaticích (70%), Netolicích (7%)a Volarech 

(6%)ve věkové kategorii od 51 let, prioritou však byly rozhovory s osobami staršími 66 let. K 

řízenému rozhovoru bylo celkem vyzváno 43 osob. Mezi oslovenými převládaly ženy, celkem se 

jich zapojilo téměř 61% a nejčastěji odpovídali ženy i muži ve věku nad 66 let a více, tedy i ve 

skupině nad 75 let.  Celkem využívá sociální služby 49% respondentů, nejčastěji uváděli 

pečovatelskou službu Oblastní charity Vimperk a Pohody Netolice. Nejčastěji vyžívají úkony 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  

Pakliže oslovení odpověděli, že nevyužívají sociální nebo doprovodnou službu, nejčastěji uváděli 

jako důvod samostatnost a soběstačnost. Respondenti taktéž vyjadřovali svoji míru spokojenosti 

se sociálními nebo doprovodnými službami, Míru spokojenosti nakonec vyjádřilo 26 osob zcela a 

další 3 osoby vyjádřili spíše spokojenost. V celku se tedy 96 % osob vyjádřilo, že jsou spokojeni se 

sociálními nebo doprovodnými službami, které využívají.  

Na otázku, co by se mělo na fungování služeb změnit, nejčastěji odpovídali, že by se měl změnit 

přístup personálu v pečovatelské službě v Prachaticích, dále pak by se měla zlepšit kvalita jídla v 

pečovatelské službě, měly by být více koordinovány akce pro seniory pro jejich četnost a dále pak 

by se měly navýšit počty lůžek v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. 

Nutno podotknout, že připomínek bylo velmi málo a oslovené osoby vyjadřovaly velkou míru 

spokojenosti.  

S celkovým rozsahem a úrovní sociálních služeb na Prachaticku je pak zcela spokojeno 69% 

dotázaných a 31% je spíše spokojeno. Nespokojený nebyl ve vzorku ani jeden respondent či 

respondentka. Oslovení se se nejčastěji vyjadřovali pozitivně. Stejně tak na dotaz, zda postrádají 

některou sociální (případně doprovodnou) službu se absolutní většina vyjádřila, že nepostrádají 

ani oni ani jejich blízcí sociální nebo doprovodné služby. V případě potřeby některé služby doplnit 

uváděli následující: nedostatek lékařů odborníků (psychiatr a neurolog), více lůžek v domovech 

pro seniory, nedostupnost pečovatelské služby ve vybraných vesnických lokalitách, nedostatku 

personálu a větší koordinace akcí. 

 

Rodiny s dětmi: 

Průzkum potřeb uživatelů sociálních služeb probíhal od června do prosince 2018 mezi uživateli 

sociálních služeb (aktuální uživatelé, potenciální uživatelé – osoby v nepříznivé sociální situaci, 
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které služby nevyužívají, popř. jejich rodinní příslušníci, odborná veřejnost atd.) a byl zaměřen na 

rodiny s dětmi. 

Průzkumu se zúčastnilo 52 respondentů, převážně z věkové kategorie 20–50 let. Z odpovědí se 

potvrdila hypotéza, že informace o sociálních službách v regionu si uživatelé zjišťují až v 

okamžiku, kdy se jich přímo či nepřímo dotýkají z hlediska potřebnosti. Pokud jsou již uživateli, 

jsou převážně spokojeni, pokud mají bydliště přímo v Prachaticích, v okolních obcích je menší 

dostupnost – až absence některých typů služeb. 

 

Osoby se zdravotním postižením: 

Řízené rozhovory byly provedeny s 33 respondenty, kde převažovalo více žen než mužů. Nejvíce 

respondentů bylo z věkového rozmezí 51–65 let. Kromě uživatelů byly mezi dotazovanými i 

zájemci o služby nebo pečující osoby. Jako nejčastější zdravotní postižení dotazování uváděli 

tělesné postižení. 87 % respondentů jsou také příjemci nějaké sociální dávky nebo příspěvku. 

Z řízených rozhovorů se 33 respondenty vyplývá, že v malých obcích chybí terénní služby 

(pečovatelská služba a osobní asistence), obyvatelé obcí by rovněž uvítali více Domovů pro 

seniory nebo více míst v domovech pro seniory.  

Mnoho lidí chce zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí, a tomu by napomohlo rozšíření 

terénních sociálních služeb – pečovatelské služby i do obcí, kde v současné době chybí (Chroboly, 

Hracholusky, Dáchov, Pečnov, Budkov, Zbytiny, Lenora, Malovice). 

Lidé chtějí zůstat nejen ve svém domě či bytu, ale i ve své vesnici, a proto často uváděli, že jim 

chybí domov seniorů v jejich obci nebo více míst Domově seniorů mistra Křišťana. 

Třikrát se také objevila abstinence stacionáře pro osoby se zdravotním postižením. 

Nedostatek služeb pociťoval i jeden klient ve Volarech – chybí mu tam kromě výše uvedených 

terénní či pobytových služeb i doprava pro OZP. 

Z analýzy vyplývá, že respondenti znají ambulantní, terénní i pobytové služby pro OZP nebo názvy 

poskytovatelů těchto služeb. Mnohdy považují za sociální služby i rozvoz obědů, zdravotnické 

služby nebo veřejné instituce. 

Respondenti jsou se sociálními službami spokojeni či spíše spokojeni, a to jak s těmi, které 

využívají, tak i celkovým rozsahem a úrovní sociálních služeb na Prachaticku. 

 

Osoby v krizi: 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že řada respondentů neví, co jsou sociální služby, což 

zdůvodňují zejména tím, že dané služby nikdy nepotřebovali, tedy se o ně nezajímali. Nejčastější 

nedostatky jsou spatřovány v tom, že služby scházejí v menších obcích a městech, v současné 

době jsou spíše centralizovány do velkého města – Prachatic. Problém nastává v dostupnosti 

služby – dopravě. V mnohých místech je dostupnost díky spojům horší (zejména okrajové vesnice 

a malé obce), z obce jeden spoj ráno, odpoledne se vrací. Pokud tedy uživatel nemá vlastní 

dopravu, je to pro něj problém. Na menších obcích se dále objevuje zájem o pečovatelskou 

službu, a to zejména rozvoz obědů a pomoc s úklidem, sebeobsluhou.  

Řada klientů neuměla odpovědět, co jsou sociální služby, jaké znají, protože si pod tímto pojmem 

neuměli dost dobře představit, co tam patří. Po vysvětlení a objasnění, o jaké služby se jedná, 

měli respondenti větší představu a mohli lépe odpovídat na položené otázky.  

U cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením je obrovská pestrost různých typů 

vyloučení, a tedy i potenciálních klientů. Při vytváření vzorku bylo vycházeno zejména z uživatelů, 
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kteří chodí do občanské poradny, a přitom využívají jinou sociální službu (např. azylový dům, 

krizové či kontaktní centrum). Proto je znalost této služby vyšší u cílové skupiny uživatelů.  

Vzorek byl zaměřen nejen na respondenty z Prachatic, ale celého území ORP, celkem je zahrnuto 

30 klientů z 18 různých obcí a měst. Tím mohou být data relevantnější, protože i samotné 

odpovědi respondentů ukazují, že koncentrace služeb je vyšší ve velkém městě a na okrajových 

částech scházejí zcela nebo jsou hůře dostupné.   
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5 Strategická část 

 

5.1 Vize 
 

„Na území ORP Prachatice existuje síť kvalitních sociálních a doprovodných služeb, které směřují k 

začleňování osob v dlouhodobě nepříznivé životní situaci. Cílem je udržet a podpořit (efektivní) 

stávající, popřípadě nově vzniklé sociální služby, zajistit jejich kvalitu a dostupnost podle aktuální 

poptávky zájemců o službu i uživatelů. Poskytování služeb je podpořeno efektivní spoluprací mezi 

zadavateli a poskytovateli v zajišťování informovanosti a finančních prostředků na poskytované 

služby, které kladou důraz na prevenci nejen sociálního vyloučení osob, ale i závislosti na sociální 

službě. 

Trvalý proces komunitního plánování reaguje na aktuální změny ve společnosti a potřeby uživatelů.“ 
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5.2 Stručný přehled priorit, opatření a aktivit 
 

 

SENIOŘI 

 

PRIORITA 1 UDRŽENÍ (ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ DOSTUPNOSTI) SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA 

ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 

OPATŘENÍ 1.1 Udržení dostupnosti pobytových služeb poskytovaných seniorů 

Aktivita 1.1.1 Zajištění základní kapacity služby domovy pro seniory – Domov pro seniory 

Pohoda 

Aktivita 1.1.2 Zajištění základní kapacity služby domovy pro seniory – Domov seniorů Mistra 

Křišťana Prachatice 

Aktivita 1.1.3 Zajištění základní kapacity služby domovy se zvláštním režimem – Hospic sv. Jana 

N. Neumanna, o.p.s. 

Aktivita 1.1.4 Zajištění základní kapacity služby domovy se zvláštním režimem – Senior House 

Eden s.r.o. 

 

OPATŘENÍ 1.2 Udržení dostupnosti terénních a ambulantních služeb poskytovaných seniorům 

Aktivita 1.2.1 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Domov pro seniory Pohoda 

Aktivita 1.2.2 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Oblastní charita Vimperk 

Aktivita 1.2.3 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Charita Malenice 

Aktivita 1.2.4 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Ledax o.p.s. 

Aktivita 1.2.5 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Oblastní charita Strakonice 

Aktivita 1.2.6 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Chelčický domov sv. 

Linharta, o.p.s. 

 

PRIORITA 2 ROZVOJ (ZAJIŠTĚNÍ OPTIMÁLNÍ DOSTUPNOSTI) SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA 

ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 

Opatření 2.1 Rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných seniorům 

Aktivita 2.1.1 Optimální zajištění kapacity terénních sociálních služeb – pečovatelská služba, 

osobní asistence 

Aktivita 2.1.2 Optimální zajištění kapacity odborného sociálního poradenství pro osoby 

s demencí a neformální pečovatele 

Aktivita 2.1.3 Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro osoby s demencí 

 

PRIORITA 3 PODPORA DOPROVODNÝCH AKTIVIT PRO SENIORY 

Opatření 3.1 Zajištění vhodného bydlení pro seniory 

Aktivita 3.1.1 Zvýšení kapacity bytů v domech s pečovatelskou službou nebo jinou formou 

vhodného nájemního bydlení pro seniory na ORP Prachatice 

Aktivita 3.1.2 Podpora bydlení pro seniory v menších obcích ORP 

 

Opatření 3.2 Prevence sociálního vyloučení seniorů 

Aktivita 3.2.1 Podpora činností seniorských organizací a organizací pracujících se seniory 

Aktivita 3.2.2 Podpora aktivit SeniorPointu – KreBul, o.p.s. 

Aktivita 3.2.3 Prevence sociálního vyloučení seniorů 
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Aktivita 3.2.4 Aktivizace seniorů prostřednictvím volnočasových aktivit 

Aktivita 3.2.5 Podpora vzniku seniorských organizací v menších obcích ORP Prachatice 

Aktivita 3.2.6 Podpora projektu Bezpečně doma i v obci 

Aktivita 3.2.7 Mezigenerační spolupráce 

 

 

 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

PRIORITA 1 UDRŽENÍ (ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ DOSTUPNOSTI) SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 

Opatření 1.1 Udržení dostupnosti pobytových služeb poskytovaných osobám se zdravotním 

postižením 

Aktivita 1.1.1 Zajištění základní kapacity odlehčovacích služeb – Hospic sv. Jana N. Neumanna, 

o.p.s. 

 

Opatření 1.2 Udržení dostupnosti terénních a ambulantních služeb poskytovaných osobám se 

zdravotním postižením 

Aktivita 1.2.1 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – STROOM Dub o.p.s. 

Aktivita 1.2.2 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – FOKUS Písek, z.ú. 

Aktivita 1.2.3 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – Chelčický domov sv. Linharta, 

o.p.s. 

Aktivita 1.2.4 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – Tyflokabinet České Budějovice, 

o.p.s. 

Aktivita 1.2.5 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – Tyfloservis, o.p.s. 

Aktivita 1.2.6 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – MESADA, z. s. 

Aktivita 1.2.7 Zajištění základní kapacity sociálně terapeutických dílen – STROOM DUB o.p.s. 

Aktivita 1.2.8 Zajištění základní kapacity sociálně terapeutických dílen – Chelčický domov sv. 

Linharta, o.p.s. 

Aktivita 1.2.9 Zajištění základní kapacity rané péče – I MY, o.p.s. 

Aktivita 1.2.10 Zajištění základní kapacity rané péče – APLA Jižní Čechy, z. ú. 

Aktivity: 1.2.11 Zajištění základní kapacity rané péče – Středisko rané péče SPRP, pobočka 

České Budějovice 

Aktivita 1.2.12 Zajištění základní kapacity tlumočnických služeb – STŘEP, z. s. 

Aktivita 1.2.13 Zajištění základní kapacity odborného sociálního poradenství – Jihočeské 

centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.  

Aktivita 1.2.14 Zajištění základní kapacity odborného sociálního poradenství – Hospic sv. Jana 

N. Neumanna, o.p.s. 

Aktivita 1.2.15 Zajištění základní kapacity osobní asistence – Ledax o.p.s. 

Aktivita 1.2.16 Zajištění základní kapacity odlehčovacích služeb – Domácí hospic sv. Jakuba 

Aktivita 1.2.17 Zajištění základní kapacity sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením – APLA Jižní Čechy, z.ú. 

 

PRIORITA 2 ROZVOJ (ZAJIŠTĚNÍ OPTIMÁLNÍ DOSTUPNOSTI) SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 
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Opatření 2.1 Rozvoj pobytových sociálních služeb poskytovaných osob se zdravotním postižením 

Aktivita 2.1.1 Optimální zajištění kapacity odlehčovací služby 

Aktivita 2.1.2 Podpora vzniku pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením v 

menších obcích ORP Prachatice 

 

Opatření 2.2 Rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných osob se zdravotním 

postižením 

Aktivita 2.2.1 Optimální zajištění kapacity sociální služby osobní asistence  

Aktivita 2.2.2 Optimální zajištění kapacity sociální služby denní stacionář nebo centrum 

denních služeb  

Aktivita 2.2.3 Optimální zajištění kapacity aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

Aktivita 2.2.4 Optimální zajištění kapacity sociální služby sociální rehabilitace – Chelčický 

domov sv. Linharta, o.p.s. 

 

PRIORITA 3 PODPORA DOPROVODNÝCH AKTIVIT PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA 

ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 

Opatření 3.1 Podpora organizací sdružující osoby se zdravotním postižením a organizací poskytující 

doprovodné služby pro osoby se zdravotním postižením 

Aktivita 3.1.1 Podpora činností a aktivit organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením 

Aktivita 3.1.2 Podpora fungování komunitních center pro zdravotně postižené a seniory 

Aktivita 3.1.3 Podpora půjčoven kompenzačních, rehabilitačních a zdravotnických pomůcek – 

Jihočeské centrum rovných příležitostí, z.ú. 

Aktivita 3.1.4 Podpora půjčoven kompenzačních, rehabilitačních a zdravotnických pomůcek – 

Jihočeské centrum zdravotně postižených a seniorů, o.p.s. 

Aktivita 3.1.5 Podpora půjčoven kompenzačních, rehabilitačních a zdravotnických pomůcek – 

Hospic sv. Jana N. Neumanna 

 

Opatření 3.2 Podpora projektů zaměřených na zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Aktivita 3.2.1 Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 

volném trhu práce – Úřad práce 

Aktivita 3.2.2 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na tréninkových pracovních 

místech – KreBul, o.p.s. 

Aktivita 3.2.3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na tréninkových pracovních 

místech – Fokus Písek, z.ú. 

Aktivita 3.2.4 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na tréninkových pracovních 

místech – MESADA, z.s. 

 

Opatření 3.3 Podpora Centra duševního zdraví 

Aktivita 3.3.1 Podpora Centra duševního zdraví Strakonice 
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OSOBY V KRIZI 

 

PRIORITA 1 UDRŽENÍ (ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ DOSTUPNOSTI) SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY V KRIZI 

NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 

Opatření 1.1 Udržení dostupnosti pobytových sociálních služeb poskytovaných osobám v krizi 

Aktivita 1.1.1 Zajištění základní dostupnosti služby azylové domy – Dům sv. Petra pro muže 

Aktivita 1.1.2 Zajištění základní dostupnosti služby azylové domy – Charitní domov sv. 

Dominika Savia pro matky s dětmi 

Aktivita 1.1.3 Zajištění základní dostupnosti služby azylové domy – Azylový dům Rybka Husinec 

 

Opatření 1.2 Udržení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných 

osobám v krizi 

Aktivita 1.2.1 Zajištění základní dostupnosti terénního programu Most naděje – Farní charita 

Prachatice 

Aktivita 1.2.2 Zajištění základní dostupnosti terénního programu Jihočeský streetwork – 

PREVENT 99 z.ú. 

Aktivita 1.2.3 Zajištění základní dostupnosti terénního programu – ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. 

Aktivita 1.2.4 Zajištění základní dostupnosti služby krizová pomoc – Centrum pomoci rodině a 

dětem – Portus Prachatice, o.p.s. 

Aktivita 1.2.5 Zajištění základní dostupnosti služby krizová pomoc – Krizové centrum pro děti a 

rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. 

Aktivita 1.2.6 Zajištění základní dostupnosti odborného sociálního poradenství – Občanská 

poradna – KreBul, o.p.s. 

Aktivita 1.2.7 Zajištění základní dostupnosti odborného sociálního poradenství – Občanská 

poradna – detašovaná pracoviště – KreBul, o.p.s. 

Aktivita 1.2.8 Zajištění základní dostupnosti odborného sociálního poradenství – Adiktologická 

poradna – PREVENT 99 z.ú. 

Aktivita 1.2.9 Zajištění základní dostupnosti služby kontaktní centra – PREVENT 99 z.ú. 

Aktivita 1.2.10 Zajištění základní dostupnosti služby intervenční centra – Diecézní charita České 

Budějovice 

Aktivita 1.2.11 Zajištění základní dostupnosti služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče – Nemocnice Prachatice, a.s. 

 

PRIORITA 2 ROZVOJ (ZAJIŠTĚNÍ OPTIMÁLNÍ DOSTUPNOSTI) SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY V 

KRIZI NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 

Opatření 2.1 Rozvoj pobytových sociálních služeb poskytovaných osobám v krizi 

Aktivita 2.1.1 Zajištění optimální dostupnosti služby azylové domy – navýšení kapacity Domu 

sv. Petra pro muže 

 

Opatření 2.2 Rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných osobám v krizi 

Aktivita 2.2.1 Zajištění optimální dostupnosti odborného sociálního poradenství terénní 

formou – KreBul, o.p.s. 

 

PRIORITA 3 PODPORA DOPROVODNÝCH AKTIVIT PRO OSOBY V KRIZI NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 

Opatření 3.1 Podpora dalších doplňkových aktivit a služeb pro osoby v krizi 
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Aktivita 3.1.1 Realizace Komunitního centra – KreBul, o.p.s. 

Aktivita 3.1.2 Vznik chráněného bydlení 

Aktivita 3.1.3 Podpora projektů zaměřených na multikulturní sbližování s cizinci 

 

Opatření 3.2 Prevence sociálně patologických jevů 

Aktivita 3.2.1 Obecně prospěšné práce  

Aktivita 3.2.2 Veřejně prospěšné práce  

Aktivita 3.2.3 Činnost Probační a mediační služby Prachatice 

Aktivita 3.2.4 Činnost Městské policie Prachatice 

Aktivita 3.2.5 Realizace aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů 

 

 

RODINY S DĚTMI 

 

PRIORITA 1 UDRŽENÍ (ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ DOSTUPNOSTI) SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S 

DĚTMI NA ÚZEMÍ ORP PRACHATICE 

Opatření 1.1 Udržení dostupnosti terénních a ambulantních služeb poskytovaných rodinám s dětmi 

Aktivita 1.1.1 Zajištění základní dostupnosti služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 

Klub I.P., Portus Prachatice, o.p.s. 

 

PRIORITA 2 PODPORA DOPROVODNÝCH AKTIVIT PRO RODINY S DĚTMI NA ÚZEMÍ ORP 

PRACHATICE 

Opatření 2.1 Podpora dalších doplňkových aktivit a služeb pro rodiny s dětmi 

Aktivita 2.1.1 Doprovázení pěstounských rodin 

Aktivita 2.1.2 Doprovázení všech zájemců a žadatelů o náhradní rodičovskou péči 

Aktivita 2.1.3 Udržení a rozvoj rodinného centra Sluníčko v Prachaticích 

Aktivita 2.1.4 Udržení a rozvoj rodinného centra Dupy Dub v Dubu u Prachatic 

Aktivita 2.1.5 Podpora alternativního vzdělávání 

Aktivita 2.1.6 Udržení základní školy speciální – ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387 

Aktivita 2.1.7 Dětské skupiny 

Aktivita 2.1.8 Poradenský program pod partnerstvím ÚP ČR (FlexiSTART) 

Aktivita 2.1.9 Tvorba koncepce prorodinné politiky pro město Prachatice 

Aktivita 2.1.10 Udržení služeb Pedagogicko psychologické poradny Prachatice  

Aktivita 2.1.11 Zajištění rodinné mediace 

Aktivita 2.1.12 Udržení rodinného poradenství 

Aktivita 2.1.13 Vytvoření FamilyPointu 

Aktivita 2.1.14 Poradenství v oblasti kyberkriminality a netolismu  

Aktivita 2.1.15 Udržení dobré spolupráce napříč organizacemi 

Aktivita 2.1.16 Udržení Coworkingového centra 

Aktivita 2.1.17 Informační systém – kalendář akcí 

Aktivita 2.1.18 Podpora logopedické péče 

Aktivita 2.1.19 Podpora alternativního komunitního centra pro rodiny s dětmi 

Aktivita 2.1.20 Udržení Informačního centra pro mládež 

Aktivita 2.1.21 Vytvoření adrenalinového hřiště 
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Aktivita 2.1.22 Pokračování projektu Podpora rodinám – Netolice  

Aktivita 2.1.23 Program Rodičovský semafor 

 

Opatření 2.2 Podpora preventivně vzdělávacích a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 

Aktivita 2.2.1 Všeobecná podpora prorodinných aktivit na území ORP Prachatice 

Aktivita 2.2.2 Udržení programů primární prevence Phénix 

 

 

PRŮŘEZOVÉ PRIORITY 

 

PRIORITA 1 ZAJIŠTĚNÍ DOPROVODNÝCH OBLASTÍ 

Opatření 1.1 Informovanost a vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb 

Aktivita 1.1.1 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

Aktivita 1.1.2 Informování široké veřejnosti 

Aktivita 1.1.3 Informovanost a vzdělávání uživatelů sociálních služeb 

Aktivita 1.1.4 Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb 

Aktivita 1.1.5 Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb 

 

Opatření 1.2 Dobrovolnictví 

Aktivita 1.2.1 Rozvoj dobrovolnického centra 

Aktivita 1.2.2 Cílená práce s dobrovolníky a jejich aktivní využití v organizacích 

Aktivita 1.2.3 Zapojení dobrovolníků do vzdělávacího systému 

Aktivita 1.2.4 Rozvoj firemního dobrovolnictví při Městském úřadu v Prachaticích 

 

Opatření 1.3 Udržitelnost procesu komunitního plánování 

Aktivita 1.3.1 Udržení procesu komunitního plánování 

Aktivita 1.3.2 Aktualizace komunitního plánu 

Aktivita 1.3.3 Činnost komunitních pracovníků 

 

Opatření 1.4 Udržení a rozšíření doprovodných aktivit a služeb 

Aktivita 1.4.1 Rozšíření zdravotnické péče do dalších obcí ORP 

Aktivita 1.4.2 Koncept Bezpečný domov 

Aktivita 1.4.3 Odstraňování bariér na území ORP Prachatice 

Aktivita 1.4.4 Využívání finančních prostředků a dotačních možností na spolufinancování 

sociálních služeb 

Aktivita 1.4.5 Zdravé Město Prachatice 

Aktivita 1.4.6 Podpora pečujících osob 

Aktivita 1.4.7 Podpora vzájemné spolupráce poskytovatelů sociálních služeb 

Aktivita 1.4.8 Potravinová a další materiální pomoc 

Aktivita 1.4.9 Podpora spolupráce sociálních a zdravotnických služeb 

Aktivita 1.4.10 Dostupné sociální bydlení pro všechny cílové skupiny 

Aktivita 1.4.11 Ošetřovatelská péče 

Aktivita 1.4.12 Nedostatek odborných lékařů na ORP Prachatice 
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5.3 Senioři 
 

5.3.1 Vymezení cílové skupiny 
Seniorem se rozumí člověk, který má nárok pobírat starobní důchod (dosáhl důchodového věku), 

seniorem je osoba od 65 let věku. 

 

5.3.2 SWOT analýza pracovní skupiny 
SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

síť terénních sociálních služeb – pečovatelská 

služba  

chybějící koncepce péče o osoby s demencí 

s ohledem na demografický vývoj  

síť pobytových sociálních služeb – domov pro 

seniory, domov se zvláštním režimem 

chybějící poradna pro neformální pečovatele 

síť ambulantních sociálních služeb – odborné 

sociální poradenství  

chybějící aktualizace zdravotního plánu  

 

odlehčovací sociální služba / Hospic Prachatice nekoncepční přerozdělování přímé podpory 

finančních prostředků z rozpočtu města 

domy s pečovatelskou službou  neexistence sociální služby osobní asistence   

sociální lůžka / Nemocnice Prachatice – kapacita 

4 lůžka 

nízká spolupráce zadavatelů při procesu KPSS 

Senior Point – poradenské místo pro seniory / 

KreBul o.p.s. 

chybějící denní stacionář 

 

zdravotnická péče – praktičtí i odborní lékaři, 

nemocnice, lékárny, hospic  

nedostatečná pozornost a aktivity pro 

neformální pečovatele 

ošetřovatelská domácí péče s rozsahem po 

celém ORP Prachatice 

 

lůžka následné péče v Prachaticích i ve 

Vimperku 

 

odbornost a profesionalita pracovníků 

v sociálních i doplňkových službách 

 

moderní metody péče a aktivizace seniorů v 

sociálních i doprovodných službách  

 

půjčovny kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek v Prachaticích / Jihočeské centrum pro 

zdravotně postižené a seniory, Hospic 

Prachatice 

 

aktivní seniorské organizace zajišťující 

spolkovou činnost  

 

spolupráce samosprávy s neziskovým sektorem  

Rada seniorů Města Prachatice jako poradní 

orgán vedení Města Prachatice 

 

Město Prachatice je držitel ocenění Město 

přátelské rodině 

 

moderní integrovaný záchranný systém /  



 

32 
 

telekontaktní péče 

senior taxi   

volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory  

Městská knihovna Prachatice jako centrum 

vzdělávání  

 

dobrovolnické centrum – dobrovolník s kytičkou  

realizace projektu Zdravé město  

dny pro seniory, dny otevřených dveří sociálních 

služeb 

 

mezigenerační spolupráce - spolupráce 

seniorských organizací se školami  

 

komunitní plánování sociálních služeb od roku 

2004 a koordinátor KPSS  

 

účast v pracovních skupinách při SPRSS 

Jihočeského kraje  

 

týmová spolupráce poskytovatelů sociálních a 

doprovodných služeb 

 

webové stránky Města Prachatice a webové 

stránky sociálních i doprovodných služeb 

 

aktivní web Senior Pointu včetně kalendáře akcí    

pravidelná medializace aktivit pro seniory   

potravinová banka / Jihočeská potravinová 

pomoc (jiné subjekty), Jihočeské centrum pro 

zdravotně postižené a seniory, Senioři ČR, Farní 

charita Prachatice, Oblastní charita Vimperk 

 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

chráněné bydlení pro seniory v Prachaticích nedostatek lidských zdrojů v sociálních službách 

a zdravotnictví  

denní stacionář pro seniory / Hospic Prachatice slabá motivace včetně ohodnocení 

zaměstnanců v sociálních službách  

rozšíření zdravotnické péče do dalších obcí / 

Lenora – praktický lékař / Husinec –lékárna, 

zubař  

nezájem veřejnosti o tématiku služeb pro 

seniory  

rozšíření terénních sociálních služeb / Lenora, 

Vlachovo Březí, Nová Pec – pečovatelská služba, 

osobní asistence  

zvyšující se počet seniorů a osob s demencí 

 

rozšíření pobytových sociálních služeb / domov 

pro seniory, domov se zvláštním režimem 

nedostatek externích finančních prostředků na 

koupi, obnovu a rozvoj vozové parku sociálních 

služeb   

poradna pro osoby s demencí a neformální 

pečovatele 

nedostatek finančních prostředků pro rozvoj 

sociálních služeb (např. rezervy obcí na 

nenadálé situace) 

spolupráce na sociálně zdravotním pomezí nedostatek odborných lékařů v ORP Prachatice 

– neurolog, gerontolog, psycholog, 
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gerontopsychiatr 

mezigenerační spolupráce – spolupráce 
seniorských organizací s poskytovateli sociálních 
služeb a se školami  

nedostatek psychoterapeutů se specializací na 
seniory a neformální pečovatele 
 

podpora neformálních pečovatelů  zadlužování seniorů a zvyšující se počet seniorů 

bez domova / obzvláště s psychiatrickými 

diagnózami, se závislostmi 

další odstraňování bezbariérovosti v ORP 

Prachatice  

 

zvýšení kapacity bytů v domech s pečovatelskou 

službou nebo jinou formou vhodného 

nájemního bydlení pro seniory ORP Prachatice 

 

rozvoj ambulantních a terénních služeb pro 

osoby s demencí  

 

podpora projektu Bezpečně doma i v obci  

podpora aktivit Senior Pointu   

intenzivní prevence sociálního vyloučení seniorů 

v terénu 

 

aktivnější využívání finančních prostředků SF EU 

a dalších dotačních titulů 

 

nové formy informování seniorů a veřejnosti, 

realizace tematických kampaní 

 

prevence zdraví – Zdravé město Prachatice  

rozvoj aktivit občanské poradny směr finanční 

gramotnost seniorů  

 

vzdělávání, stáže, výměna dobré praxe mezi 

formálními i neformálními pečovateli  

 

aktivizace seniorů prostřednictvím 

volnočasových aktivit 

 

podpora vzniku seniorských organizací 

v menších obcích ORP Prachatice 

 

DPS Volary, Husinec, Vlachovo Březí, Zbytiny  

časově omezený provoz poskytovaných 

sociálních služeb – terénních a ambulantních  

 

spolupráce poskytovatelů sociálních služeb 

(vybraných služeb) se zástupci samospráv  

 

rozvoj dobrovolnictví  
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5.3.3 Priority pracovní skupiny Senioři 
 

Priorita 1 Udržení (zajištění základní dostupnosti) sociálních služeb pro seniory na území ORP 

Prachatice 

 

Opatření 1.1 Udržení dostupnosti pobytových služeb poskytovaných seniorů 

Popis opatření: 

Významnou část sociálních služeb pro seniory představují služby poskytované pobytovou formou. 

Cílem opatření je zajistit podmínky pro optimální a efektivní využití kapacit pobytových zařízení pro 

seniory ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice a udržet dostupnost 

pobytových služeb poskytovaných seniorům. V ORP Prachaticích jsou v provozu dva domovy pro 

seniory - Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice (příspěvková organizace kraje) a Domov pro 

seniory Pohoda Netolice (příspěvková organizace obce). Celková kapacita obou zařízení je 179 

lůžek. Další formou pobytové služby pro seniory jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením. 

V ORP Prachatice jsou v provozu dvě taková zařízení a jsou určena především pro osoby žijící 

s demencí – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. (Domov matky Vojtěchy) a Senior House Eden 

s.r.o. Celková kapacita obou zařízení je 76 lůžek. Celková současná kapacita všech pobytových 

služeb pro seniory je v ORP Prachatice 255 lůžek. Potřeba udržet a zajistit základní dostupnost 

pobytových sociálních služeb pro seniory bude narůstat se zvyšujícím se počtem seniorů ve 

společnosti. Myšleni jsou především ti senioři, kteří jsou částečně či plně závislí na pomoci druhé 

osoby, potýkají se se závažnými zdravotními obtížemi nebo žijí v nevyhovujících životních 

podmínkách a o jejich péči se z různých důvodů nemůže či nedokáže postarat rodina.  

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 1.1.1 Zajištění základní kapacity služby domovy pro seniory – Domov pro seniory Pohoda 

Aktivita 1.1.2 Zajištění základní kapacity služby domovy pro seniory – Domov seniorů Mistra 

Křišťana Prachatice 

Aktivita 1.1.3 Zajištění základní kapacity služby domovy se zvláštním režimem – Hospic sv. Jana N. 

Neumanna, o.p.s. 

Aktivita 1.1.4 Zajištění základní kapacity služby domovy se zvláštním režimem – Senior House Eden 

s.r.o. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.1 Zajištění základní kapacity služby domovy pro seniory – Domov pro 

seniory Pohoda 

Charakteristika aktivity: 

V Netolicích je trvale zajištěna služba s kapacitou 84 

lůžek a uživatelům poskytuje tyto základní činnosti: 

▪ poskytnutí ubytování, 

▪ poskytnutí stravy, 

▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, 

▪ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, 

▪ zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, 

▪ sociálně terapeutické činnosti, 
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▪ aktivizační činnosti, 

▪ pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Uživatelům je umožněno využívat vybavení a pomůcek 

domova. Je jim poskytována základní a specializovaná 

ošetřovatelská péče a zdravotnická péče odpovídající 

individuálním potřebám uživatele prostřednictvím 

odborně způsobilých zaměstnanců. Zařízení podporuje 

uživatele při udržování či upevňování kontaktů s 

rodinou či přáteli z původního sociálního prostředí a 

nabízí jim množství aktivizačních programů, zájmových, 

sportovních a kulturních činností. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Domov pro seniory Pohoda 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Jihočeský kraj 

Město Netolice 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb) 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

84 84 84 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

29.550.000 29.850.000 29.950.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 9.600.000 9.600.000 9.600.000 

Jihočeský kraj 500.000 500.000 500.000 

Obce 180.000 180.000 200.000 

Příjmy od uživatelů 16.950.000 16.950.000 16.950.000 

Ostatní 2.320.000 2.620.000 2.700.000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.2 Zajištění základní kapacity služby domovy pro seniory – Domov 

seniorů Mistra Křišťana Prachatice 

Charakteristika aktivity: 

V Prachaticích je trvale zajištěna služba s kapacitou 95 

lůžek a uživatelům poskytuje tyto základní činnosti: 

▪ poskytnutí ubytování, 

▪ poskytnutí stravy, 

▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, 

▪ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, 

▪ zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, 

▪ sociálně terapeutické činnosti, 

▪ aktivizační činnosti, 

▪ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
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a při obstarávání osobních záležitostí. 

Uživatelům je umožněno využívat vybavení a pomůcek 

domova. Je jim poskytována základní a specializovaná 

ošetřovatelská péče a zdravotnická péče odpovídající 

individuálním potřebám uživatele prostřednictvím 

odborně způsobilých zaměstnanců. Zařízení podporuje 

uživatele při udržování či upevňování kontaktů s 

rodinou či přáteli z původního sociálního prostředí a 

nabízí jim množství aktivizačních programů, zájmových, 

sportovních a kulturních činností. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Jihočeský kraj 

Město Prachatice 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky 

u ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

95 95 95 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

47.817.868 51.165.118 54.746.676 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 16.454.034 17.610.016 18.846.917 

Jihočeský kraj 4.280.000 4.579.600 4.900.172 

Obce 60.000 60.000 60.000 

Příjmy od uživatelů 27.023.834 28.915.502 30.939.587 

Ostatní    

Předpokládané investice celkem:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

800.000 včetně 

rezervy 

800.000 včetně 

rezervy 

800.000 včetně 

rezervy 

Zdůvodnění investic:  Obnova vnitřního vybavení 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.3 Zajištění základní kapacity služby domovy se zvláštním režimem – 

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Domov matky Vojtěchy - domov se zvláštním režimem 

pro osoby s různými druhy demencí, zejména 

Alzheimerovou chorobou. V Prachaticích je trvale 

zajištěna služba s kapacitou 26 lůžek a uživatelům 

poskytuje tyto základní činnosti:   

▪ poskytnutí ubytování, 

▪ poskytnutí stravy, 

▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, 

▪ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, 
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▪ zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, 

▪ sociálně terapeutické činnosti, 

▪ aktivizační činnosti, 

▪ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí. 

Domov pečuje o osoby s různými typy demencí 

(především s Alzheimerovou nemocí), které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Poskytovaná sociální služba je přizpůsobena 

individuálním potřebám uživatelů a je zajištěna 

odborným zdravotním, sociálním i ošetřovatelským 

personálem dle doporučení České alzheimerovské 

společnosti. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Město Prachatice, Jihočeský kraj 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

26 26 26 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

22.200.000 23.300.000 24.500.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 5.000.000 5.300.000 5.600.000 

Jihočeský kraj 1.000.000 1.100.000 1.100.000 

Obce 500.000 500.000 600.000 

Příjmy od uživatelů 9.000.000 9.400.000 9.900.000 

Ostatní 6.700.000 7.000.000 7.300.000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.4 Zajištění základní kapacity služby domovy se zvláštním režimem – 

Senior House Eden s.r.o. 

Charakteristika aktivity: 

V Prachaticích je trvale zajištěna služba domova se 

zvláštním režimem s kapacitou 50 lůžek. Domov pečuje 

o osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku 

starší 57 let a uživatelům poskytuje tyto základní 

činnosti:  

▪ poskytnutí ubytování, 

▪ poskytnutí stravy, 

▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, 

▪ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, 
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▪ zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, 

▪ sociálně terapeutické činnosti, 

▪ aktivizační činnosti, 

▪ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  SH Eden s.r.o. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

75/90 90 90 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

33.600.000 35.000.000 36.500.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 32.000.000 33.500.000 35.000.000 

Ostatní - VZP 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

14.000.000 1.000.000 1.000.000 

Zdůvodnění investic:  
Navýšení kapacity domova a obnova materiálně – 

technického vybavení 

 

Opatření 1.2 Udržení dostupnosti terénních a ambulantních služeb poskytovaných seniorům 

Popis opatření: 

Vedle pobytových sociálních služeb jsou stejně významné sociální služby poskytované terénní a 

ambulantní formou. Jedná se tedy o takové služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí 

seniora, tedy v jeho domácnosti nebo senior za sociální službou ambulantně dochází nebo je 

doprovázen. Cílem opatření je zajistit podmínky pro optimální a efektivní využití kapacit terénních 

a ambulantních sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice a 

udržet dostupnost terénních a ambulantních služeb poskytovaných seniorům. V ORP Prachaticích  

je zajištěna terénní forma sociální služby prostřednictvím pečovatelské služby, kterou poskytují tito 

poskytovatelé - Domov pro seniory Pohoda, Oblastní charita Vimperk, Charita Malenice, Ledax 

o.p.s., Oblastní charita Strakonice a Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. Celková kapacita 

pečovatelských služeb v ORP Prachatice je zhruba 435 klientů. Potřeba udržet a zajistit základní 

dostupnost terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory bude narůstat se zvyšujícím se 

počtem seniorů ve společnosti. Myšleni jsou především ti senioři, kteří jsou částečně či plně závislí 

na pomoci druhé osoby a potýkají se zdravotními obtížemi, přitom se sami částečně dokáží 

postarat sami o sebe nebo jim v tom dopomáhá rodina či pečovatelská služba. 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 1.2.1 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Domov pro seniory Pohoda 
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Aktivita 1.2.2 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Oblastní charita Vimperk 

Aktivita 1.2.3 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Charita Malenice 

Aktivita 1.2.4 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Ledax o.p.s. 

Aktivita 1.2.5 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Oblastní charita Strakonice 

Aktivita 1.2.6 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Chelčický domov sv. Linharta, 

o.p.s. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.1 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Domov pro 

seniory Pohoda 

Charakteristika aktivity: 

Pečovatelská služba poskytuje podporu či pomoc lidem, 

kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci 

či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé 

sociální situaci. Služba podporuje uživatele, aby mohli i v 

náročných životních situacích spojených se samotou, 

stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém 

domácím prostředí, aby žili důstojně a zapojovali se do 

běžného života společnosti. Kapacita pečovatelské 

služby je 80 klientů. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Domov pro seniory Pohoda 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Město Netolice 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

2,4 2,4 2,4 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1.920.000 1.930.000 1.950.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 550.000 550.000 550.000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 400.000 400.000 400.000 

Příjmy od uživatelů 140.000 150.000 160.000 

Ostatní 830.000 830.000 840.000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.2 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Oblastní charita 

Vimperk 

Charakteristika aktivity: 

Tato aktivita je zaměřena na zajištění finančních 

prostředků na pečovatelskou službu, zajištění 

dostatečného personálního zajištění, nadále podpora 

města Prachatice a Volary. Kapacita pečovatelské služby 

je 260 klientů. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Oblastní charita Vimperk 
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Předpokládané spolupracující subjekty:  
město Prachatice, město Volary, domácí péče Oblastní 

charity Vimperk (zdravotnické zařízení) 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb) 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

10 10 10 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

7.600.000 7 600 000 7 600 000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 3.200.000 3.200.000 3.200.000 

Jihočeský kraj 150.000 150.000 150.000 

Obce 1.340.000 1.340.000 1.340.000 

Příjmy od uživatelů 2.910.000 2.910.000 2.910.000 

Ostatní 0 0 0 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.3 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Charita Malenice 

Charakteristika aktivity: 

Tato aktivita je zaměřena na zajištění pečovatelské 

službu nejen v Malenicích, ale i v okolních obcích ve 

vzdálenosti do 15 km. V ORP Prachatice v obcích 

Bušanovice a Beneda. Péče je zajištěna v domácím 

prostředí uživatelů, především základní činnosti – pomoc 

při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 

při osobní hygieně, zajištění stravy, pomoc při zajištění 

chodu domácnosti. Dále pak zprostředkováváme 

kontakt se společenským prostředím - doprovod k lékaři, 

na úřady apod. Vzhledem k nedostatečné dostupnosti 

těchto institucí autobusovou či vlakovou dopravou 

v oblasti je zajištěna fakultativní činnost i dovoz 

uživatele. Další fakultativní činnosti - dohled nad 

dospělou osobou v domácnosti, při pobytu venku, úklid 

a údržba pořádku kolem domu (např. odklizení sněhu, 

listí - v rozsahu nutném pro bezpečný pohyb uživatele). 

Služby jsou poskytovány v pracovní dny od 7. 30 do 

16.00 (po domluvně ve výjimečných případech i v jiném 

časovém rozsahu). Služba působí také na ORP Strakonice 

a Vimperk. Kapacita pečovatelské služby je 40 klientů.  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Charita Malenice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  

Obec Malenice, Obec Bušanovice a další obecní úřady 

příslušných obcí, poskytovatelé sociálních a 

doprovodných služeb, lékaři, úřady práce apod., KIS 

Malenice, SPOMAL -  Spolek ochotníků Malenice, ZŠ a 

MŠ Malenice 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u rok 2020 rok 2021 rok 2022 
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pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

0,3 0,5 0,5 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

132.000 140.000 150.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 90.000 94.000 98.000 

Jihočeský kraj 25.000 27.000 30.000 

Obce 5.000 6.000 7.000 

Příjmy od uživatelů 11.000 12.000 14.000 

Ostatní 1.000 1.000 1.000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.4 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Ledax o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Tato aktivita je zaměřena na zajištění dostupnosti 

pečovatelské služby Ledax o.p.s. Počet uživatelů za rok 

je 40, okamžitá kapacita 2 uživatelé v daný okamžik. 

Jedná se o tyto obce na území obce s rozšířenou 

působností Prachatice včetně jejich místních částí: 

Lhenice, Strunkovice, Ktiš, Mičovice.  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Ledax o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Města a obce v lokalitě poskytování služby 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1,95 1,95 1,95 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1.055.000 1.085.000 1.105.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 650.000 670.000 690.000 

Jihočeský kraj 20.000 20.000 20.000 

Obce 90.000 95.000 95.000 

Příjmy od uživatelů 290.000 295.000 295.000 

Ostatní 5.000 5.000 5.000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.5 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Oblastní charita 

Strakonice 

Charakteristika aktivity: 

Služba je poskytována od 1. 1. 2019. Do 30. 6. 2019 byla 

poskytnuta 12 uživatelům. Běžný úklid 25 návštěv, 

pomoc a podpora při podávání jídla 23 návštěv, pomoc 

při pohybu, orientaci 2 návštěvy, hygiena 24 návštěv. 

Dovoz oběda 30 návštěv a fakultativní činnost 28 

návštěv. Poskytováno v obcích: Konopiště, Dvory, 

Chocholatá Lhota. 
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Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
Oblastní charita Strakonice – Pečovatelská služba 

Volyně – Mikroregion Vlachovo Březí 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Domácí péče 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1 1,25 1,5 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

300.000 320.000 350.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 150.000 160.000 165.000 

Jihočeský kraj 105.000 90.000 90.000 

Obce 25.000 35.000 45.000 

Příjmy od uživatelů 20.000 30.000 45.000 

Ostatní 0 5.000 5.000 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0 0 50.000 

Zdůvodnění investic:  automobil 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.6 Zajištění základní dostupnosti pečovatelské služby – Chelčický domov 

sv. Linharta, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Tato aktivita je zaměřena na zajištění základní 

dostupnosti pečovatelské služby v ORP Prachatice 

v obcích Malovice (Malovice, Malovičky, Holečkov, 

Krtely). Aktuální počet klientů je 2 (mění se dle zájmu). 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  MPSV, Jihočeský kraj, obce, MAS Rozkvět, z.s. 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0,9 0,9 0,9 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

525.000 550.500 578.100 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 324.000 342.000 360.000 

Jihočeský kraj 181.000 163.500 158.100 

Obce 10.000 15.000 20.000 

Příjmy od uživatelů 10.000 30.000 40.000 

Ostatní 0 0 0 

 

Priorita 2 Rozvoj (zajištění optimální dostupnosti) sociálních služeb pro seniory na území ORP 

Prachatice 
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Opatření 2.1 Rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných seniorům 

Popis opatření: 

Zajištění a rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných pro seniory je 

důležitým opatřením tohoto střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Všeobecný trend ve 

vyspělých státech Evropské unie totiž spěje především k podpoře těch služeb, které jsou 

poskytovány seniorovi v jeho přirozeném prostředí nebo za sociální službou dochází nebo je 

doprovázen. Smyslem těchto služeb je také dlouhodobá podpora seniorovi osobní angažovanosti 

udržet si co možná nejdéle samostatnost a soběstačnost s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav 

i sociální kondici. Tyto formy sociálních služeb také více angažují rodiny nebo blízké seniora 

v podílení se na péči o osobu blízkou.  S ohledem na demografické stárnutí a narůstající počet osob 

potřebujících podporu, pomoc a péči bude v následujících letech nutné více rozvíjet nejen kvalitu, 

ale také kapacitu těchto forem sociálních služeb. Současně je však nutné rozšiřovat povědomí o 

nabídce těchto služeb a možnost jejich využívání, aby se staly pro seniory určitou rovnocennou 

alternativou k pobytovým službám. Podpora seniorů v jejich vlastním přirozeném prostředí sebou 

nese potřebu dostupnosti dalších služeb, jako jsou například odlehčovací služby, které poskytují 

pomoc a podporu pečujícím rodinám. Proto je potřeba mapovat zájem o tyto služby a podporovat 

tak setrvání seniorů v přirozeném prostředí. K podpoře života v přirozeném prostředí přispěje i 

celková podpora zájmu o terénní služby. Nutná je však vyšší informovanost představitelů 

především malých obcí o možnosti využití služeb a spolupráce obcí s poskytovateli těchto služeb.  

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 2.1.1 Optimální zajištění kapacity terénních sociálních služeb – pečovatelská služba, osobní 

asistence 

Aktivita 2.1.2 Optimální zajištění kapacity odborného sociálního poradenství pro osoby s demencí a 

neformální pečovatele 

Aktivita 2.1.3 Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro osoby s demencí 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.1 Optimální zajištění kapacity terénních sociálních služeb – 

pečovatelská služba, osobní asistence 

Charakteristika aktivity: 

Tato aktivita je zaměřena na zajištění kapacity terénních 

sociálních služeb, především pak pečovatelské služby, 

popřípadě i osobní asistence především v menších 

obcích ORP. Cílem je zmapovat potřebnost těchto služeb 

v ORP Prachatice. V případě, že v nějaké obci bude 

zjištěna potřebnost pečovatelské služby, bude osloveno 

vedení obce – na veřejném zastupitelstvu bude 

představena pečovatelská služba, zastupitelstvo bude 

seznámeno s předpokládaným rozpočtem. Poskytovatel 

požádá obec o příspěvek na pečovatelskou službu ze 

strany dané obce.   

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Obce, města 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u rok 2020 rok 2021 rok 2022 
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pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.2 Optimální zajištění kapacity odborného sociálního poradenství pro 

osoby s demencí a neformální pečovatele 

Charakteristika aktivity: 

Tato aktivita je zaměřena na zajištění kapacit odborného 

sociálního poradenství pro osoby s demencí a 

neformální pečovatele prostřednictvím stávajících 

poraden, respektive poskytovatelů odborného 

sociálního poradenství. Syndrom demence se stává 

významným sociálním, zdravotním i ekonomickým 

problémem. Podpora osob s neurodegenerativním 

onemocněním i neformální pečovatele prostřednictvím 

odborného sociálního poradenství je nedílnou součástí 

sociálních služeb. Je na zdravotně sociálním rozhraní.   

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Poskytovatelé sociálních služeb – stávající poradny 

Předpokládané spolupracující subjekty:  MPSV, ESF 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.3 Optimální zajištění kapacity ambulantních a terénních služeb pro 

osoby s demencí 

Charakteristika aktivity: 

Tato aktivita je zaměřena na zajištění optimální 

kapacity ambulantních a terénních služeb pro osoby 

s demencí prostřednictvím stávajících poskytovatelů 

sociálních služeb. Syndrom demence se stává 

významným sociálním, zdravotním i ekonomickým 

problémem. Ambulantní a terénní služby pro seniory 

a pro osoby s demencí vyžívá i v ORP Prachatice 

nejvíce osob a jejich význam stoupá. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Obce, města, Jihočeský kraj, MPSV 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

 

 

Priorita 3 Podpora doprovodných aktivit pro seniory 

 

Opatření 3.1 Zajištění vhodného bydlení pro seniory 

Popis opatření: 
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V OPR Prachatice je dostatek vhodného bydlení pro seniory především ve větších obcích, přesto 

stále stoupá potřeba zajistit vhodné bydlení pro seniory. Proto je toto opatření zaměřeno na 

zvýšení kapacity bytů v domovech s pečovatelskou službou nebo jinou formu vhodného nájemního 

bydlení pro seniory a podporu bydlení pro seniory v menších obcích ORP Prachatice. Město 

Prachatice má 2 domy s pečovatelskou službou, ve kterých jsou byty určené pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením. Obyvatelé DPS mají k dispozici pečovatelskou službu, telekontaktní sociální 

péči a dopravu klientů. Poptávku po bydlení v DPS se daří městu Prachatice uspokojovat.  Město 

Volary vybudoval nový dům s pečovatelskou službou, avšak kapacita není dostačující. Městys 

Lhenice připravuje rekonstrukci budovy. V Netolicích je potřeba rozšířit kapacitu domova 

pečovatelské službu při DS Pohoda, jelikož není dostatečně uspokojena poptávka zájemců o 

ubytování a využívání služby. Vlachovo Březí má záměr podpořit vybudování domu s byty 

vhodnými pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 3.1.1 Zvýšení kapacity bytů v domech s pečovatelskou službou nebo jinou formou 

vhodného nájemního bydlení pro seniory na ORP Prachatice 

Aktivita 3.1.2 Podpora bydlení pro seniory v menších obcích ORP 

 

Číslo a název Aktivity: 3.1.1 Zvýšení kapacity bytů v domech s pečovatelskou službou nebo jinou 

formou vhodného nájemního bydlení pro seniory na ORP Prachatice 

Charakteristika aktivity: 

Tato aktivita je zaměřena na zajištění bydlení ve 

vhodném prostředí pro seniory a zvýšit kapacity bytů 

v domovech s pečovatelskou službou nebo jinou formou 

vhodného nájemního bydlení pro seniory v ORP 

Prachatice. Poptávka po takovéto formě bydlení se 

v ORP Prachatice zjišťuje pravidelně a je zřejmé, že se o 

tyto byty zvyšuje zájem. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Město Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Ministerstva, NNO 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

- 3 - 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0 V rámci 

stávajícího DPS 

PT 

0 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0 1.300.000 0 

 

Číslo a název Aktivity: 3.1.2 Podpora bydlení pro seniory v menších obcích ORP 

Charakteristika aktivity: 

Tato aktivita je zaměřena na zajištění podpory vhodného 

bydlení pro seniory v menších obcích ORP Prachatice, 

respektive zajistit bydlení ve vhodném prostředí pro 

osoby, které již nemohou žít v přirozeném domácím 
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prostředí ani s pomocí terénní pečovatelské služby, ale 

nepotřebují pobytovou službu. Nejprve však musí být 

zjištěna poptávka zájemců po takové formě bydlení. V 

případě zjištění zájmu lze pokračovat v rozpracování a 

realizaci záměru. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Obce, města 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Poskytovatelé sociálních služeb 

 

Opatření 3.2 Prevence sociálního vyloučení seniorů 

Popis opatření: 

Současný trend sociálních služeb v České republice podporuje rozvoj, zvyšování kvality a 

dostupnosti sociálních služeb pro seniory především v terénní nebo ambulantní formě. Nahrává 

tomu i fakt demografického vývoje u nás a stálý nedostatek pobytových sociálních služeb pro 

seniory. Sociální služby tedy na jedné straně podporují co nejdéle možný pobyt seniora v 

přirozeném prostředí, na druhé straně zde existuje nebezpečí sociálního vyloučení starších 

spoluobčanů. Cílem tohoto opatření je věnovat větší pozornost a péči seniorům, kteří žijí ve svých 

domácnostech, jsou však ohroženi samotou a sociálním vyloučením. Obzvláště to hrozí v menších 

obcích ORP Prachatice. Následující aktivity jsou zaměřeny na práci se seniory a na podporu 

organizací, které se těmto činnostem věnují. Důležitou součástí tohoto opatření jsou i aktivy 

zaměřené na bezpečí seniora, a to nejen ve společnosti, ale i v jeho vlastní domácnosti.  

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 3.2.1 Podpora činností seniorských organizací a organizací pracujících se seniory 

Aktivita 3.2.2 Podpora aktivit SeniorPointu – KreBul, o.p.s. 

Aktivita 3.2.3 Prevence sociálního vyloučení seniorů 

Aktivita 3.2.4 Aktivizace seniorů prostřednictvím volnočasových aktivit 

Aktivita 3.2.5 Podpora vzniku seniorských organizací v menších obcích ORP Prachatice 

Aktivita 3.2.6 Podpora projektu Bezpečně doma i v obci 

Aktivita 3.2.7 Mezigenerační spolupráce 

 

Číslo a název Aktivity: 3.2.1 Podpora činností seniorských organizací a organizací pracujících se 

seniory 

Charakteristika aktivity: 

Vzdělávání, volnočasové aktivity, mezigenerační 

spolupráce, podpora aktivního života seniorů, 

socializace seniorů na území ORP Prachatice.  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

Městská organizace Svazu důchodců, Seniorská 

občanská společnost Prachatice, Klub vojenských 

důchodců, Rada seniorů města Prachatice, Obec 

baráčníků Vitoraz Prachatice, MO Svazu Tělesně 

postižených, ZO SPCCH, Svaz diabetiků, další seniorské 

organizace, obce a města na území ORP Prachatice 
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Předpokládané spolupracující subjekty:  

Město Prachatice a přilehlé osady, obce ORP Prachatice, 

ostatní seniorské organizace a organizace zdravotně 

postižených 

 

Číslo a název Aktivity: 3.2.2 Podpora aktivit SeniorPointu – KreBul, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

V roce 2015 bylo zřízeno informační, poradenské a 

kontaktní místo pro seniory SeniorPoint Prachatice s 

cílem zprostředkovávat poradenství, jednorázové i 

pravidelné akce a aktivity pro seniory. Součástí aktivity 

je i nabídka prostor pro realizaci seniorských aktivit a 

vedení elektronické databáze akcí, vydávání občasníku 

SeniorPoint PRESS. V současné době se připravuje on-

line poradna pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a 

pro rodinné příslušníky takto nemocných osob, zvuková 

podoba SeniorPoint Pressu. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  KreBul, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Obce a města, NNO, fyzické osoby 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

650 650 650 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

500.000 550.000 600.000 

 

Číslo a název Aktivity: 3.2.3 Prevence sociálního vyloučení seniorů 

Charakteristika aktivity: 

Tato aktivita je zaměřena na podporu prevence, 

respektive preventivních programů zaměřených na 

eliminaci sociálního vyloučení seniorů, kteří žijí 

v domácím prostředí, avšak se jim nedostává 

potřebných sociálních kontaktů s rodinou, blízkými, 

přáteli či vrstevníky. Takto ohrožení sociálním 

vyloučením nebo samotou mohou být jak senioři ve 

městech tak i menších obcích ORP Prachatice. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Obce, města, poskytovatelé sociálních služeb, NNO 

Předpokládané spolupracující subjekty:  veřejnost 

 

Číslo a název Aktivity: 3.2.4 Aktivizace seniorů prostřednictvím volnočasových aktivit 

Charakteristika aktivity: 

V současné době pracuje na území ORP Prachatice 

několik organizací, které sdružují seniory a organizují 

tyto aktivity: 

▪ Pravidelná setkávání v klubech, 

▪ Poznávací zájezdy a rehabilitační pobyty, 

rekondice, 
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▪ Společenská odpoledne, 

▪ Besedy, přednášky a kurzy, 

▪ Akademie třetího věku, akademie aktivního 

stárnutí, 

▪ Pořádání výstav a soutěží, 

▪ Činnost zájmových útvarů, 

▪ Brigádnická a dobrovolnická činnost, 

▪ Literární kavárna pro seniory, 

▪ Sportovní odpoledne, 

▪ Pořádání vojenských aktivů, 

▪ Akademie zdraví, 

▪ Kurzy digitální fotografie a práce na počítači, 

▪ Univerzita 3. věku, virtuální Univerzita 3. věku, 

▪ Dobrovolnictví a sbírková činnost, 

▪ Taneční a sportovní aktivity, 

▪ Podpora zdravého životního stylu, 

▪ Tvůrčí dílna – pečení, vaření, ruční práce, 

▪ Celorepublikové kampaně – např. Dobrovolník s 

kytičkou, Den seniorů apod., 

▪ Přehlídky krojů a tradic baráčníků. 

▪ SeniorPoint PRESS 

▪ Kalendář akci je veden na stránkách 

www.krebul.cz 

▪ Potravinová a materiální pomoc pro seniory – 

Senioři ČR a JCZP 

▪ Seniorský zpravodaj 

▪ Informační a programové – Seniorská občanská 

▪ Aktivity Klubu vojenských důchodců 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

Senioři ČR, Klub SenSen, Seniorská občanská společnost 

Prachatice, Klub vojenských důchodců, Rada seniorů 

města Prachatice, Obec baráčníků Vitoraz Prachatice, 

MO Svazu tělesně postižených, ZO SPCCH, Svaz 

diabetiků, KreBul – Senior Point, Jihočeské centrum pro 

zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Společnost sv. 

Zdislavy z Lemberka, o.p.s., Charita Vimperk, Městská 

knihovna Prachatice, STROOM DUB, o.p.s., Domov pro 

seniory Mistra Křišťana Prachatice, Domov pro seniory 

Pohoda Netolice, Domov matky Vojtěchy, Senior house 

Eden, Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna, 

Nemocnice Prachatice, Český červený kříž, další 

seniorské organizace, obce v ORP Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  

Město Prachatice a přilehlé osady, obce ORP Prachatice, 

ostatní seniorské organizace a organizace zdravotně 

postižených 
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Číslo a název Aktivity: 3.2.5 Podpora vzniku seniorských organizací v menších obcích ORP 

Prachatice 

Charakteristika aktivity: 

Pořádání aktivit v obcích po celém území ORP Prachatice 

na základě zjištění zájmu. Přenesení a nabízení již 

existujících aktivit a příkladů dobré praxe do těchto obcí 

včetně jejich organizace. Činnosti budou zaměřeny na 

podporu aktivního života a socializace seniorů se 

zaměřením na vzdělávání, volnočasové aktivity a 

mezigenerační spolupráci. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

Rada seniorů města Prachatice, Město Prachatice, 

přilehlé osady, obce ORP a organizace sdružují seniory a 

osoby se zdravotním postižením, KreBul, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  

Senioři ČR, Klub SenSen, Seniorská občanská společnost 

Prachatice, Klub vojenských důchodců, Rada seniorů 

města Prachatice, Obec baráčníků Vitoraz Prachatice, 

MO Svazu tělesně postižených, ZO SPCCH, Svaz 

diabetiků, KreBul, o.p.s. - SeniorPoint, Jihočeské 

centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 

Společnost sv. Zdislavy z Lemberka, o.p.s., Charita 

Vimperk, Městská knihovna Prachatice, STROOM DUB, 

o.p.s., Domov pro seniory Mistra Křišťana Prachatice, 

Domov pro seniory Pohoda Netolice, Domov matky 

Vojtěchy, Senior house Eden, Hospice sv. Jana 

Nepomuka Neumanna, Nemocnice Prachatice, Červený 

kříž 

 

Číslo a název Aktivity: 3.2.6 Podpora projektu Bezpečně doma i v obci 

Charakteristika aktivity: 

Pokračování aktivit v rámci prevence kriminality u 

seniorů s ohledem na aktuální témata. Navázání na 

osvědčené programy Bezpečně doma i v obci, instalaci 

bezpečnostních prvků, řetízků a kukátek přímo se 

zástupci policie, osobních alarmů, prvků chytré péče k 

tísňovému volání, přednášek, besed a konzultací s 

poradenstvím. Vydávání informačních letáků a 

samolepek. Součástí aktivity je i organizování kurzů 

technik odmítání nabízeného zboží a služeb včetně 

osobní ochrany i sebeobrany, kyberšikanu seniorů a 

syndrom EAN – zanedbávání a týrání seniorů. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
Město Prachatice, SOS Šumavsko, z.ú. a poskytovatelé 

sociálních služeb 
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Předpokládané spolupracující subjekty:  
Policie ČR, Městská policie Prachatice, NNO, fyzické 

osoby, nadace 

 

Číslo a název Aktivity: 3.2.7 Mezigenerační spolupráce 

Charakteristika aktivity: 

Tato aktivita je zaměřena podporu činností mající 

charakter mezigenerační spolupráce. Za takovou lze 

považovat veškerou činnost, při které dochází 

k propojování mladé a starší generace, propojení 

mladých lidí, osob v produktivním věku a seniorů.  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Obce, města, školy 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, veřejnost, poskytovatelé sociálních služeb 
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5.4 Osoby se zdravotním postižením 
 

5.4.1 Vymezení cílové skupiny 
- osoby s tělesným postižením 

- osoby postižené civilizačními chorobami (diabetici, kardiaci, ONK) 

- osoby s chronickým duševním postižením 

- osoby s kombinovaným postižením  

- osoby s mentálním postižením 

- osoby se zrakovým postižením  

- osoby se sluchovým postižením (neslyšící a nedoslýchaví) 

- osoby s poruchou autistického spektra  

- osoby do věku 65 let (nad 65 let řešeno v pracovní skupině Senioři) 

 

5.4.2 SWOT analýza pracovní skupiny 
SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

poradenství (Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory o.p.s.) 

chybějící osobní asistence 
 

ozvučení veřejných budov pro zrakově 
postižené 

bezbariérové bydlení na území ORP Prachatice 

informovanost v Prachaticích nedostatek dobrovolníků na pravidelné činnosti 

pečovatelská služba na území města Prachatice chybějící chráněné bydlení pro OZP 
 

dobrovolnické centrum (KreBul) nedostatečná kapacita odlehčovacích služeb 

pracovní rehabilitace – Úřad práce chybějící pečovatelská služba v některých 
částech ORP Prachatice 

sociální rehabilitace (STROOM Dub, FOKUS, 
Chelčický domov sv. Linharta, Tyflokabinet, 
Tyfloservis) 

není bezbariérová doprava, zejména železniční 
(nejsou bezbariérová nádraží, nástupiště, 
nízkopodlažní vagóny) 

sociálně terapeutické dílny (STROOM Dub, 
Chelčický domov sv. Linharta) 

 

dostatek vymezených míst pro osoby se 
zdravotním postižením v rámci aktivní politiky 
zaměstnanosti 

 

existence komunitních center  

existence a fungování stávajících organizací 
sdružujících osoby se zdravotním postižením 
(STP, SPCCH, Svaz diabetiků, SONS) 

 

potravinový sklad pro osoby se zdravotním 
postižením (Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory o.p.s.) 

 

půjčovny kompenzačních pomůcek (Jihočeské 
centrum rovných příležitostí z. ú., Hospic sv. 
Jana N. Neumanna, o.p.s., Jihočeské centrum 
pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.) 

 

terénní služby pro osoby s duševním 
onemocněním (Fokus Písek) 

 

pobytový Hospic sv. Jana N Neumanna  

Domov se zvláštním režimem matky Vojtěchy  
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spolupráce mezi sociálními službami a externími 
odborníky (lékaři, psychologové, psychiatři) – 
multidisciplinární týmy 

 

široká nabídka dalšího vzdělávání pro sociální 
pracovníky a pracovníky v sociálních službách, 
včetně bezplatného vzdělávání 

 

pracovníci v sociálních službách se specializují 
na určitě typy služeb nebo cílové skupiny a tím 
přibývají odborníci 

 

existence odlehčovacích služeb (Hospic sv. Jana 
N. Neumanna) 

 

existence chráněných dílen na území ORP 
Prachatice 

 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

stacionář osob se zdravotním postižením nedostatek pracovníků v přímé péči 

setkávání zdravotně postižených výkyvy v poptávce po terénních a pobytových 
službách 

vzdělávání zdravotně postižených změna legislativy pro poskytovatele sociálních 
služeb 

pečovatelská služba v malých obcích nepřiměřené dlouhé čekací lhůty při posuzování 
zdravotního stavu v souvislosti s dávkami pro 
osoby se zdravotním postižením – reforma LPS 

péče o pečující, neformální pečovatele nedostatek posudkových lékařů 

vznik centra duševního zdraví – FOKUS Písek, 
pobočka Strakonice (dosah na ORP Prachatice)  

nezájem politiků o komunitní plánování a 
sociální služby, pokud je nepotřebují 
 

otevření svépomocné skupiny Slyšení hlasů 
(FOKUS Písek) 

nedostatek odborných lékařů na území ORP 
Prachatice – zubařů, endokrinolog, foniatr, 
psychiatři 

projekty podporované zaměstnávání (FOKUS 
Písek, Mesada, z. s.) 

nedostatek dostupných financí na investice a 
obnovu a rozšíření vozových parků u terénních 
služeb 

aktivity komunitních center nejsou zálohy dotací nebo půjčky kraje pro 
poskytovatele, než přijde dotace 

vznik tréninkových pracovních míst zvyšující se počet osob s demencí 

nově vznikající terénní hospic sv. Jakuba při 
Hospici sv. Jana N. Neumanna 

 

další místa v domovech se zvláštním režimem 
na území ORP Prachatice 

 

zřízení pobočky zdravotnické školy České 
Budějovice při SPgŠ a VOŠ Prachatice – obor 
praktická sestra 

 

pokračování v odstraňování bariér, a nejen těch 
architektonických 

 

chybějící chráněné bydlení pro OZP  
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5.4.3 Priority pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením 
 

Priorita 1 Udržení (zajištění základní dostupnosti) sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením na území ORP Prachatice 

 

Opatření 1.1 Udržení dostupnosti pobytových služeb poskytovaných osobám se zdravotním 

postižením 

Popis opatření: 

Cílem opatření je zajištění pobytových sociálních služeb poskytovaných osobám se zdravotním 

postižením. V současné době jde pouze o jednu pobytovou službu, a to odlehčovací službu, kterou 

poskytuje Hospic sv. Jana N. Neumanna. 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 1.1.1 Zajištění základní kapacity odlehčovacích služeb – Hospic sv. Jana N. Neumanna, 

o.p.s. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.1 Zajištění základní kapacity odlehčovacích služeb – Hospic sv. Jana 

Nepomuka Neumanna, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

V Prachaticích je dostupná pobytová odlehčovací služba, 

zajistí ji Hospic sv. Jana N. Neumanna (případně další 

poskytovatelé). Služba je určena pro krátkodobý pobyt 

klienta (1 až 3 měsíce), jehož zdravotní stav je 

stabilizovaný, ale rodina z objektivních důvodů nemůže 

po určitou omezenou dobu (nemoc, únava) zajistit péči v 

domácím prostředí. Cílem je podpořit dosud pečující 

rodinu či blízké nemocného.  

V Hospici sv. Jana N. Neumanna je služba nadále 

poskytována na vyčleněných lůžkách v jednolůžkovém a 

dvoulůžkových pokojích, které mají vlastní koupelnu a 

WC. Dle přání uživatele lze doplnit pokoje televizí, 

rádiem a vlastními předměty klienta. Komplexní péči o 

klienty bude nadále zajišťovat interdisciplinární tým 

(lékař, zdravotní sestry, sociální pracovnice, duchovní). 

Péče je a bude založena na individuálním přístupu ke 

každému klientovi a k jeho potřebám. 

Předpokládaný počet uživatelů za rok: 300 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Lékaři, další poskytovatelé sociálních služeb, veřejnost 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

30 30 30 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

30.000.000 31.000.000 32.000.000 

Předpokládané finanční zdroje na rok 2020 rok 2021 rok 2022 
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sociální službu:  

MPSV 5.000.000 5.200.000 5.400.000 

Jihočeský kraj 1.000.000 1.100.000 1.200.000 

Obce 1.000.000 1.100.000 1.200.000 

Příjmy od uživatelů 5.000.000 5.200.000 5.400.000 

Ostatní 18.000.000 18.400.000 18.800.000 

Výstupy: péče o umírající 

 

 

Opatření 1.2 Udržení dostupnosti terénních a ambulantních služeb poskytovaných osobám se 

zdravotním postižením 

Popis opatření: 

Cílem opatření je zajištění terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných osobám se 

zdravotním postižením.  Jedná se o následujících 8 sociálních služeb: sociální rehabilitaci, sociálně 

terapeutické dílny, ranou péči, tlumočnické služby, odborné sociální poradenství, osobní asistenci, 

odlehčovací služby a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Tyto služby poskytují 4 poskytovatelé, kteří mají sídlo na území ORP Prachatice a 10 poskytovatelů, 

kteří zde působí, zejména v rámci terénní sociálních služeb, ale sídlí mimo ORP Prachatice. 

 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 1.2.1 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – STROOM Dub o.p.s. 

Aktivita 1.2.2 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – FOKUS Písek, z.ú. 

Aktivita 1.2.3 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Aktivita 1.2.4 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace - Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. 

Aktivita 1.2.5 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace - Tyfloservis, o.p.s. 

Aktivita 1.2.6 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – MESADA, z. s. 

Aktivita 1.2.7 Zajištění základní kapacity sociálně terapeutických dílen - STROOM DUB o.p.s. 

Aktivita 1.2.8 Zajištění základní kapacity sociálně terapeutických dílen – Chelčický domov sv. 

Linharta, o.p.s. 

Aktivita 1.2.9 Zajištění základní kapacity rané péče – I MY, o.p.s. 

Aktivita 1.2.10 Zajištění základní kapacity rané péče – APLA Jižní Čechy, z. ú. 

Aktivity: 1.2.11 Zajištění základní kapacity rané péče – Středisko rané péče SPRP, pobočka České 

Budějovice 

Aktivita 1.2.12 Zajištění základní kapacity tlumočnických služeb – STŘEP, z. s. 

Aktivita 1.2.13 Zajištění základní kapacity odborného sociálního poradenství – Jihočeské centrum 

pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.  

Aktivita 1.2.14 Zajištění základní kapacity odborného sociálního poradenství – Hospic sv. Jana N. 

Neumanna, o.p.s. 

Aktivita 1.2.15 Zajištění základní kapacity osobní asistence – Ledax o.p.s. 

Aktivita 1.2.16 Zajištění základní kapacity odlehčovacích služeb – Domácí hospic sv. Jakuba 

Aktivita 1.2.17 Zajištění základní kapacity sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením – APLA Jižní Čechy, z.ú. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.1 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – STROOM DUB o.p.s. 
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Charakteristika aktivity: 

Poskytování sociální služby dle § 70 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. Je to služba, která směřuje k 

dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 

osob se zdravotním postižením, a to rozvojem jejich 

specifických schopností a dovedností, posilováním 

návyků a nácvikem výkonu běžných pro samostatný 

život nezbytných činností. 

Např. individuální nebo skupinový nácvik soběstačnosti 

a sebeobsluhy prováděný v reálných nebo cvičných 

podmínkách (nákup, hygiena, hospodaření s penězi, 

bydlení, organizace volného času, vaření, jednání na 

úřadech atd.) V rámci Výchovně vzdělávacích aktivit 

podpora udržení nebo zlepšování základních dovedností 

ve čtení, psaní, počítání. Individuální nebo skupinový 

nácvik sociálních a psychických dovedností (interakce, 

rozhovor, prosazení se, vyjádření svých potřeb atd.) 

prováděný v reálných nebo cvičných podmínkách. 

Pohybová a tělesná aktivizace a výchova. Podpora 

kontaktu se společenským prostředím, realizace výletů, 

společenských akcí, exkurze, výstavy, kino, divadlo, 

pořádání pobytových výletů apod. 

Specifika služby: 

STROOM DUB o.p.s. nabízí od roku 2006 sociální 

rehabilitaci ambulantní a týdenní pobytovou službu. Od 

roku 2016 i celoroční pobytovou formu služby 

(nepřetržitý provoz).  

STROOM DUB o.p.s. v Prachaticích není poskytovatelem 

sociální rehabilitace. 

Předpokládaný počet uživatelů za rok:  

2019 – 28 uživatelů  

2020 – 28 uživatelů  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  STROOM DUB o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  

Jihočeský kraj, okolní města a obce, základní školy, 

psychiatři a psychologové, lékaři, poskytovatelé 

sociálních služeb 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

17 17 17 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 

3.545.000 

Rok 2021 

3.600.000 

rok 2022 

3.600.000 

MPSV 2.645.000 2.700.000 2.700.000 
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Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 900.000 900.000 900.000 

Ostatní 0 0 0 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.2 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – FOKUS – Písek, z.ú. 

Charakteristika aktivity: 

Poskytování sociální služby dle § 70 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. Je to služba, která směřuje k 

dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 

osob se zdravotním postižením, a to rozvojem jejich 

specifických schopností a dovedností, posilováním 

návyků a nácvikem výkonu běžných pro samostatný 

život nezbytných činností. 

Cílovou skupinou služby jsou lidé s duševním 

onemocněním (18 – 80 let) a jejich rodiny.  

Tato sociální služba je rozdělena na ambulantní a 

terénní sociální rehabilitaci, jejichž cílem je návrat do 

běžného života.  

Terénní sociální rehabilitace je zajišťována v přirozeném 

prostředí klienta. K tomuto účelu má organizace k 

dispozici osobní automobil.  

Ambulantní sociální rehabilitace je poskytována v 

prostorách organizace a jedná se o konkrétní pomoc 

lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci.  

Cílem sociální rehabilitace je podpora, pomoc a 

úspěšná resocializace klienta. Jedná se o konkrétní 

pomoc lidem v nepříznivé nebo akutní sociální situaci, 

kterou neumějí vyřešit vlastními silami, protože jim v 

tom brání jejich duševní onemocnění. Klienti využívají 

možnosti sociálního poradenství i s ohledem na své 

konkrétní potřeby a potíže, zejména v oblasti 

invalidních důchodů, pracovní problematiky, dluhové 

problematiky a sociálních dávek. Taktéž je jim nabízena 

pomoc při řešení osobních potíží, a i v okamžicích 

náročných životních situací. Prioritou sociální 

rehabilitace je práce s klienty v terénu. Terénní sociální 

rehabilitace umožňuje také zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím. Tato služba je 

poskytována individuálně s důrazem na potřeby 

jednotlivých klientů. Služba se zaměřuje rovněž na 

pomoc při uplatňování práv.  

Služba je poskytována metodou case management.  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  FOKUS – Písek, z.ú. 
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Předpokládané spolupracující subjekty:  

Místní ambulantní lékaři a psychiatři, Psychiatrická 

nemocnice Písek, Psychiatrická léčebna Lnáře, sociální 

odbor MÚ,  

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

500.000 600.000 750.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 500.000 650.000 

Jihočeský kraj 0 60.000 60.000 

Obce 0 40.000 40.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 500.000 0 0 

Výstupy: 
Zajištění sociální rehabilitace pro lidi s duševním 

onemocněním. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.3 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – Chelčický domov sv. 

Linharta, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností 

směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a 

soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických 

schopností a dovedností, posilováním návyků a 

nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život 

nezbytných činností alternativním způsobem 

využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a 

kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou 

terénních a ambulantních služeb, nebo formou 

pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně 

rehabilitačních služeb. 

Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních 

nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní 

činnosti: 

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 

soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 

začlenění, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. 

Počet uživatelů/klientů z ORP Prachatice - 3 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 
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Předpokládaný realizátor:  Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  MAS Rozkvět, z.s., Evropský sociální fond 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1,2 1,6 1,7 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

569.664 140.106 203.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 569.664 140.106 203.000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.4 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – Tyflokabinet České 

Budějovice, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Poskytování sociální služby dle § 70 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. Je to služba, která směřuje k 

dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 

osob se zdravotním postižením, a to rozvojem jejich 

specifických schopností a dovedností, posilováním 

návyků a nácvikem výkonu běžných pro samostatný 

život nezbytných činností. 

Předpokládaný počet uživatelů za rok z ORP Prachatice: 

2 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Úřad práce – o.p. Prachatice 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0,04 0,04 0,04 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

22.000 22.000 22.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 21.000 21.000 21.000 

Jihočeský kraj 1.000 1.000 1.000 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.5 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – Tyfloservis, o.p.s. 
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Charakteristika aktivity: 

Poskytování sociální služby dle § 70 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. Je to služba, která směřuje k 

dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 

osob se zdravotním postižením, a to rozvojem jejich 

specifických schopností a dovedností, posilováním 

návyků a nácvikem výkonu běžných pro samostatný 

život nezbytných činností. 

Krajské středisko Tyfloservis, o.p.s., České Budějovice 

poskytuje sociální rehabilitaci nevidomým a těžce 

slabozrakým občanům na území jihočeského regionu.  

Středisko zajišťuje podporu integrace zrakově 

postižených do společnosti a znovunabytí co největší 

samostatnosti. Nabízí: 1/ zdravotně –edukační služby 

pro nevidomé a slabozraké: rehabilitace zraku – nácvik 

využívání zbylých zrakových funkcí; poradenství v oblasti 

získávání kompenzačních pomůcek (např. optické i 

neoptické pomůcky pro čtení); kompenzace zraku 

dalšími smysly; podpora akceptace vady.  2/ Sociální 

služby – sociální rehabilitace pro zrakově postižené: 

základní sociální poradenství; výběr vhodných pomůcek 

a nácvik práce s nimi (např. mluvící a hmatové přístroje); 

nácvik dovedností – sebeobsluha, prostorová orientace 

a samostatný pohyb, psaní na klávesnici psacího stroje, 

čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní 

vlastnoručního podpisu, sociální dovednosti, 

tyflografika, komunikace s multihandicapovaným 

člověkem, informační servis a zprostředkování dalších 

služeb. Cílovou skupinou střediska jsou lidé s těžkým 

zrakovým postižením, nevidomí či s kombinovaným 

postižením ve věku 15 a více let.  Formy práce s klienty 

jsou individuální, ambulantní a terénní (převažují), 

jednorázové či dlouhodobé. Všechny služby Tyfloservisu, 

o.p.s. jsou zdarma. 

Počet uživatelů za rok z ORP Prachatice: 25 uživatelů 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Tyfloservis, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Neuvedeno 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno  

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno  
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Číslo a název Aktivity: 1.2.6 Zajištění základní kapacity sociální rehabilitace – MESADA, z.s. 

Charakteristika aktivity: 

Posláním terénní sociální služby sociální rehabilitace je 

usilovat o začlenění dospělých osob se zdravotním 

postižením a chronickým onemocněním do společnosti 

poskytováním podpory k tomu, aby mohly žít běžným 

způsobem života jako jejich vrstevníci bez 

znevýhodnění. Služba je určena lidem se zdravotním 

postižením a chronickým onemocněním ve věku 16 - 64 

let, kteří nemohou žít způsobem života běžným pro 

jejich vrstevníky bez znevýhodnění, protože jim k tomu 

chybějí potřebné dovednosti, a to nejméně v jedné z 

těchto oblastí: vedení domácnosti a péče o její členy, 

pracovních návyků a kompetencí, chování ve 

společenských situacích, využívání prostředků 

hromadné dopravy, trávení volného času podle svých 

představ a zájmů, vyřizování úředních záležitosti 

týkajících se jeho osoby, kontakt s blízkými osobami 

(například s kamarády, přáteli, sousedy). 

Cíle služby: 

1. Uživatel služby žije způsobem života běžným pro jeho 

vrstevníky bez znevýhodnění. 

To znamená, že: 

a) vede svou domácnost a pečuje o její členy, 

b) má dostatečné pracovní návyky, které mu umožňují 

zapojení do běžného života společnosti s ohledem na 

jeho zdravotní postižení, 

c) ví, jak se chovat v různých společenských situacích a 

tyto vědomosti uplatňuje v praxi, 

d) využívá prostředky hromadné dopravy, 

e) tráví volný čas podle svých představ a zájmů, 

f) vyřizuje úřední záležitosti týkající se jeho osoby, 

g) je v kontaktu s blízkými osobami (například s 

kamarády, přáteli, sousedy). 

2. Zvýší si úroveň dovedností k tomu potřebných. 

Sociální rehabilitace je provozována převážně v okrese 

Prachatice. 

Služba je poskytována v rozsahu 15 hodin týdně 

sociálními pracovníky celkem na 0,42 úvazku, průměrně 

pro 7 uživatelů ročně. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  MESADA, z. s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Sociální odbory, OSSZ, kontaktní pracoviště ÚP, 

poskytovatelé sociálních služeb 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u rok 2020 rok 2021 rok 2022 
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pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

7 7 7 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

274.540 291.012 308.473 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 206.700 219.102 232.248 

Jihočeský kraj 41.340 43.820 46.450 

Obce 26.500 28.090 29.775 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

Výstupy: 

Zajištění kapacity služby v okrese Prachatice 0,42 

úvazky pracovníků v přímé péči pro cílovou skupinu 

převážně osoby se zdravotním postižením. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.7 Zajištění základní kapacity sociálně terapeutických dílen - STROOM 

DUB o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Poskytování registrované sociální služby dle § 67 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je 

poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z 

důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto 

důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu 

práce. Jejich účelem je pravidelná a dlouhodobá 

podpora zdokonalování pracovních návyků a 

dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 

Služba je poskytována v Dubu a v Prachaticích. 

Např. Keramická dílna, šicí dílna, výtvarná dílna, 

truhlárna 

Specifika služby: Prachatice x Dub 

Předpokládaný počet uživatelů za rok:  

2019 – 37 uživatelů 

2020 – 37 uživatelů  

Kapacita služby pro ORP Prachatice: 8 uživatelů 

Kapacita služby pro ORP Dub u Prachatic: 20 uživatelů 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  STROOM DUB o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  

Jihočeský kraj, okolní města a obce, základní školy, 

psychiatři a psychologové, poskytovatelé sociálních 

služeb 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

5,75 6,5 6,5 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

4.200.000 4.250.000 4.300.000 
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Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 

4.050.000 

rok 2021 

4.050.000 

rok 2022 

4.150.000 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 3.600.000 3.600.000 3.600.000 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 380.000 380.000 380.000 

Ostatní 70.000 70.000 70.000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.8 Zajištění základní kapacity sociálně terapeutických dílen – Chelčický 

domov sv. Linharta 

Charakteristika aktivity: 

Poskytování služby dle § 67 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. 

Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 

soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 

začlenění, 

d) podpora vytváření a zdokonalování základních 

pracovních návyků a dovedností. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Jihočeský kraj, obce, MAS Rozkvět, z.s., Evropský sociální 

fond 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

4,0 4,0 2,7 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

2.283.000 2.416.000 2.537.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 1.556.415 1.556.415 1.800.000 

Obce 0 50.000 50.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 726.158 809.585 687.000 

 



 

63 
 

Číslo a název Aktivity: 1.2.9 Zajištění základní kapacity rané péče – I MY, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Poskytování registrované sociální služby dle § 54 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Raná péče je 

terénní služba, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve 

věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož 

vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního 

stavu. Raná péče je poskytována společností I MY, o.p.s. 

v celém jihočeském regionu. Cílovou skupinou jsou 

rodiny dětí s mentálním, tělesným, kombinovaným 

postižením, děti s opožděným a ohroženým vývojem a 

děti s autismem od narození do 7 let. 

Rodiny kontaktují tuto službu na základě doporučení 

pediatrů, psychologů, logopedů a dalších odborníků, 

jiných rodin (uživatelů služby), informací z letáků, 

sociálních sítí a webových stránek 

Specifika služby: Podpora udržení služby raná péče, 

která významně pomáhá rodinám dětí se zdravotním 

postižením nebo rodinám, ve kterých je vývoj dětí 

ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Podle 

zákona 108/2006Sb. obsahuje služba výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti. Součástí služby je také pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí uživatelů. 

Na území správního obvodu ORP Prachatice nesídlí 

žádná organizace poskytující ranou péči. Službu zajišťují 

terénní formou poskytovatelé z jiných regionů, např.: 

Raná péče I MY jejímž zřizovatelem je I MY o.p.s., 

Středisko rané péče SPRP České Budějovice – pro rodiny 

s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového 

vnímání. 

Předpokládaný počet uživatelů za rok z ORP Prachatice: 

5 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor: I MY, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty: 
Jihočeský Kraj, města a obce, nadační fondy, 

poskytovatelé soc. služeb, úřady, lékaři 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0,25 0,25 0,25 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

235.000 240.000 245.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 
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MPSV 200.000 200.000 200.000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 10.000 15.000 15.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 25.000 25.000 30.000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.10 Zajištění základní kapacity rané péče – APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Charakteristika aktivity: 

Podpora dítěte raného věku (do 7 let) s poruchami 

autistického spektra a jeho rodiny formou ambulantní 

na pracovišti v Táboře nebo v Č. Budějovicích, formou 

terénní v domácím prostředí. Poskytnutí odborného 

poradenství přímo v rodině. Nácviky dovedností a 

komunikace, pomoc při uplatňování práv a zájmů, 

zvládnutí problémového chování, socioterapeutická 

činnost, sociálně terapeutická činnost. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
IMY, o.p.s., SPC České Budějovice, SPRP České 

Budějovice 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1.913.775 

 celkové číslo za 

službu, kterou 

poskytujeme na 

celém území JčK 

1.913.775 

celkové číslo za 

službu, kterou 

poskytujeme na 

celém území JčK 

1.913.775 

celkové číslo za 

službu, kterou 

poskytujeme na 

celém území JčK 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 1.609.532 1.609.532 1.609.532 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 204.000 204.000 204.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 100.243 100.243 100.243 

Výstupy: 

Podpořená a informovaná rodina s dítětem do 7 let věku 

s poruchami autistického spektra, rozvoj sociálních a 

komunikačních dovedností dítěte. 

 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.11 Zajištění základní kapacity rané péče – Společnost pro ranou péči, 



 

65 
 

pobočka České Budějovice 

Charakteristika aktivity: 

Poskytování registrované sociální služby dle § 54 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Raná péče je 

terénní služba, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve 

věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož 

vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního 

stavu.  

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice 

specifikum pro osoby se zrakovým postižením. 

Specifika služby: Poskytování odborné pomoci a 

poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením či 

ohroženým vývojem. Provázení rodin v obtížné životní 

situace a usilování o to, aby mohly vychovávat dítě 

v jeho přirozeném prostředí. Služba je poskytována 

rodinám s dětmi se zrakovým či kombinovaným 

postižením nebo s ohroženým vývojem v oblasti 

zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního 

stavu od narození do sedmi let věku dítěte. 

Raná služba je poskytována terénní formou, tj. 

konzultacemi realizovanými poradci v místě bydliště 

rodiny. 

Bezplatná služba dále nabízí sociální poradenství, 

zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností 

dítěte, program stimulace zraku, poradenství k podpoře 

psychomotorického vývoje, doporučení a zapůjčení 

vhodných hraček a pomůcek, pomoc při vyhledávání a 

oslovení návazných služeb, semináře a přednášky pro 

rodiče. Více informací na www.ranapece.cz. 

Předpokládaný počet uživatelů za rok z ORP Prachatice: 

3 rodiny, tj. 10 osob 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  

Pediatři, oftalmologové, neurologové, neonatologové. 

Návazná školská zařízení (MŠ, SPC, ZŠ) a poskytovatelé 

sociálních služeb. 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

6,6 úvazku 

v přímé péči 

úvazku pro celý 

Jihočeský kraj 

6,6 úvazku 

v přímé péči pro 

celý Jihočeský 

kraj 

6,6 úvazku 

v přímé péči pro 

celý Jihočeský 

kraj 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

147.000 150.000 150.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 
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MPSV 117.600 120.000 120.000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 29.400 30.000 30.000 

Výstupy: 

Zachování služby rané péče – poskytnutí odborné 

pomoci a poradenství rodinám, které pečují o dítě 

s postižením či ohroženým vývojem, provázení rodin 

v obtížné životní situaci, usilování o možnost rodiny 

vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.12 Zajištění základní kapacity tlumočnických služeb – STŘEP, z.s.  

Charakteristika aktivity: 

Poskytování registrované sociální služby dle § 56 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tlumočnická 

služba je určena pro osoby se sluchovým postižením s 

praktickou či úplnou hluchotou - NESLYŠÍCÍ, jejichž 

mateřský jazyk je český znakový jazyk. Služba je určena i 

pro klienty s kombinovaným postižením. 

ORP Prachatice evidováni 4 uživatelé. 

 

Tlumočnické služby jsou nadále v ORP zajišťovány 

prostřednictvím tabletů a online tlumočení. Tento 

způsob využívá a tablety disponuje např. Městký úřad 

Prachatice, Nemocnice Prachatice a organizace KreBul, 

o.p.s.  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  STŘEP, z.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Ostatní poskytovatelé sociálních služeb 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

650.000 (celý 

Jihočeský kraj) 

650.000 (celý 

Jihočeský kraj) 

650.000 (celý 

Jihočeský kraj) 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.13 Zajištění základní kapacity odborného sociálního poradenství – 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Aktivita je zaměřena na udržení odborného sociálního 

poradenství, které JCZPS, o.p.s. poskytuje na jednom ze 7 

pracovištích v Prachaticích. Na území ORP Prachatice 

funguje poradna pro zdravotně postižené, seniory a jejich 

rodinné příslušníky v Prachaticích a její detašované 

pracoviště ve Vlachově Březí, které součástí prozatímní 

sítě a je financováno z projektu EFS. Projekt detašovaného 



 

67 
 

pracoviště trvá do 30.3.2021, ale předpokládáme 

pokračování fungování detašovaného pracoviště. 

Samozřejmostí je bezbariérový vstup i prostory poradny.  

Poradny poskytují rady a pomoc v oblasti sociálních dávek 

(např. jak a kde si vyřídit příspěvek na péči, dávky hmotné 

nouze, dávky státní sociální podpory, jak postupovat, když 

uživatel chce požádat o přehodnocení zdravotního stavu 

či o zvýšení sociální dávky, kterou pobírá, aj.), dále pak 

vyřizování průkazů TP, ZTP a ZTP/P (nebo poskytuje rady a 

pomoc při výběru vhodné kompenzační či rehabilitační 

pomůcky). 

Poradenské služby jsou na základě zákona o sociálních 

službách poskytovány bezplatně. 

Předpokládaný počet uživatelů za rok v Prachaticích: 650, 

ve Vlachově Březí: 30 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory 

o.p.s. 

Předpokládané spolupracující 

subjekty:  

MPSV, ESF  

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené 

úvazky u ambulantních a terénních 

služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1 1 1 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

700.000+160.000 720.000+180.000 740.000+200.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 630.000+160.000 650.000+180.000 670.000+200.000 

Jihočeský kraj 50.000 50.000 50.000 

Obce 20.000 20.000 20.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.14 Zajištění základní kapacity odborného sociálního poradenství – 

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Poradna poskytuje 

základní a odborné sociální poradenství osobám v 

nepříznivé životní situaci, zejména osobám se sníženou 

soběstačností, osobám s vážným onemocněním a jejich 

blízkým/ pozůstalým. Poradna slouží také osobám, které 

jsou v krizi v důsledku úmrtí jejich blízké osoby. 

Poradna poskytuje také konzultantskou činnost pro 

odbornou veřejnost (zdravotníky, osoby pracující v 
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sociálních službách a studenty zdravotně – sociálních 

oborů). 

Předpokládaný počet uživatelů za rok:  400 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Praktičtí a odborní lékaři 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

dle potřeby 

uživatelů 

dle potřeby 

uživatelů 

dle potřeby 

uživatelů 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1.000.000 1.100.000 1.100.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 500.000 600.000 600.000 

Jihočeský kraj 200.000 200.000 200.000 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 300.000 300.000 300.000 

Výstupy: Poradenství  

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.15 Zajištění základní kapacity osobní asistence – Ledax o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Poskytování sociální služby dle § 39 Zákona. 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 

se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném 

sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba 

potřebuje. 

Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní 

činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně, 

c) pomoc při zajištění stravy, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. 

Předpokládaný počet uživatelů za rok: 2, okamžitá 

kapacita 2 uživatelé v daný okamžik 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 
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Předpokládaný realizátor:  Ledax o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Města a obce v lokalitě poskytování služby 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0,6 0,6 0,6 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

350.000 370.000 390.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 220.000 240.000 250.000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 15.000 17.000 20.000 

Příjmy od uživatelů 108.000 110.000 112.000 

Ostatní 7.000 3.000 8.000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.16 Zajištění základní kapacity terénních odlehčovacích služeb – Hospic 

sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Zajištění základní kapacity odlehčovací služby 

prostřednictvím nově vzniklého domácího hospice sv. 

Jakuba v Prachaticích.  

Počet uživatelů služby za rok: rok 2020 – 30, rok 2021 – 

30, rok 2022 - 35 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Praktičtí lékaři, rodiny, poskytovatelé sociálních služeb, 

obce 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1 1,5 2 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

3.000.000 3.100.000 3.300.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Jihočeský kraj 500.000 600.000 600.000 

Obce 300.000 200.000 300.000 

Příjmy od uživatelů 200.000 200.000 200.000 

Ostatní 1.100.000 1.100.000 1.200.000 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

500.000 500.000 5.000.000 

Zdůvodnění investic:  
Rekonstrukce zázemí domácího hospice - Horní 138, 

Prachatice 

Výstupy: Péče o umírající 
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Název aktivity: 1.2.17 Zajištění základní kapacity sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením - APLA Jižní Čechy, z.ú. 

 

Charakteristika aktivity: Služba je poskytována dětem, mladistvým a dospělým s poruchami 

autistického spektra formou ambulantní na pracovišti v Táboře a v Č. 

Budějovicích a terénní formou v domácím prostředí, umožňující 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zájmové a 

vzdělávací volnočasové aktivity, sociálně terapeutické činnosti, 

socioterapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů, 

individuální konzultace a terapie problémového chování. 

Časový harmonogram: 2020 – 2022/ trvale 

Realizátor: APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Spolupracující subjekty: SPC České Budějovice 

Předpokládané finanční  2019  

(celkové číslo za službu, kterou poskytujeme na celém území JčK) 

Účelová dotace ze státního 

rozpočtu 

1.982.405 

Jihočeský kraj 0 

obec/obce 100.507 

příjmy od klientů 0 

ostatní 745.864 

CELKEM 2.828.776 

Výstupy: Udržení či rozvoj dovedností klienta s poruchami autistického spektra, 

informované a podpořené pečující okolí. 

 

 

Priorita 2 Rozvoj (zajištění optimální dostupnosti) sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením na území ORP Prachatice 

 

Opatření 2.1 Rozvoj pobytových sociálních služeb poskytovaných osobám se zdravotním 

postižením 

Popis opatření: 

Cílem opatření je prostřednictvím popsaných plánovaných aktivit doplnit stávající registrované 

sociální služby o další pobytové služby, o které je zájem. Jedná se zejména o rozšíření kapacity 

odlehčovací služby a vznik pobytových záření v menších obcích ORP Prachatice. 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 2.1.1 Optimální zajištění kapacity odlehčovací služby 

Aktivita 2.1.2 Podpora vzniku pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením v menších 

obcích ORP Prachatice 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.1 Optimální zajištění kapacity odlehčovací služby 

Charakteristika aktivity: 

Navýšení kapacity služby o 15-30 lůžek. Stávající 

kapacita 11 lůžek při Hospici je nedostatečná a 

proměnlivá ve vztahu jk vytíženosti terminálně 
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nemocnými. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:   

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

15-30 15-30 15-30 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0 0 0 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

30.000.000 30.000.000 30.000.000 

Zdůvodnění investic:  

Zřízení (nákup a rekonstrukce, výstavba) samostatného 

oddělení (budovy) z důvodu nedostatečné kapacity 

pobytových odlehčovacích služeb. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.2 Podpora vzniku pobytových zařízení pro osoby se zdravotním 

postižením v menších obcích ORP Prachatice 

Charakteristika aktivity: 

Příprava projektu pro stavební povolení, hledání 

vhodného investora, vyhledání vhodných dotačních 

možností. 

Výstavba objektu. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Město Vlachovo Březí 

Předpokládané spolupracující subjekty:  poskytovatel sociálních služeb 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 

 

Opatření 2.2 Rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných osobám se 

zdravotním postižením 

Popis opatření: 

Cílem opatření je rozšíření současné sítě ambulantních a terénní služeb o další služby, které na 

území ORP Prachatice zcela chybí například denní stacionář nebo centrum denních služeb. Dále je 
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jedná o sociální služby, které na území OPR Prachatice fungují, ale chybí jejich dostupnost na území 

města Prachatice – osobní asistence. 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 2.2.1 Optimální zajištění kapacity sociální služby osobní asistence  

Aktivita 2.2.2 Optimální zajištění kapacity sociální služby denní stacionář nebo centrum denních 

služeb  

Aktivita 2.2.3 Optimální zajištění kapacity aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Aktivita 2.2.4 Optimální zajištění kapacity sociální služby sociální rehabilitace – Chelčický domov sv. 

Linharta, o.p.s. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.2.1 Optimální zajištění kapacity sociální služby osobní asistence na území 

města Prachatice 

Charakteristika aktivity: 

Roli osobní asistence v současné době supluje terénní 

pečovatelská služba a dobrovolníci. Pokud bude o tuto 

službu dostatečný zájem ze strany uživatelů, tak 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, 

o.p.s., pracoviště Prachatice je připravené tuto službu 

poskytovat na území města Prachatice. Organizace se 

zaměří na zjištění zájmu o osobní asistenci (informování 

veřejnosti o službě osobní asistence v médiích, letáky, 

průzkum). Cílem služby je doplnění terénní pečovatelské 

služby či dalších služeb a podpora uživatelů, aby mohli 

co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené, o.p.s., 

případně jiný poskytovatel 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Město Prachatice, obce 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1 1 1 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

500.000 520.000 535.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 375.000 390.000 395.000 

Jihočeský kraj 40.000 40.000 45.000 

Obce 25.000 25.000 25.000 

Příjmy od uživatelů 60.000 65.000 70.000 

Ostatní 0 0 0 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0 270.000 0 

Zdůvodnění investic:  Nákup osobního automobilu pro terénní osobní asistenci 
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Číslo a název Aktivity: 2.2.2 Optimální zajištění kapacity sociální služby denní stacionář nebo 

centrum denních služeb 

Charakteristika aktivity: 

Zmapování potřebnosti denního stacionáře či centra 

denních služeb proběhne: 

a) sledováním využívání pečovatelské služby a 

pobytových služeb dotazování se uživatelů těchto služeb 

b) dotazováním se osob se sníženou soběstačností, osob 

s mentálním postižením, zjišťování zájmu o službu 

denního stacionáře 

c) dotazováním se rodičů dětí se zdravotním postižením, 

zjišťování zájmu o službu denního stacionáře 

 informování osob se zdravotním postižením a široké 

veřejnosti o podstatě služby denního stacionáře či 

centra denních služeb 

 vyhodnocování zájmu o denní stacionář či centrum 

denních služeb, v případě zjištění potřebnosti této služby 

zřízení denního stacionáře dle popsané navazující 

aktivity. 

Aktivity realizovány v rámci Senior Pointu a budovaného 

komunitního centra KreBul, o.p.s. 

Např. uvést předpokládaný počet uživatelů: 9 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Poskytovatel sociálních služeb 

Předpokládané spolupracující subjekty:  neuvedeno 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

 

Číslo a název Aktivity: 2.2.3 Optimální zajištění kapacity aktivizačních služeb pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením 

Charakteristika aktivity: 

Zahájení činnosti nové sociální služby Aktivizační služby 

pro seniory a zdravotně postižené. Realizace ve městě 

Prachatice. Předpoklad získání registrace. Zajištění 

pracovníkem na úvazek 0,5. 

Vzhledem k prodloužení doby realizace stavby 

komunitního centra, posunut i termín registrace služby. 

Vzhledem k omezování této služby, bude hledána 

alternativní služba. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  KreBul, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  neuvedeno 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
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Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

 

Číslo a název Aktivity: 2.2.4 Optimální zajištění kapacity sociální služby sociální rehabilitace – 

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Rozšíření sociální rehabilitace – realizace projektu OPZ 

Linhart – SR rozšíření personálních kapacit reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015471. Cílem projektu je 

postupné rozšiřování poskytování sociálních služeb 

Sociální rehabilitace (SR) na Chelčicko - Lhenicku a části 

SO Blata v zájmovém území MAS Rozkvět, a zajistit 

provozní financování a dlouhodobou stabilitu této 

sociální služby, a to ambulantní i terénní formy 

poskytování, částečně tak projekt navazuje na již 

probíhající akci a rozšiřuje ji. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  MAS Rozkvět, z.s., Evropský sociální fond 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1,5 1,6 1,7 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

606.030 538.690 203.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 606.030,- 538.690 203.000 

 

 

Priorita 3 Podpora doprovodných aktivit pro osoby se zdravotním postižením na území ORP 

Prachatice 

 

Opatření 3.1 Podpora organizací sdružující osoby se zdravotním postižením a organizací 

poskytující doprovodné služby pro osoby se zdravotním postižením 

Popis opatření: 

Cílem opatření je podpora doprovodných služeb pro osoby se zdravotním postižením, které 

spolupracují s registrovanými sociálním službami a jejich poskytovateli a tím zkvalitňují služby pro 

osoby se zdravotním postižením. Tato spolupráce je dlouholetá a dobře funguje.  Kooperace je 

přínosem pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb a jejich uživatele služeb i pro nestátní 

neziskové organizace, které sdružují osoby se zdravotním postižením a jejich členy. 
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Aktivity naplňující opatření: 

Aktivity: 3.1.1 Podpora činností a aktivit organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením 

Aktivity: 3.1.2 Podpora fungování komunitních center pro zdravotně postižené a seniory 

Aktivity: 3.1.3 Podpora půjčoven kompenzačních, rehabilitačních a zdravotnických pomůcek – 

Jihočeské centrum rovných příležitostí, z.ú. 

Aktivity: 3.1.4 Podpora půjčoven kompenzačních, rehabilitačních a zdravotnických pomůcek – 

Jihočeské centrum zdravotně postižených a seniorů, o.p.s. 

Aktivity: 3.1.5 Podpora půjčoven kompenzačních, rehabilitačních a zdravotnických pomůcek – 

Hospic sv. Jana N. Neumanna 

 

Číslo a název Aktivity: 3.1.1 Podpora činností a aktivit organizací sdružujících osoby se zdravotním 

postižením 

Charakteristika aktivity: 

V současné době působí několik organizací, které 

sdružují osoby se zdravotním postižením na území ORP 

Prachatice. 

Organizace sdružující osoby se zdravotním postižením 

budou spolupracovat při přípravě a organizování 

následujících aktivit: 

- v oblasti vzdělávání (základy reflexní terapie, kurzy 

práce na PC, jazykové kurzy, kurzy orientace v prostoru, 

kurzy keramiky, kurzy zvukové střelby, přednášky o 

bezpečnosti občanů, přednášky o dluhové problematice, 

novinky v kompenzačních pomůckách) 

- v oblasti volného času (besedy o zahradnictví, 

bylinkách, aranžování květin, přednášky o zdravotní a 

sociální tématice) 

- v oblasti pohybových aktivit (cvičení, plavání, vycházky, 

rehabilitační plávání a cvičení, tanec, chůze s Nordic 

walking holemi, bowlingová utkání, pétanguové turnaje 

atd.) 

- v oblasti kulturního využití (návštěvy divadelních 

představení, koncertů a dalších kulturních aktivit) 

- v oblasti cestování (tematické pobytové zájezdy a 

jednodenní výlety, přednášky o cestování) 

- v oblasti zdraví a zdravého životního stylu (měření 

krevního tlaku, cukru v krvi, neuropatie, ukázky 

zdravého životního stylu a alternativní medicíny), 

zapojení se do projektu Zdravého města Prachatice 

- rekondiční pobyty (tuzemské i zahraniční) 

- humanitární sbírky a benefiční koncerty 

- Měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích, Pochod proti 

diabetu, Běh pro zdraví, Dny zdraví, Den zdravotně 

postižených 

- provoz Klubu pro zdravotně postižených Prachatice 

- podpora činností SONS pro osoby zrakově postižené: 
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nácvik prostorové orientace, nácvik orientace sluchem, 

novinky v kompenzačních pomůckách, bowling, 

procvičování motoriky, informování členů, zlepšení 

fyzické kondice, aktivní trávení volného času, Tradiční 

sbírka Bílá pastelka, pokladničky černých labradorů, 

Práce se speciálním softwarem pro nevidomé a 

slabozraké. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

Okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR z. s. 

Prachatice, Místní organizace Svazu tělesně postižených 

v ČR z. s. v Prachaticích, Volarech a Vlachově Březí, 

Územní organizace Svazu diabetiků ČR Prachatice, 

Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a 

slabozrakých ČR Prachatice, KreBul, o.p.s., Svaz 

postižených civilizačními chorobami, Klub zdravotně 

postižených Prachatice, Jihočeské centrum rovných 

příležitostí z. ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Obce, města, veřejnost 

 

Číslo a název Aktivity: 3.1.2 Podpora fungování komunitních center pro zdravotně postižené a 

seniory 

Charakteristika aktivity: 

Komunitní centra jsou místem setkávání nejen 

organizací sdružující osoby se zdravotním postižením a 

seniory, které zde provozují pravidelné i nepravidelné 

činnosti a aktivity, ale i místem pro setkávání veřejnosti 

a obyvatel bytů zvláštního určení. Komunitní centra jsou 

bezbariérově upraveným prostorem. Cílem aktivity je 

zachovat stávající fungování center, která budou i 

nadále využívat organizace poskytující doprovodné 

služby, registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, ale i 

veřejnost. 

Na území města Prachatice fungují 2 komunitní centra – 

Komunitní centrum seniorů a zdravotně postižených, 

SNP 559 a Komunitní centrum při KreBul, o.p.s., Zlatá 

stezka 145. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

Město Prachatice, Jihočeské centrum pro zdravotně 

postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Prachatice, KreBul, 

o. p. s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:   

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

nerelevantní nerelevantní nerelevantní 

Předpokládané roční provozní náklady rok 2020 rok 2021 rok 2022 
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celkem v Kč: 0 0 0 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů nerelevantní nerelevantní nerelevantní 

Ostatní 0 0 0 

 

Číslo a název Aktivity: 3.1.3 Podpora půjčoven kompenzačních, rehabilitačních a zdravotnických 

pomůcek - Jihočeské centrum rovných příležitostí, z. ú. 

Charakteristika aktivity: 

Účelem půjčoven kompenzačních, rehabilitačních a 

zdravotnických pomůcek je poskytnout pomoc osobám 

se zdravotním postižením či omezením a seniorům 

prostřednictvím zapůjčení vhodné pomůcky a tím zajistit 

jejich soběstačnost a usnadnit jim jejich pobyt v 

domácím prostředí. 

Nabídka půjčovny kompenzačních pomůcek Jihočeského 

centra rovných příležitostí, z.ú pokračovat v nákupu 

dalších pomůcek s vyšší nosností tzv. pomůcky XXL. Dále 

rozšiřovat doplňkové služby půjčovny (prodej 

kompenzačních pomůcek pro tělesně a sluchově 

postižené, čištění tvarovek ultrazvukovou čističkou, 

výdej pomůcek na poukaz). 

Počet smluv o zapůjčení za rok: 260 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Jihočeské centrum rovných příležitostí, z.ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Praktičtí a odborní lékaři, zdravotní pojišťovny, odborné 

firmy 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

nerelevantní nerelevantní nerelevantní 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

340.000 350.000 360.000 

Předpokládané finanční zdroje na sociální 

službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV - ÚP 150.000 160.000 170.000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů nerelevantní nerelevantní nerelevantní 

Ostatní – příjmy z půjčovného, nadace a 

nadační fondy 

190.000 190.000 190.000 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

50.000 60.000 60.000 
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Zdůvodnění investic:  

Nákup nových pomůcek z důvodu obnovy pomůcek 

v nabídce půjčovny, některé jsou již opotřebované a 

zastaralé – příspěvky obcí, nadace a nadační fondy 

 

Číslo a název Aktivity: 3.1.4 Podpora půjčoven kompenzačních, rehabilitačních a zdravotnických 

pomůcek – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Účelem půjčoven kompenzačních, rehabilitačních a 

zdravotnických pomůcek je poskytnout pomoc osobám 

se zdravotním postižením či omezením a seniorům 

prostřednictvím zapůjčení vhodné pomůcky a tím zajistit 

jejich soběstačnost a usnadnit jim jejich pobyt v 

domácím prostředí. 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory se 

zaměřuje na půjčování kompenzačních a v posledních 

letech rehabilitačních pomůcek – motomedy a 

motodlahy. 

Počet smluv o zapůjčení za rok: 30 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, 

o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Praktičtí a odborní lékaři, zdravotní pojišťovny, odborné 

firmy 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

nerelevantní nerelevantní nerelevantní 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

30.000 35.000 40.000 

Předpokládané finanční zdroje na sociální 

službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV nerelevantní nerelevantní nerelevantní 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 10.000 10.000 15.000 

Příjmy od uživatelů nerelevantní nerelevantní nerelevantní 

Ostatní – příjmy z půjčovného 20.000 25.000 25.000 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

30.000 30.000 30.000 

Zdůvodnění investic:  
Nákup nových pomůcek, zejména pro domácí 

rehabilitaci – příspěvky obcí, nadace a nadační fondy 

 

Číslo a název Aktivity: 3.1.5 Podpora půjčoven kompenzačních, rehabilitačních a zdravotnických 

pomůcek – Hospic sv. Jana N. Neumanna 

Charakteristika aktivity: 

Účelem půjčoven kompenzačních, rehabilitačních a 

zdravotnických pomůcek je poskytnout pomoc osobám 

se zdravotním postižením či omezením a seniorům 
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prostřednictvím zapůjčení vhodné pomůcky a tím 

zajistit jejich soběstačnost a usnadnit jim jejich pobyt v 

domácím prostředí. 

Půjčovnu kompenzačních, rehabilitačních a 

zdravotnických pomůcek provozuje také Hospic sv. Jana 

N. Neumanna, o.p.s. 

V této aktivitě bude pokračovat v nastaveném trendu. 

Počet smluv o zapůjčení za rok činí:  

70 (údaj z roku 2018) 

Časový harmonogram/doba trvání: 
2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Hospic sv. Jana N. Neumana, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Praktičtí a odborní lékaři, zdravotní pojišťovny, odborné 

firmy 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

nerelevantní nerelevantní nerelevantní 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

500.000 500.000 600.000 

Předpokládané finanční zdroje na sociální 

službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 100.000 100.000 100.000 

Jihočeský kraj 100.000 100.000 200.000 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů nerelevantní nerelevantní nerelevantní 

Ostatní – příjmy z půjčovného, nadace, 

nadační fondy 

300.000 300.000 300.000 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

100.000 200.000 200.000 

Zdůvodnění investic:  vybavení půjčovny 

Výstupy: půjčování pomůcek 

 

Opatření 3.2 Podpora projektů zaměřených na zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Popis opatření: 

Na území ORP Prachatice se věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením úřad práce, který 

podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném i chráněném trhu práce. Aktivitu 

úřadu práce jsou na ORP Prachatice ještě doplněny o projekty dalších subjektů například na 

tréninkových místech. 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivity: 3.2.1 Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu 

práce – Úřad práce 

Aktivity: 3.2.2 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na tréninkových pracovních místech -

KreBul, o.p.s. 

Aktivity: 3.2.3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na tréninkových pracovních místech - 
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Fokus Písek, z.ú. 

Aktivity: 3.2.4 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na tréninkových pracovních místech – 

MESADA, z.s. 

 

Číslo a název Aktivity: 3.2.1 Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením na volném trhu práce 

Charakteristika aktivity: 

Jedná se o systémový projekt ESF, řeší zefektivnění 

služeb Úřadu práce České republiky směrem ke 

klientům. Je realizovaný na území celé ČR a délka je 

plánována do 31. 5. 2021. Cílem projektu je zavedení 

systému práce se skupinou OZP pro zvýšení efektivnosti 

poskytování služeb této skupině a zefektivnění sytému 

podpory zaměstnávání OZP a poradenství v oblasti 

přechodu OZP z chráněného na volný trh práce. V rámci 

projektu bylo přijato 99 nových zaměstnanců, kteří 

budou intenzívně školeni, budou se věnovat poskytování 

poradenských služeb pro OZP a pro jejich stávající i 

potencionální zaměstnavatele. 

Časový harmonogram: realizace od 15. 7. 2017 do 31. 5. 2021 

Předpokládaný realizátor:  Úřad práce České republiky 

Předpokládané spolupracující subjekty:  neuvedeno 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

nerelevantní nerelevantní nerelevantní 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

celkové náklady 

projektu do r. 

2021: 241.389.891 

  

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 

nerelevantní 

rok 2021 

nerelevantní 

rok 2022 

nerelevantní 

MPSV 

Projekt je 

spolufinancován 

z ESF v rámci 

operačního 

programu 

Zaměstnanost a 

státního rozpočtu 

ČR 

  

Jihočeský kraj 0   

Obce 0   

Příjmy od uživatelů 0   

Ostatní 0   

Výstupy: Zefektivnění služeb ÚP ČR směrem ke skupině OZP. 
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Číslo a název Aktivity: 3.2.2 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na tréninkových 

pracovních místech 

Charakteristika aktivity: 

Realizace projektu podpořeném z prostředků ESF, jehož 

cílem je vytvoření tréninkových pracovních míst a nácvik 

pracovních návyků pro cílovou skupinu. Tréninková 

pracovní místa probíhají po dobu 6 měsíců. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  KreBul, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, obce, zaměstnavatelé, ÚP 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

nerelevantní nerelevantní nerelevantní 

 

Číslo a název Aktivity: 3.2.3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na tréninkových 

pracovních místech – Fokus Písek, z.ú. 

Charakteristika aktivity: 

Komplexní podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 

lidí s duševním onemocněním na území Prachaticka, za 

pomoci mezinárodně ověřené metody IPS. Jedná se o 

klienty naší organizace, kteří chtějí najít práci a získané 

místo si udržet. Jako podpora účastníkům probíhají na 

počátku projektu vzdělávací aktivity a krátká 

rekvalifikace. Následně za pomoci Pracovního 

konzultanta a PEER konzultanta dojde k umisťování 

účastníků na podpořená pracovní místa. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  FOKUS Písek, z.ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
ÚP Prachatice, MěÚ Prachatice - sociální odbor, místní 

zaměstnavatelé 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

nerelevantní nerelevantní nerelevantní 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

600.000 820.000 820.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 600.000 600.000 

Jihočeský kraj 0 100.000 100.000 

Obce 0 100.000 100.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 600.000 20.000 20.000 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

  300.000 

Zdůvodnění investic:  Nákup automobilu 

Výstupy: Umístění osob s duševním onemocněním na trh práce. 
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Číslo a název Aktivity: 3.2.4 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na tréninkových 

pracovních místech – MESADA, z.s. 

Charakteristika aktivity: 

MESADA, z. s. realizuje evropské projekty zaměřené na 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem 

projektů je dosáhnout prostřednictvím kombinace prvků 

podporovaného zaměstnávání, systemického 

poradenství a cíleného individuálního přístupu zvýšení 

úrovně dovedností pro uplatnění na trhu práce. Část 

účastníků získá půlroční zkušenost na konkrétním 

pracovním místě, na které je zaměstnavateli poskytnuta 

dotace v plné výši. V průběhu projektů je se 

zaměstnavateli pracováno tak, aby si ponechali 

účastníka na pracovním místě i po skončení dotace. Do 

30. 9. 2020 je jeden projekt realizován, žádost na další 

projekt na období 1. 10. 2020 – 31. 3. 2022 je podána. 

Předkládání dalších projektů je odvislé od vyhlašovaných 

výzev. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  MESADA, z.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Kontaktní pracoviště ÚP, zaměstnavatelé 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

nerelevantní nerelevantní nerelevantní 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

350.000 350.000 350.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 350.000 350.000 350.000 

Výstupy: 

Zvýšení úrovně dovedností pro uplatnění na trh práce a 

získání půlroční pracovní zkušenosti pro 4-5 osob se 

zdravotním postižením ročně. 

 

 

Opatření 3.3 Podpora Centra duševního zdraví 

Popis opatření: 

Centra duševního zdraví jsou novou sociálně zdravotní službou, která je poskytována ambulantní a 

terénní formou. Ve Strakonicích bylo otevřeno první centrum tohoto typu v jižních Čechách a jeho 

kapacita je určena i pro občany ORP Prachatice, protože otevření Centra duševního zdraví na 

území ORP Prachatice není plánováno. 
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Aktivity naplňující opatření: 

Aktivity: 3.3.1 Podpora Centra duševního zdraví Strakonice 

 

Číslo a název Aktivity: 3.3.1 Podpora Centra duševního zdraví Strakonice 

Charakteristika aktivity: 

Centrum duševního zdraví Strakonice  

Pokrytí regionu komunitní zdravotně-sociální službou, 

kterou poskytuje multidisciplinární tým složený z 

psychiatra, psychologa, zdravotních sester a sociálních 

pracovníků. Služba je poskytován ambulantní i terénní 

formou. Cílovou skupinou jsou lidé s chronickým 

duševním onemocněním ze skupiny SMI. Pro uživatele 

z oblasti Strakonicka, Prachaticka, Vimperska, 

Vodňanska a Blatenska. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Fokus – Písek, z.ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Psychiatrická léčebna Lnáře, Psychiatrická nemocnice 

Písek, místní ambulantní psychiatři, sociální odbor MÚ  
 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

 neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 900.000 900.000 

Jihočeský kraj 0 30.000 30.000 

Obce 0 70.000 70.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 3.000.000 2.000.000 2.000.000 

Výstupy: 

Zajištění dostupnosti služeb poskytovaných formou 

multidisciplinárního (sociálně zdravotního) týmu pro lidi 

s duševním onemocněním 
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5.5 Osoby v krizi 
 

5.5.1 Vymezení cílové skupiny 
- osoby ohrožené závislostmi 

- etnické menšiny 

- cizinci 

- osoby bez přístřeší 

- osoby ohrožené prostitucí 

- pachatelé trestné činnosti a osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti 

- osoby HIV pozitivní a nemocní AIDS 

- osoby v krizi 

- uprchlíci 

- oběti násilí 

- osoby propuštěné z výkonu trestu 

- věk: 18 – 65 let 

 

5.5.2 SWOT analýza pracovní skupiny 
SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

existence stávajících sociálních služeb (KreBul, 

Portus, Prevent, Fokus, Farní Charita Prachatice, 

Rozkoš bez rizika ...) 

nedostatek pracovníků v sociálních službách 

 

programy primární prevence pro školy (Portus) nedostatek kapacity v Azylovém domě pro 

muže v Záblatí 

dobrá spolupráce odboru sociálních věcí a 

Úřadu práce 

neexistence „housingfirst“  

 

dobrá spolupráce mezi poskytovateli sociálních 

služeb 

chybí krizové lůžko pro oběti obchodu s bílým 

masem 

potravinová pomoc + možnost další materiální 

pomoci  

nekoncepční systém financování 

adiktologická poradna (Prevent)  

existence terénních programů  

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

kontakt s klienty přes sociální sítě chybějící azylový dům pro ženy 

vznik centra duševního zdraví – Fokus Písek, 

pobočka Strakonice (dosah na ORP Prachatice) 

chybějící denní centrum pro osoby bez přístřeší 

 

rozšíření služeb (Portusu Prachatice) – mediace, 

konference 

neexistující noclehárna v Prachaticích  

 

nové projekty v oblasti práce se závislostmi 

(Portus) 

nárůst trestních činů přes internet (mravnostní, 

hráčství..) – Město Prachatice, Městská policie 

posílení poradenství v terénu (KreBul) neexistence sociální práce na Volarsku 

(dlouhodobě) 

realizace komunitního centra (KreBul) nedostatečná podpora obcí této cílové skupiny 
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na ORP Prachatice 

vznik chráněného bydlení  nekoncepční systém financování 

systém financování ze strany Města Prachatice novela insolvenčního zákona 

 

rozšíření kapacity Azylového domu v Záblatí 

(nové prostory v budově pošty) 

 

indikované primární programy (Portus) – 

programy, když už je problém 

 

mobilní zdravotnické zařízení – spolupráce 

sociálních a zdravotních služeb (krajský projekt) 

– bez rozdílu cílové skupiny 

 

 

 

 

5.5.3 Priority pracovní skupiny Osoby v krizi 
 

Priorita 1 Udržení (zajištění základní dostupnosti) sociálních služeb pro osoby v krizi na území 

ORP Prachatice 

 

Opatření 1.1 Udržení dostupnosti pobytových sociálních služeb poskytovaných osobám v krizi 

Popis opatření: Pobytové sociální služby jsou podstatnou součástí služeb pro osoby v krizi. Jedná se 

zejména o služby, zajišťující ubytování pro lidi, kteří se ocitnou dočasně nebo trvale bez přístřeší. 

V ORP Prachatice jde o azylové domy pro muže, ženy a rodiny.  

 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 1.1.1 Zajištění základní dostupnosti služby azylové domy – Dům sv. Petra pro muže 

Aktivita 1.1.2 Zajištění základní dostupnosti služby azylové domy – Charitní domov sv. Dominika 

Savia pro matky s dětmi 

Aktivita 1.1.3 Zajištění základní dostupnosti služby azylové domy – Azylový dům Rybka Husinec 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.1 Zajištění základní dostupnosti služby azylové domy – Dům sv. Petra 

pro muže 

Charakteristika aktivity: 

Popis služby: Dům sv. Petra pro muže poskytuje služby 

dle §57 zákona 108/2006 Sb. Sídlí v Záblatí u Prachatic a 

na území ORP Prachatice zajišťuje azylové bydlení o 

kapacitě 13 lůžek pro muže od 18 do 64 let. Z důvodu 

potřebnosti se uvažuje o navýšení kapacity.   

Specifika služby: Ubytovaní uživatelé zde mají možnost 

se v rámci dobrovolnictví zapojit do pracovní činnosti a 

tím získat nebo si obnovit pracovní návyky. Jedná se o 

péči o domácí zvířectvo, práci na zahradě, pěstování 

zeleniny pro vlastní spotřebu, drobné údržbářské práce.  

Počet uživatelů za rok: 40 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 
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Předpokládaný realizátor:  Farní charita Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, obce, ostatní instituce, zdravotnická zařízení 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

13 13 13 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

2.000.000 2.000.000 3.100.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 1.055.000 1.055.000 1.150.000 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 450.000 450.000 450.000 

Ostatní 495.000 495.000 500.000 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0 0 1.000.000 

Zdůvodnění investic:  

V části objektu, ve kterém se nachází azylový dům, je 

pobočka České pošty. Pokud by došlo ke zrušení 

pobočky, využili bychom uvolněné prostory od roku 

2023 pro navýšení kapacity a zkvalitnění ubytování. 

V roce 2022 by proběhla rekonstrukce. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.2 Zajištění základní dostupnosti služby azylové domy – Charitní domov 

sv. Dominika Savia pro matky s dětmi 

Charakteristika aktivity: 

Popis služby: Charitní domov sv. Dominika Savia pro 

matky s dětmi poskytuje služby dle §57 zákona 

108/2006 Sb. Sídlí v Prachaticích a na území ORP 

Prachatice zajišťuje azylové bydlení o kapacitě 23 lůžek 

pro matky a dětmi, 1 krizové lůžko pro ženy 

ohrožené domácím násilím. 

Specifika služby: Charitní domov sv. Dominika Savia pro 

matky s dětmi pomáhá matkám s dětmi, samostatným 

ženám, které ztratily bydlení zejména v důsledku 

rozvodu či rozchodu s partnerem/partnerkou, nebo díky 

finanční krizi spojené s dlouhodobou nezaměstnaností, 

mají problémy mezigeneračního soužití v domácnosti, 

upadly do dluhové pasti, zažily domácí násilí či byly 

nuceny k prostituci. 

Počet uživatelů za rok: 25 matek/50 dětí 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Farní charita Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, obce, ostatní instituce, zdravotnické organizace 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u rok 2020 rok 2021 rok 2022 
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pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

23 23 23 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

2.730.000 2 730 000 2 780 000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 2.100.000 2.100.000 2.150.000 

Obce 50.000 50.000 50.000 

Příjmy od uživatelů 350.000 350.000 350.000 

Ostatní 230.000 230.000 230.000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.3 Zajištění základní dostupnosti služby azylové domy – Azylový dům 

Rybka 

Charakteristika aktivity: 

Azylový dům Rybka poskytuje služby dle §57 zákona 

108/2006 Sb. Sídlí v Husinci a na území ORP Prachatice 

zajišťuje azylové bydlení o kapacitě 50 lůžek se 

zaměřením na cílovou skupinu rodin s dětmi.  

Počet uživatelů za rok: 140 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Rybka, o.p.s. Tyršova 493, 375 01 Týn nad Vltavou 

Předpokládané spolupracující subjekty:   

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

50 50 50 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

4.400.000 4.700.000 4.700.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV    

Jihočeský kraj 3.818.000 4.152.000 4.152.000 

Obce    

Příjmy od uživatelů 600.000 600.000 600.000 

Ostatní    

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

800.000 0 0 

Zdůvodnění investic:  Rekonstrukce kotelny 

 

Opatření 1.2 Udržení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných 

osobám v krizi 

Popis opatření:  

Cílem opatření je podpora stávajících poskytovaných sociálních služeb, ať už jsou pobytové, 

ambulantní či terénní formy v jejich aktuální kapacitě.  

Opatření též směřuje ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a reflektuje odůvodněnou 
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potřebu definovanou ze strany poskytovatelů těchto služeb (specifika cílové skupiny). Cílová 

skupina se svým způsobem života a životními návyky dostává do konfliktu se společností. Tento 

způsob života lze odbourávat postupně a vždy na základě preventivně zaměřených programů, jako 

jediných fungujících principů předcházení sociálního propadu obecně. Cílem opatření je tedy i 

podpora poskytovatelů sociálních služeb při tvorbě a realizaci preventivních programů zaměřených 

na finanční gramotnost, trestnou činnost, rizikové chování aj. jako návazných a doprovodných 

služeb a projektů.  

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 1.2.1 Zajištění základní dostupnosti terénního programu Most naděje – Farní charita 

Prachatice 

Aktivita 1.2.2 Zajištění základní dostupnosti terénního programu Jihočeský streetwork – PREVENT 

99 z.ú. 

Aktivita 1.2.3 Zajištění základní dostupnosti terénního programu – ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. 

Aktivita 1.2.4 Zajištění základní dostupnosti služby krizová pomoc – Centrum pomoci rodině a 

dětem – Portus Prachatice, o.p.s. 

Aktivita 1.2.5 Zajištění základní dostupnosti služby krizová pomoc – Krizové centrum pro děti a 

rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. 

Aktivita 1.2.6 Zajištění základní dostupnosti odborného sociálního poradenství – Občanská 

poradna – KreBul, o.p.s. 

Aktivita 1.2.7 Zajištění základní dostupnosti odborného sociálního poradenství – Občanská 

poradna – detašovaná pracoviště – KreBul, o.p.s. 

Aktivita 1.2.8 Zajištění základní dostupnosti odborného sociálního poradenství – Adiktologická 

poradna – PREVENT 99 z.ú. 

Aktivita 1.2.9 Zajištění základní dostupnosti služby kontaktní centra – PREVENT 99 z.ú. 

Aktivita 1.2.10 Zajištění základní dostupnosti služby intervenční centra – Diecézní charita České 

Budějovice 

Aktivita 1.2.11 Zajištění základní dostupnosti služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče – Nemocnice Prachatice, a.s. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.1 Zajištění základní dostupnosti terénního programu Most naděje – 

Farní Charita Prachatice 

Charakteristika aktivity: 

Popis služby: Most naděje poskytuje služby dle §69 

zákona 108/2006 Sb. Sídlí v Prachaticích a na území ORP 

Prachatice zajišťuje terénní službu o kapacitě cca 2 500 

kontaktů/rok se zaměřením na osoby ohrožené 

sociálním vyloučením, kterým poskytuje zejména 

základní sociální poradenství.  

Specifika služby: Službu poskytuje v rodinách i u 

jednotlivců, se zaměřením na základní sociální práva            

i povinnosti, základní poradenství v oblasti zaměstnání, 

bydlení, péče o děti apod. Služba je pro uživatele 

bezplatná. Posláním je vyhledávat a pomáhat lidem, 

kteří jsou přímo ohroženi ztrátou bydlení v důsledku 

nízkých příjmů na hranici chudoby. Dále se věnujeme i 

lidem, kteří žijí odlišným způsobem života či jejich 
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chování vede k jejich odmítnutí ze strany sousedů či 

veřejnosti (například osoby po výkonu odnětí svobody, 

osoby či rodiny žijící ve vyloučených lokalitách, etnické 

menšiny). 

Počet uživatelů za rok: 2 500 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Farní charita Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, obce, ostatní instituce 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

2,5 2,5 2,5 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1.280.000 1.280.000 1.330.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 1.173.000 1.175.000 1.200.000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 15.000 15.000 15.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 92.000 90.000 115.000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.2 Zajištění základní dostupnosti terénního programu Jihočeský 

streetwork – PREVENT 99, z.ú. 

Charakteristika aktivity: 

Jihočeský streetwork Prevent působí na území 

Jihočeského kraje, kde prostřednictvím terénní sociální 

práce (tj. probíhá v přirozeném prostřední – ulice, 

veřejná prostranství, bary, squaty, byty …) vyhledává a 

kontaktuje osoby závislé a závislostmi ohrožené s cílem 

snižovat rizika jejich způsobu života a chránit veřejné 

zdraví. Služba je pravidelně poskytována ve městě 

Prachatice, Netolice a ve Volarech v časovém rozsahu 

4,5 hodiny týdně. Služba je poskytována vždy dvojicí 

terénních pracovníků. Další lokality budou v průběhu 

roku mapovány, např. Lhenice, Husinec, Vlachovo Březí 

a další obce dle potřeby.  

Specifika služby:  

Prostřednictvím služby se snižují a omezují rizika spojená 

s užíváním drog v populaci uživatelů drog a široké 

veřejnosti. Cíle programu vycházejí z principu Harm 

reduction  

a Public Health. Cílem služby je snižovat negativní 

dopady spojené s užíváním návykových látek (zdravotní 

a sociální stabilizace klienta, snižování rizikového 

chování, motivace ke změně životního stylu) a chránit 
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veřejné zdraví (bezpečná likvidace injekčního materiálu, 

informování veřejnosti, snížení výskytu infekčních 

chorob). Terénních program směřuje činnost i k dětem a 

mládeži ohroženými užíváním návykových látek s cílem 

informovat o nebezpečnosti a rizicích užívání těchto 

látek. 

Počet uživatelů za rok: 40 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  PREVENT 99 z.ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  PREVENT 99, KreBul o.p.s., Portus 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

Kapacita služby je 

definována pouze 

na úrovni okresů 

(jedná se o službu 

terénní programy 

pro cílovou 

skupinu osob 

závislých či 

závislostí 

ohrožených). Pro 

okres Prachatice 

je kapacita 1,4 

úvazku.  

 

Kapacita služby 

je definována 

pouze na úrovni 

okresů (jedná se 

o službu terénní 

programy pro 

cílovou skupinu 

osob závislých či 

závislostí 

ohrožených). 

Pro okres 

Prachatice je 

kapacita 1,4 

úvazku.  

 

Kapacita je dle 

SPRSS 

Jihočeského 

kraje na období 

201-2021. 

Předpokládáme, 

že nebude 

docházet 

k výraznému 

navýšení 

úvazku.  

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

728.276 760.000 800.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV, RVKPP 640.276 655.000 680.000 

Jihočeský kraj 60.000 70.000 80.000 

Obce 28.000 35.000 40.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.3 Zajištění základní dostupnosti terénního programu – ROZKOŠ bez 

RIZIKA, z.s. 

Charakteristika aktivity: 

Terénní program R-R funguje na území Prachaticka od 

roku 2005, pravidelně kontaktuje sexuální pracovnice 

tým poskytovatele (sociální pracovnice a zdravotní 

sestra). Cílem terénního programu je tyto ženy aktivně 

vyhledávat s nabídkou služeb poskytovatele – základní a 

odborné sociální poradenství, zdravotní služby, 



 

91 
 

distribuce preventivních materiálů a ochranných 

prostředků. Poskytovatele monitoruje prostituční scénu 

(klubovou, pouliční, internetovou), poskytuje online a 

offline poradenství v rámci internetové poradny. 

Sexuální pracovnice nabízí placené sexuální služby na 

internetu, nepravidelně je otevřený noční klub. Vznikají 

erotické salony. Poskytovatel pořádá akce pro veřejnost, 

např. testování na HIV zdarma, připravuje besedy a 

přednášky. Věnuje se výzkumné činnosti a 

připomínkování legislativy v oblasti prostituce. R-R je 

organizace s celostátní působností. 

Pověření k poskytování sociálních služeb vydalo MPSV. 

R-R je rovněž nestátní zdravotnické zařízení – 

dermatovenerologie. V rámci terénního programu 

poskytovatel odkazuje na Poradenské centrum R-R 

České Budějovice, které je spádové pro Jihočeský kraj. 

Zde poskytovatel nabízí odborné sociální poradenství, 

bezplatnou terapii a kompletní vyšetření na pohlavně 

přenosné infekce lékařem/lékařkou. 

Počet uživatelů za rok: 95 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Jihočeský kraj, města a obce, NNO, zdravotnická 

zařízení, KHS 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0,25 0,3 0,3 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

300.000 310.000 320.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 300.000 280.000 280.000 

Jihočeský kraj 0 0  

Obce 0 30.000 40.000 

Příjmy od uživatelů 0 0  

Ostatní 0 0  

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0 350.000 0 

Zdůvodnění investic:  
V následujících letech bude nutné pořídit nový 

automobil pro JčK.  

Výstupy: 

Ochrana veřejného zdraví, zlepšovat postavení 

sexuálních pracovnic a snižovat rizika, která s sebou 

práce v sexbyznysu přináší. 
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Číslo a název Aktivity: 1.2.4 Zajištění základní dostupnosti služby krizová pomoc – Centrum 

pomoci rodině a dětem – Portus Prachatice, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Popis služby: Krizové centrum – Centrum pomoci rodině 

a dětem poskytuje ambulantně služby dle §60 zákona 

108/2006 Sb. na území ORP Prachatice. Provozní doba 

každý pracovní den. 

Specifika služby: Specializace na práci s dětmi, 

kyberkriminalitu, rodinné mediace. 

Počet uživatelů za rok: 150 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Portus Prachatice, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Ostatní projekty Portus Prachatice, o.p.s. 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1,5 1,5 1,5 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1.202.000 1.226.000 1.293.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 989.000 1.013.000 963.000 

Jihočeský kraj 101.000 101.000 137.000 

Obce 50.000 50.000 100.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 62.000 62.000 93.000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.5 Zajištění základní dostupnosti služby krizová pomoc – Krizové 

centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. 

Charakteristika aktivity: 

Nejčastěji řešenými nepříznivými sociálními situacemi u 

uživatelů Krizového centra jsou: osobní krize, vztahová 

krize, rozvodová problematika, ztráta blízké osoby, 

ztráta zaměstnání, spory o děti, sebepoškozování dětí a 

mladistvých, poruchy příjmu potravy u dětí a 

mladistvých, výchovné problémy, šikana, domácí násilí, 

trestné činy, syndrom týraného dítěte, 

psychosomatické obtíže, syndrom zavrženého rodiče, a 

další.  V roce 2018 využilo poskytovaných sociálních 

služeb Krizového centra 462 uživatelů. Celkem se 

uskutečnilo 1067 kontaktů (jednotlivých návštěv osob 

bez ohledu na délku konzultace. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, 

z.ú. 
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Předpokládané spolupracující subjekty:  

Opatrovnické soudy, psychologové a psychiatři Jčk, 

dětská psychiatrická léčebna Opařany, ZDVOP, OSPOD 

Jčk, organizace Jčk s podobným zaměřením (Porceta, 

Arkáda, Temperi, Portus Prachatice) 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1,5 1,7 1,9 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1.063.180 1.126.970 1.194.588 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 958.240 1015734 1.076.678 

Jihočeský kraj 51.940 55.056 58.359 

Obce 53.000 56.180 59.551 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0 0 0 

Zdůvodnění investic:  - 

Výstupy: 

Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby 

v krizi.  

Krizové centrum je registrovaným poskytovatelem 

sociální služby krizové pomoci a současně je pověřené 

k výkonu sociálně-právní ochrany. Proto jsou 

zaměstnanci Krizového centra v každodenním 

telefonickém a emailovém styku s jednotlivými 

pracovišti OSPOD a soudců rozhodujících 

v opatrovnických řízení. Pracovníci Krizového centra 

pravidelně navštěvují klíčové pracovníky OSPODů i 

osobně, dále jsou realizována hromadná setkání 

Krizového centra, OSPODů, opatrovnických soudů. 

V úzkém kontaktu jsme také s ordinacemi klinických 

psychologů, pedopsychiatrů a s psychiatrickým 

oddělením Nemocnice České Budějovice, 

s psychiatrickými léčebnami Opařany a Dobřany. 

V rámci následné služby o uživatele jsme v kontaktu 

s Dětským diagnostickým ústavem Homole. Z výše 

uvedených zdrojů jsou zjišťovány údaje o potřebnosti 

sociální služby Krizová pomoc. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.6 Zajištění základní dostupnosti odborného sociálního poradenství – 

občanská poradna – KreBul, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc 

všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo 
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jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, 

dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své 

potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým 

místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. 

Držitel akreditace pro poskytování služeb v oblasti 

oddlužení 

Počet uživatelů za rok: 815 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  KreBul, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Města a obce na ORP, NNO, PMS… 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

2 2 2 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

850.000 900.000 950.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 720.000 760.000 800.000 

Jihočeský kraj 80.000 90.000 100.000 

Obce 50.000 50.000 50.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

900.000   

Zdůvodnění investic:  
Zakoupení osobního automobilu pro potřeby poradny, 

s možností přepravy osob s omezeným pohybem  

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.7 Zajištění základní dostupnosti odborného sociálního poradenství – 

Občanská poradna – detašovaná pracoviště – KreBul, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Udržení kontaktních míst Občanské poradny ve městě 

Volary, Husinec, Lenora, Strunkovice nad Blanicí. Cílem 

je udržet službu směrem ke zvýšení dostupnosti pro 

obyvatele uvedených měst a jejich spádových obcí. 

Kontaktní místo má upravenou provozní dobu, která 

odpovídá místním potřebám. Společně s rozšířením 

provozu služby je nutné zajistit navýšení personální 

obsazení služby o dalšího pracovníka na min. 0,5 úvazku.   

Akreditovaný poskytovat pro služby v oblasti oddlužení 

Počet uživatelů za rok: 160 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  KreBul, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  MAS Šumavsko, OPZ, Města a obce na ORP, NNO, PMS… 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u rok 2020 rok 2021 rok 2022 
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pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

160 170 180 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

500.000 550.000 600.000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.8 Zajištění základní dostupnosti odborného sociálního poradenství – 

Adiktologická poradna – PREVENT 99, z.ú. 

Charakteristika aktivity: 

Jedná se o certifikovanou sociální službu. Posláním 

Adiktologické poradny PREVENT je pomáhat lidem, kteří 

hledají řešení obtíží spojených se závislostním chováním. 

Do cílové skupiny poradny patří: osoby ohrožené 

závislostí na návykových látkách nebo jejich blízcí 

hledající možnosti řešení, na kterém se chtějí aktivně 

podílet. Službu v Prachaticích poskytuje pobočka 

Adiktologické poradny Prevent, a to každé pondělí a 

středu. 

Služba poskytuje bezplatně: ambulantní léčbu závislosti 

a doléčování formou individuální, párové a rodinné 

terapie. Nabízí odborné sociální poradenství, 

zprostředkování péče dalších odborníků a institucí 

(zdravotních a sociálních), testování HIV a virových 

hepatitid, krizovou intervenci, pomoc při vyřízení ústavní 

či rezidentní léčby, přípravu na léčbu, těhotenské testy 

pro uživatelky drog. Také může zprostředkovat 

podpůrnou skupinu pro abstinující klienty i rodičovskou 

skupinu. 

Počet uživatelů za rok: kvalifikovaný odhad, na základě 

propočtů z prvního roku fungování: 30 uživatelů 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  PREVENT 99, z.ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  

Jihočeský streetwork Prevent, Kontaktní centrum 

Prevent Prachatice, Kontaktní centrum Prevent 

Strakonice,  OSPOD Prachatice, OSPOD Vimperk, PMS 

Prachatice, MUDr. Martin Čech, MUDr. Helena Havlová, 

PaedDr. Mgr. Dagmar Hrubá, Dům sv. Petra pro muže 

v Záblatí, Rybka o.p.s., Dům sv. Dominika Savia, Centrum 

pro bezinterferonovou léčbu  HCV infekce Kliniky 

hepatogastroenterologie IKEM, Infekční oddělení 

nemocnice v Českých Budějovicích, Psychiatrická 

léčebna Červený dvůr, Psychiatrická léčebna Lnáře, 

Terapeutická komunita Karlov, Terapeutická komunita 

Heřmaň, KreBul, o.p.s., Portus Prachatice, o.p.s. 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u rok 2020 rok 2021 rok 2022 
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pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

0,4 0,7 0,7 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

525.000 735.000 750.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV, RVKPP 320.000 475.000 480.000 

Jihočeský kraj 170.000 200.000 200.000 

Obce 35.000 60.000 70.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.9 Zajištění základní dostupnosti služby kontaktní centra – PREVENT 99, 

z.ú. 

Charakteristika aktivity: 

Kontaktní centrum PREVENT Prachatice (dále jen KCP) je 

zařízení poskytující služby dle § 59 zákona 108/2006 Sb.  

Zařízení nabízí kontaktní a poradenské služby osobám 

ohroženým závislostmi a dále pak i jejich sociálnímu 

okolí (rodiče, partneři, ostatní příbuzní a známí). Jde o 

registrovanou sociální službu certifikovanou Radou vlády 

pro koordinaci protidrogové politiky. Cíle služby jsou 

zaměřené na ochranu veřejného zdraví a snižování rizik 

spojených s užíváním návykových látek. Cílovou 

skupinou jsou zejména rizikový uživatelé návykových 

látek (injekční uživatelé, uživatelé chovající se rizikově 

vůči sobě a svému okolí atp.). 

Kromě standardních provozních a mzdových nákladů 

jsou nedílnou součástí služby i náklady na zdravotní a 

informační materiál distribuovaný klientům. Jeho objem 

závisí na potřebách cílové skupiny a může být 

v jednotlivých letech variabilní. Zajištění tohoto 

materiálu nicméně vždy tvoří podstatnou část 

z celkového rozpočtu služby. 

Počet uživatelů za rok: 172 uživatelů služby / 1020 

kontaktů 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  PREVENT 99 z.ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  neuvedeno 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

2,5 3 3,2 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

2.942.000 3.090.000 3.200.000 

Předpokládané finanční zdroje na rok 2020 rok 2021 rok 2022 
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sociální službu:  

MPSV, RVKPP 2.027.000 2.160.000 2.250.000 

Jihočeský kraj 800.000 800.000 800.000 

Obce 115.000 130.000 150.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.10 Zajištění základní dostupnosti služby intervenční centra – Diecézní 

charita České Budějovice 

Charakteristika aktivity: 

Intervenční centrum poskytuje radu či pomoc v oblasti 

domácího násilí a následného pronásledování. Je 

specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je 

zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a 

nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, 

rada, podpora, provázení, sdílení) osobám ohroženým 

domácím násilím zejména v souvislosti s policejním 

vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. 

Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení 

krizových situací ohrožených osob vzniklých na základě 

domácího násilí a o navrácení osob do běžného života.  

Mezi základní činnosti Intervenčního centra dle zákona 

patří:  

1. sociálně terapeutické činnosti (krizová intervence)  

2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí (sociálně-právní 

poradenství, právní poradenství).  

Intervenční centrum uživatelům služby poskytuje 

sociálně právní poradenství, právní poradenství, 

krizovou intervenci (stabilizace psychického stavu), 

sestavení bezpečnostního plánu a zprostředkování 

dalších služeb ohrožené osobě.  

Služba je poskytována formou osobních, telefonických či 

emailových konzultací.  

Služba Intervenčního centra je poskytována ambulantní 

a terénní formou (může být poskytnut doprovod k 

lékaři, k soudu či na jednání s ostatními institucemi, 

např. Policie ČR, oddělení sociálně právní ochrany dětí, 

azylový dům atd.).  

Službu Intervenčního centra je možné využít i 

anonymně.  

Služba je bezplatná.  

Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné 

informovanosti mezi Intervenčním centrem, 

poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně 

právní ochrany dětí, obcemi, Policií České republiky a 
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obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy. 

Úlohou Intervenčního centra je budování 

interdisciplinárního týmu v oblasti problematiky 

domácího násilí na území kraje a jeho koordinace.  

Počet uživatelů za rok 2019 z ORP Prachatice: 

8 uživatelů služby  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Diecézní charita České Budějovice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  

Poskytovatelé jiných sociálních služeb (azylové domy, 

poradny, krizová centra, terénní programy), orgány 

sociálně právní ochrany dětí, odbory sociálních věcí, 

obce, Policie České republiky a obecní policie, okresní 

soud, okresní státní zastupitelství, Probační a mediační 

služba ČR, jakož i ostatní orgány veřejné správy, 

zdravotnická zařízení, úřady práce. 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

3,8 3,8 3,8 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

180.000 187.000 198.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 146.000 150.000 160.000 

Jihočeský kraj 11.000 12.000 12.000 

Obce 23.000 25.000 25.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 0 0 1000 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.11 Zajištění základní dostupnosti služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče – Nemocnice Prachatice, a.s. 

Charakteristika aktivity: 

Udržení služby dle § 52 Zákona o sociálních službách. 

Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují 

pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují 

lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické 

osoby a nemohou být proto propuštěny ze 

zdravotnického zařízení lůžkové péče25) do doby, než 

jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou 

fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních 

nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových 

sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 
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c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, 

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) aktivizační činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. 

Specifika služby: Kapacita služby činí 4 lůžka pro 

pacienty Oddělení následné péče, kteří již nesplňují 

kritéria ZP a nedostali bychom za ně úhradu. 

Počet uživatelů za rok: 2018 5, v letošním roce 2019 již 

10 uživatelů služby. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale : nasmlouvaná 4 lůžka se ZP trvale 

Předpokládaný realizátor:  Nemocnice Prachatice, a.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  žádné 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

4 4 4 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

V rámci platby ZP V rámci platby 

ZP 

V rámci platby 

ZP 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV              0           0           0 

Jihočeský kraj              0           0           0 

Obce              0           0           0 

Příjmy od uživatelů 

Do výše 370 Kč za 

den každý klient 

Do výše 370 Kč 

za den každý 

klient 

Do výše 370 Kč 

za den každý 

klient 

Ostatní 

ZP hradí pouze 

zdrav. výkony – 

převazy apod. 

ZP hradí pouze 

zdrav. výkony– 

převazy apod. 

ZP hradí pouze 

zdrav. výkony– 

převazy apod. 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

              0             0            0 

Zdůvodnění investic:  Pokud jsou nutné, hradíme je z našich prostředků 

Výstupy: 

Naše nemocnice především zajišťuje nepřetržitou 

akutní lůžkovou péči i péči ambulantní včetně lékařské 

pohotovostní služby (LPS). 

 

 

Priorita 2 Rozvoj (zajištění optimální dostupnosti) sociálních služeb pro osoby v krizi na území 
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ORP Prachatice 

 

Opatření 2.1 Rozvoj pobytových sociálních služeb poskytovaných osobám v krizi 

Popis opatření: Cílem opatření je poskytnout službu většímu množství uživatelů, a to na základě 

trvající potřebnosti. Jedná se o výhledové rozšíření kapacity azylového domu pro muže. Rozšíření 

je závislé na získání prostor poštovního úřadu, který by měl být v obci zrušen.  

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 2.1.1 Zajištění optimální dostupnosti služby azylové domy – navýšení kapacity Domu sv. 

Petra pro muže 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.1 Zajištění optimální dostupnosti služby azylové domy – navýšení 

kapacity Domu sv. Petra pro muže 

Charakteristika aktivity: 

Dům sv. Petra pro muže poskytuje služby dle §57 zákona 

108/2006 Sb. Sídlí v Záblatí u Prachatic a na území ORP 

Prachatice zajišťuje azylové bydlení o kapacitě 13 lůžek 

pro muže od 18 do 64 let. Z důvodu potřebnosti se 

uvažuje o navýšení kapacity.   

Specifika služby: Ubytovaní uživatelé zde mají možnost 

se v rámci dobrovolnictví zapojit do pracovní činnosti a 

tím získat nebo si obnovit pracovní návyky. Jedná se o 

péči o domácí zvířectvo, práci na zahradě, pěstování 

zeleniny pro vlastní spotřebu, drobné údržbářské práce.  

Počet uživatelů za rok: 40 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Farní charita Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, obce, ostatní instituce, zdravotnická zařízení 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

13 13 13 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

2.000.000 2.000.000 3.100.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 1.055.000 1.055.000 1.150.000 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 450.000 450.000 450.000 

Ostatní 495.000 495.000 500.000 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0 0 1.000.000 

Zdůvodnění investic:  

V části objektu, ve kterém se nachází azylový dům, je 

pobočka České pošty. Pokud by došlo ke zrušení 

pobočky, využili bychom uvolněné prostory od roku 

2023 pro navýšení kapacity a zkvalitnění ubytování. 
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V roce 2022 by proběhla rekonstrukce. 

 

 

Opatření 2.2 Rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb poskytovaných osobám v krizi 

Popis opatření:  

Na základě poptávky je uvažováno rozšíření některých služeb, a to za účelem pokrytí služeb pro 

cílovou skupinu osoby v krizi. Jedná se o rozšíření stávajících služeb, případně vznik služeb, které 

v regionu zatím nefungují, přesto je po nich poptávka.  

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 2.2.1 Zajištění optimální dostupnosti odborného sociálního poradenství terénní formou – 

KreBul, o.p.s. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.2.1 Zajištění optimální dostupnosti odborného sociálního poradenství 

terénní formou – KreBul, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Jedná se o terénní službu odborného sociálního 

poradenství, jehož cílem je větší dostupnost služby 

v regionu OPR Prachatice, za účelem poskytování 

pomoci a rad osobám z cílových skupin.  

Jedná se o terénní službu, kdy bude využíváno speciálně 

upravené vozidlo, které bude sloužit jako pojízdná 

kancelář. Držitel akreditace pro poskytování služeb 

v oblasti oddlužení. 

Počet uživatelů za rok: 300 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  KreBul, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Města a obce na ORP, NNO, PMS… 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1 1 1 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

500.000 550.000 600.000 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1.350.000 0 0 

Zdůvodnění investic:  
Zakoupení a úprava vozidla pro potřeby pojízdné 

kanceláře.  

 

 

Priorita 3 Podpora doprovodných aktivit pro osoby v krizi na území ORP Prachatice 

 

Opatření 3.1 Podpora dalších doplňkových aktivit a služeb pro osoby v krizi 

Popis opatření:  

V rámci práce s cílovou skupinou osoby v krizi je důležitá návaznost na další služby a aktivity, které 

mohou pomoci cílové skupině překonat těžké životní období, vrátit jej opět plnohodnotně do 

společnosti. Z tohoto důvodu je nutná existence doplňkových služeb, které mohou pomoci 
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zvyšovat kompetence uživatele, přispět k jeho rychlejšímu překonání krizového stavu a navrácení 

zpět do normálu.  

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 3.1.1 Realizace Komunitního centra – KreBul, o.p.s. 

Aktivita 3.1.2 Vznik chráněného bydlení 

Aktivita 3.1.3 Podpora projektů zaměřených na multikulturní sbližování s cizinci 

 

Číslo a název Aktivity: 3.1.1 Realizace Komunitního centra – KreBul, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Komunitní centrum je místem setkávání nejen organizací 

sdružující osoby se zdravotním postižením a seniory, 

které zde provozují pravidelné i nepravidelné činnosti a 

aktivity, ale i místem pro setkávání veřejnosti a obyvatel 

bytů zvláštního určení.  Komunitní centrum je 

bezbariérově upraveným prostorem. Cílem aktivity je 

zachovat stávající fungování centra, které budou i 

nadále využívat organizace poskytující doprovodné 

služby, registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, ale i 

veřejnost. 

Využívány budou zcela nově vybudované bezbariérové 

prostory v půdních prostorách KreBul, o.p.s. na Zlaté 

stezce 145 v Prachaticích.  

Počet uživatelů za rok: 40 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  KreBul, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, obce ORP 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

40 40 40 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

700.000 750.000 800.000 

 

Číslo a název Aktivity: 3.1.2 Vznik chráněného bydlení 

Charakteristika aktivity: 

Chráněné bydlení napomáhá uživatelům k získání 

návyků a osvojení si povinností, které sebou přináší 

samostatné bydlení. Na základě pravidel pro fungování 

chráněného bydlení dochází k větší socializaci uživatele, 

jeho větší zapojení do běžného fungování., osvojení si 

návyků a povinností, spjatých s bydlením.  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Poskytovatel sociálních služeb, NNO 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Obce, města 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
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Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

 

Číslo a název Aktivity: 3.1.3 Podpora projektů zaměřených na multikulturní sbližování s cizinci 

Charakteristika aktivity: 

Spolupráce při tvorbě a realizaci projektů s 

multikulturním zaměřením usnadňující začlenění cizinců, 

kteří na místní úrovni chtějí vytvářet pozitivní hodnoty. 

Posílení informovanosti o problematice cizinců žijících v 

naší zemi prostřednictvím projektů, které mohou být 

realizovány dobrovolnickými organizacemi či fyzickými 

osobami, studenty atd. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  NNO, veřejnost, školy, obce 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, veřejnost, školy, obce 

 

Opatření 3.2 Prevence sociálně patologických jevů 

Popis opatření: Při vlastní práci s cílovou skupinou osoby v krizi je důležité také preventivní 

působení, které může předejít pádu uživatele do vlastní krize. Jsou realizovány preventivní 

programy a aktivity, které mohou pomoci zvládnout vznikající situaci bez pádu do krize, kterou je 

nutno následně řešit například využitím sociální služby. Preventivní akce mají pomoci předejít 

vzniku náročných situací, se kterými si uživatel neví rady.  

 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 3.2.1 Obecně prospěšné práce  

Aktivita 3.2.2 Veřejně prospěšné práce  

Aktivita 3.2.3 Činnost Probační a mediační služby Prachatice 

Aktivita 3.2.4 Činnost Městské policie Prachatice 

Aktivita 3.2.5 Realizace aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů 

 

Číslo a název Aktivity: 3.2.1 Obecně prospěšné práce 

Charakteristika aktivity: 

Město Prachatice ve spolupráci s PMS Prachatice 

poskytuje svým občanům možnost vykonávat trest 

obecně prospěšných prací na území města Prachatice. 

Tím umožňuje lidem, kteří překročili zájem chráněný 

trestním zákoníkem odčinit svůj prohřešek v komunitě 

města, ve kterém žijí a vykonanou sankcí tak přispět 

městu k zvelebení a udržení čistoty. 

Spolupráce mezi PMS a městem je především 

organizačního rázu. Služba není poskytována ve 

Volarech, kde je velká míra osob, zapojitelných do 

obecně prospěšných prací. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Městská policie Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Probační a mediační služba Prachatice 
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Číslo a název Aktivity: 3.2.2 Veřejně prospěšné práce 

Charakteristika aktivity: 

Jedná se zejména o práce nekvalifikované, spočívající v 

údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě 

veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných 

činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních 

nebo jiných obecně prospěšných institucí (§112 odst. 1 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 

Za jiné obdobné činnosti lze považovat práci osobního 

asistenta osob se zdravotním postižením, pomocné 

práce v oblasti charity, pomocné práce v oblasti sociální 

a kulturní, pomocné práce ve školách a při údržbě 

sportovišť. 

VPP (veřejně prospěšné práce) jsou časově omezené 

pracovní příležitosti, sjednávané na dobu maximálně 12 

měsíců, ve výjimečných případech až na 24 měsíců. 

Vytváření takovýchto pracovních příležitostí bude 

reagovat na aktuální situaci na trhu práce. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště 

Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Obce v ORP Prachatice 

 

Číslo a název Aktivity: 3.2.3 Činnost Probační a mediační služby Prachatice 

Charakteristika aktivity: 

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování 

účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů 

spojených s trestnou činností a současně organizuje a 

zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů 

a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu 

komunity a prevenci kriminality. 

Probační a mediační služba je institucí na poli trestní 

politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí sociální 

práce a práva, zejména trestního. Vyváženým 

propojením obou se vytvořila nová multi disciplinární 

profese v systému trestní justice. K dispozici byla také 

služba pomoci obětem trestných činů. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Probační a mediační služba, Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
policie, soudy, úřady, zdravotnická zařízení, 

poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 

 

Číslo a název Aktivity: 3.2.4 Činnost Městské policie Prachatice 

Charakteristika aktivity: 
Obecní policie při zabezpečování místních záležitost 

veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto 
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nebo zvláštního zákona: 

- přispívá k ochraně bezpečnosti osob a 

jejich majetku 

- dohlíží na dodržování pravidel 

občanského soužití 

- dohlíží na dodržování obecně závazných 

vyhlášek a nařízení obce 

- podílí se v rozsahu stanoveném 

zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost 

provozu na pozemních komunikacích 

- podílí se na dodržování právních 

předpisů o ochraně veřejného pořádkua v 

rozsahu svých povinností a oprávnění 

stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí 

opatření k jeho obnovení 

- podílí se na prevenci kriminality v obci 

- provádí dohled nad dodržováním čistoty 

na veřejných prostranstvích v obci 

- odhaluje přestupky a jiné správní 

delikty, jejichž projednávání je v působnosti 

obce 

- poskytuje za účelem zpracování 

statistických údajů Ministerstvu vnitra na 

požádání údaje o obecní policii 

 

V Prachaticích dále zabezpečuje: 

- pomocí pultu centralizované ochrany 

zajišťuje nepřetržité střežení připojených 

objektů 

- zabezpečuje dohled v ranních hodinách 

na nebezpečných přechodech pro chodce u 

základních škol zejména Základní škola 

Prachatice Vodňanská 

- provádí besedy na školách k 

bezpečnému chování a předcházení krizových 

situací 

- provádí odchyt zatoulaných psů, jejich 

umístění do sanitárních kotců 

- zabezpečuje výkon trestu obecně 

prospěšných prací 

- vyhledává v katastrálním území města 

vraky, černé skládky a jiné závady a činí kroky 

vedoucí k jejich odstranění 

- zabezpečuje a dohlíží na provoz 

parkovacích automatů a placených parkovišť 
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- provádí kontroly objektů na základě 

dohody s vlastníkem 

- provozuje městský kamerový systém 

- provádí preventivní kontroly dětských 

hřišť, na přechodech pro chodce, dodržování 

zákazu prodeje tabákových výrobků, alkoholu a 

hry na výherních a hracích automatech osobám 

mladším 18-ti let, společných prostor v domech, 

které jsou veřejnosti přístupné, garážových 

komplexů na okraji města atd. 

- zpracovává projekty v oblasti prevence 

kriminality 

- rozmisťování a provoz radarových 

ukazatelů rychlosti 

- zabezpečuje činnost povodňové hlídky 

 

Na zabezpečení těchto úkolů se podílí 15 strážníků a 1 

civilní zaměstnanec jako manažer prevence kriminality, 

tiskový mluvčí a administrativní pracovník a mimo další 

vybavení se používají 2 vozidla. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Městská policie Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Město Prachatice 

 

Číslo a název Aktivity: 3.2.5 Realizace aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů 

Charakteristika aktivity: 

Jsou realizovány pravidelné preventivní akce a aktivity, 

jejichž cílem je preventivní působení na cílovou 

skupinu, a to formou seminářů, workshopů, kdy jsou 

potencionální uživatelé konfrontováni s podobnými 

příběhy, problémy a jejich řešením. Cílem je 

preventivně působit např. v oblastech finanční 

gramotnosti (zodpovědné půjčování, rodinné 

rozpočty…), případně v oblasti prevence rizikového 

jednání na internetu.  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Portus Prachatice, o.p.s., KreBul, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Veřejnost, školy, obce, Město Prachatice 
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5.6 Rodiny s dětmi 
 

5.6.1 Vymezení cílové skupiny 
Děti (ve věku od 0 do 15 let): 

- děti s poruchami učení 

- děti s výchovnými problémy 

- děti se závislostmi 

Mládež (od 15 do 26 let): 

- delikventní mládež (šikana, přestupky…) 

- nezaměstnaná mládež 

- mládež se závislostmi  

Rodiny (rodiče s nezaopatřenými dětmi): 

- rodiny s nízkými příjmy   

- rodiny s nízkými rodičovskými kompetencemi 

- rodiny se sociálně patologickými jevy 

- rodiny v akutní krizi 

- sociálně izolované rodiny 

- rodiny ohrožené sociálním vyloučením 

- rodiny se závislostmi 

 

5.6.2 SWOT analýza pracovní skupiny 
SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

existence krizového centra zadavatelé (obce) neřeší problematiku rodin 
s dětmi 

existence NZDM a SAS terénní program „Most naděje“ (Farní charita 
Prachatice) 

existence azylových domů pro rodiny s dětmi 
(Rybka Husinec, Dominika Savia Prachatice) 

centralizace sociálních služeb ve velkých 
městech 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi neexistence koncepce prorodinné politiky pro 
město Prachatice 

Prevent 99 – adiktologické služby  

spolupráce s prorodinnými aktivitami (Impakt, 
KreBul, Portus, knihovna Prachatice, DDM 
Prachatice 

 

existence alternativního vzdělávání (Montessori 
– Národní Prachatice, lesní klub Starý svět) 

 

asistenti logopeda, pobočka Týn na Vltavou 
(2.klinický logoped v Prachaticích) 

 

pečovatelská služba pro rodiny s dětmi 
(Oblastní charita Vimperk) 

 

doprovázení pěstounských rodin a žadatelů o 
náhradní rodinnou péči 

 

poradenské programy úřadu práce  

existence dětských skupin  

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

jiné formy propagace sociálních služeb  chybí dětští psychologové a psychiatři 

spolupráce mezi poskytovateli (výměna chybí systém prevence/koncepce prevence pro 
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informací) město Prachatice 

probační programy pro mládež (PMS) kofinancování sociálních služeb a participace na 
sociální služby (obce) 

péče o pečující (rodiny) neexistence sociální práce ve Volarech 

rozšíření služeb pedagogicko-psychologické 
poradny (metodik a klinický psycholog) 

nedostatek sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách 

dostupné sociální bydlení a startovací byty podfinancování sociálních služeb 

spolupráce komunitního plánování sociálních 
služeb s MAP  

novela insolvenčního zákona – nedostatečná 
kapacita poraden – nárůst osob s dluhovou 
problematikou 

podpora rodin cizinců (probační a mediační 
služba) 

 

tvorba koncepce prorodinné politiky pro město 
Prachatice 

 

vytvoření plánu prevence města  

informační systém – kalendář akcí na stránkách 
města (Portus Prachatice) 

 

vytvoření Family Pointu (Portus Prachatice)  

 

 

5.6.3 Priority pracovní skupiny Rodiny s dětmi 
Priorita 1 Udržení (zajištění základní dostupnosti) sociálních služeb pro rodiny s dětmi na území 

ORP Prachatice 

 

Opatření 1.1 Udržení dostupnosti terénních a ambulantních služeb poskytovaných rodinám s 

dětmi 

Popis opatření:  

Jedná se o udržení jediné ambulantní sociální služby určené pro děti a mládež – Klub I.P. 

organizace Portus Prachatice, o.p.s. 

 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 1.1.1 Zajištění základní dostupnosti služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub 

I.P., Portus Prachatice, o.p.s. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.1 Zajištění základní dostupnosti služby nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež Klub I.P. – Portus Prachatice, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: 

Posláním Klubu I.P. je poskytovat podporu, pomoc, 

informace, bezpečný prostor a možnost smysluplného 

trávení volného času dětem a mladým lidem od 6 do 20 

let, kteří jsou vystaveni sociálním nástrahám a 

náročnému životnímu období. 

Specifika služby: registrovaná sociální služba 

Počet uživatelů za rok: 90 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Portus Prachatice, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Všechna ostatní zařízení Portus Prachatice, o.p.s. 
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Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

2,5 úvazku 2,5 úvazku 2,5 úvazku 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 1.350.000 1.350.000 1.350.000 

Jihočeský kraj 300.000 300.000 300.000 

Obce 125.000 125.000 125.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 225.000 225 000 225 000 

 

 

Priorita 2 Podpora doprovodných aktivit pro rodiny s dětmi na území ORP Prachatice 

 

Opatření 2.1 Podpora dalších doplňkových aktivit a služeb pro rodiny s dětmi 

Popis opatření: Na ORP Prachatice figuruje unikátní, propojená nabídka doprovodných aktivit 

k sociálním službám, která zahrnuje rodinná centra, poradenství a služby péče o rodinu. 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 2.1.1 Doprovázení pěstounských rodin 

Aktivita 2.1.2 Doprovázení všech zájemců a žadatelů o náhradní rodičovskou péči 

Aktivita 2.1.3 Udržení a rozvoj rodinného centra Sluníčko v Prachaticích 

Aktivita 2.1.4 Udržení a rozvoj rodinného centra Dupy Dub v Dubu u Prachatic 

Aktivita 2.1.5 Podpora alternativního vzdělávání 

Aktivita 2.1.6 Udržení základní školy speciální – ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387 

Aktivita 2.1.7 Dětské skupiny 

Aktivita 2.1.8 Poradenský program pod partnerstvím ÚP ČR (FlexiSTART) 

Aktivita 2.1.9 Tvorba koncepce prorodinné politiky pro město Prachatice 

Aktivita 2.1.10 Udržení služeb Pedagogicko psychologické poradny Prachatice  

Aktivita 2.1.11 Zajištění rodinné mediace 

Aktivita 2.1.12 Udržení rodinného poradenství 

Aktivita 2.1.13 Vytvoření FamilyPointu 

Aktivita 2.1.14 Poradenství v oblasti kyberkriminality a netolismu  

Aktivita 2.1.15 Udržení dobré spolupráce napříč organizacemi 

Aktivita 2.1.16 Udržení Coworkingového centra 

Aktivita 2.1.17 Informační systém – kalendář akcí 

Aktivita 2.1.18 Podpora logopedické péče 

Aktivita 2.1.19 Podpora alternativního komunitního centra pro rodiny s dětmi 

Aktivita 2.1.20 Udržení Informačního centra pro mládež 

Aktivita 2.1.21 Vytvoření adrenalinového hřiště 

Aktivita 2.1.22 Pokračování projektu Podpora rodinám – Netolice  

Aktivita 2.1.23 Program Rodičovský semafor 
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Číslo a název Aktivity: 2.1.1 Doprovázení pěstounských rodin 

Charakteristika aktivity: 

Udržení služby „doprovázení pěstounských rodin“, 

která se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí. Předpokládaný počet uživatelů služby 

ročně: 20 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Oblastní charita Vimperk, případně další poskytovatel 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.2 Doprovázení všech zájemců a žadatelů o náhradní rodičovskou péči 

Charakteristika aktivity: 

Na ORP Prachatice nově zavedena nabídka služeb pro 

zájemce a žadatele o pěstounskou péči a osvojení. 

Předpokládaný počet zájemců o službu ročně: 200. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Prevent 99, z. ú. Strakonice, případně další poskytovatel 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.3 Udržení a rozvoj rodinného centra Sluníčko v Prachaticích 

Charakteristika aktivity: 

Posláním Rodinného centra Sluníčko je umožňovat 

osobám pečujícím o děti ve věku do 6 let pravidelná 

společná setkávání, v jejichž rámci mají možnost účastnit 

se nejrůznějších aktivit zaměřených jak na svůj rozvoj 

osobnosti, tak svých dětí, aktivní odpočinek a relaxaci. 

Součástí jsou tři dětské skupiny (dvě v Prachaticích a 

jedna v Lažišti) 

Počet uživatelů za rok: 300 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Portus Prachatice, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Všechna ostatní zařízení Portus Prachatice, o.p.s. 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

6,0 6,0 6,0 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

440.000 440.000 440.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 340.000 340.000 340.000 

Jihočeský kraj 20.000 20.000 20.000 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 50.000 50.000 50.000 

Ostatní 30.000 30.000 30.000 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

450.000 450.000 450.000 

Zdůvodnění investic:  Nový dětský klub 
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Číslo a název Aktivity: 2.1.4 Udržení rodinného centra Dupy Dub v Dubu u Prachatic 

Charakteristika aktivity: 

Popis služby: Zajištění základního provozu dlouhodobě 

fungujícího venkovského mateřského centra při 

minimalizaci nákladů. Program umožňuje vytvářet 

vhodné prostředí a podmínky pro fungování rodiny 

Specifika služby:  V regionu není jiný poskytovatel, který 

by nabízel stejný či obdobný program rodinám z této 

cílové skupiny (zejména obyvatelům venkova). 

Realizovaný program působí preventivně proti 

sociálnímu vyloučení způsobenému sociální izolací, 

podporuje integraci zdravotně postižených a etnických 

menšin. Zapojením prarodičů posiluje mezigenerační 

soužití. Poradenské, tréninkové i integrační aktivity jsou 

navzájem provázané, aby byl naplněn princip 

nízkoprahovosti a souběžně i vysoké odbornosti 

poskytovatelů a kvality služeb. 

Vzdělávací program – přednášková činnost a osvětové  

kampaně jsou realizovány v pronajatých prostorech 

v Prachaticích. 

Počet uživatelů za rok:  600 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale  

Předpokládaný realizátor:  
IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií, z.s., 

případně další poskytovatel 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Městys Dub 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

110.000 120.000 140.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 25.000 30.000 35.000 

Obce 85.000 90.000 95.000 

Příjmy od uživatelů 0 0 10.000 

Ostatní 0 0 0 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.5 Existence alternativního vzdělávání 

Charakteristika aktivity: 

Udržení činnosti Montessori školky a dětské skupiny při 

ZŠ Národní v Prachaticích včetně Montessori prvního a 

druhého stupně základní školy na ZŠ Národní. Udržení 

činnosti Lesního klubu Prachatice a nově vzniklé Školky 

Lotty. 
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Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

Lesní klub Prachatice, Montessori škola – Základní škola 

Prachatice, Národní 1018, Lesní klub Prachatice, Školka 

Lotty 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Město Prachatice 

 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.7 Dětské skupiny 

Charakteristika aktivity: 

Na ORP Prachatice figuruje několik organizací, které 

nabízejí rodinám s dětmi variantu, jak skloubit rodinný 

a pracovní život prostřednictvím dětských skupin 

s omezenou kapacitou. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

Portus Prachatice, o.p.s.; Základní škola Prachatice, 

Národní 1018; Centrum aplikovaného výzkumu a 

dalšího vzdělávání, o.p.s., Lesní školka, Lotty  

Předpokládané spolupracující subjekty:  Obce, veřejnost, MPSV, EU 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.8 Poradenský program pod partnerstvím ÚP ČR  (FlexiSTART) 

Charakteristika aktivity: 

Projekt FlexiSTART do práce je komplexní poradensko-

motivačně vzdělávací program, který je zaměřený na 

pomoc osobám znevýhodněným na trhu práce v Jč kraji 

/ např. rodičům pečujícím o malé děti, osobám 

pečujícím o jiné závislé osoby /. Cílem projektu je 

minimalizovat překážky, které brání účastníkům při 

návratu na trh práce. Projekt nabízí pro uchazeče o 

zaměstnání poradenství, rekvalifikace, semináře, 

personální poradenství, mzdové příspěvky, 

zprostředkování flexibilních forem zaměstnání, 

Číslo a název Aktivity: 2.1.6 Udržení základní školy speciální – ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387 

Charakteristika aktivity: 

Popis služby:  

1/ vzdělávání žáků s mentálním postižením 

2/ možnost vzdělávání žáků se specifickými poruchami 

učení, se specifickými poruchami chování a autismem  

Specifika služby: jsme vzdělávací instituce 

Počet uživatelů za rok:  

ad 1/ 45 žáků 

ad 2/ tato třída dosud nebyla naplněna, s touto možností 

v současné době seznamujeme rodičovskou veřejnost 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Základní škola, Prachatice, Zlatá stezka 387 

Předpokládané spolupracující 

subjekty:  

Jihočeský kraj 
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příspěvek na dopravu a péči o závislou osobu. Realizátor 

projektu Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů 

o.p.s. České Budějovice je nositelem Jihočeského paktu 

zaměstnanosti, Úřad práce ČR – KrP České Budějovice je 

partnerem projektu. Projekt je nabízen uchazečům o 

zaměstnání všech kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR 

v JČ kraji. 

Časový harmonogram/doba trvání: 
2020 – 2022/ trvale 

do 31. 12. 2020 

Předpokládaný realizátor:  
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů o.p.s.  

České Budějovice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Partner projektu: Úřad práce ČR – krajská pobočka 

České Budějovice 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

cca 30 účastníků 

zařazených ve 2-3 

bězích programu 

- - 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

celkový rozpočet 

projektu: 

9.151.450 

- - 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 

Operační program  

Zaměstnanost + 

státní  rozpočet 

ČR 

rok 2021 

- 

rok 2022 

- 

MPSV 
soutěžní projekt 

ESF 

- - 

Výstupy: 
Pomoc osobám znevýhodněným na trhu práce najít 

vhodného zaměstnavatele. 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.9 Tvorba koncepce prorodinné politiky pro město Prachatice 

Charakteristika aktivity: 

Město Prachatice v roce 2015 získalo ocenění obec 

přátelská rodinám spojené s aktivitami, které mají 

udržitelnost. Každoročně se pravidelně konají dny 

rodiny, týdny zdraví a setkávání s NNO, které pracují s 

rodinami a dětmi. 

V rámci tříletého plánu se bude realizovat nový projekt 

prorodinné politiky. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
Město Prachatice – odbor sociálních věcí, oddělení 

sociálně právní ochrany dětí společně s NNO 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO 
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Číslo a název Aktivity: 2.1.10 Udržení služeb Pedagogicko psychologické poradny Prachatice 

Charakteristika aktivity: 

PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost je 

vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o 

poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních. 

PPP poskytuje služby psychologického a speciálně 

pedagogického poradenství a pedagogickou a 

psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. 

Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 let, zákonným 

zástupcům dítěte, zletilým klientům a pedagogickým 

pracovníkům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou 

zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů, 

metodiků prevence a sociálních pracovnic. Odborní 

pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají 

o vysokou profesionální úroveň své práce. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice, 

pracoviště Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Školy, rodiny, poskytovatelé sociálních služeb, obce, 

města, NNO 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.11 Zajištění rodinné mediace 

Charakteristika aktivity: 

Aktivita byla nastartována Odborem sociálních věcí 

MěÚ Prachatice díky semináři, na kterém byl přítomný 

mediátor. 

V Krizovém centru – centru pomoci rodině a dětem 

organizace Portus Prachatice, o.p.s. je přítomen 

mediátor s výcvikem, kterého je možné do mediačních 

jednání zapojit.  

Cílem je také udržet spolupráci s Jihočeským centrem 

mediace. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
p. Hanousková, fyzická osoba s platnou akreditací 

mediátora, Portus Prachatice, o.p.s., a další 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Město Prachatice a další specializovaní odborníci 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.12 Udržení rodinného poradenství 

Charakteristika aktivity: 

Poradenství určené jednotlivcům, párům a rodinám v 

závažných životních situacích, do nichž se může dostat 

každý v důsledku nečekaných změn a zvýšených 

životních nároků. Pomoc s řešením partnerské, 
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manželské či rodinné problematiky Jde především o 

pomoc v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů se 

sociálním okolím. Pomoc rodině a dětem 

prostřednictvím včasné odborné psychosociální 

pomoci, zejména pak rodinám a dětem v krizové životní 

situaci, kterou vnímají jako zátěžovou, nepříznivou či 

ohrožující 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

Květa Kadlecová; Dagmar Hrubá; Tomáš Hajný, Romana 

Karták; KreBul, o.p.s.; Krizové centrum Portus 

Prachatice, o.p.s.; Hana Modlitbová; Lucie Štětinová; 

Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí; 

Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice, 

pracoviště Prachatice; další poskytovatel 

Předpokládané spolupracující subjekty:  neuvedeno 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.13 Vytvoření FamilyPointu 

Charakteristika aktivity: 

Rodinné centrum Sluníčko organizace Portus Prachatice, 

o.p.s. má v plánu vybudovat FamilyPoint pro cílovou 

skupinu rodiny s dětmi, cílem je udržet tuto aktivitu. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Portus Prachatice, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Familypoint.cz 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

20.000 1.500 1.500 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 20.000 1.500 1.500 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.14 Poradenství v oblasti kyberkriminality a netolismu  

Charakteristika aktivity: 

Portus Prachatice, o.p.s. jako akreditovaná vzdělávací 

instituce nabízí poradenství a vzdělávací semináře z 

oblasti kyberkriminality (formy kyberšikany, rizika 

sociálních sítí – Facebook, Instagram a TikTok, fenomén 

Google, rodičovská kontrola, bezpečné chování na 

Internetu, rizika smartphonů a tabletů, ochrana 

soukromí, rizika počítačových her, ...). 

Počet uživatelů za rok: 1500 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 
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Předpokládaný realizátor:  Portus Prachatice, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Policie ČR 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0,5 0,5 0,5 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

200.000 200.000 200.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 50.000 50.000 50.000 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 100.000 100.000 100.000 

Ostatní 50.000 50.000 50.000 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Zdůvodnění investic:  Modernizace učebny, úniková hra 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.15 Udržení dobré spolupráce napříč organizacemi  

Charakteristika aktivity: 

Udržení a rozvoj spolupráce mezi školami, obcemi, 

organizacemi a dalšími subjekty v ORP Prachatice nejen 

v rámci komunitního plánování sociálních služeb a 

místního akčního plánování. Aktivita je zaměřena na 

podporu spolupráce škol a sociálních služeb (např. 

realizace setkání zástupců škol a sociálních služeb, 

setkání metodiků prevence při ZŠ v rámci týdne 

sociálních služeb a prezentace poskytovatelů sociálních 

služeb, a další). 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

školy, obce, Město Prachatice, NNO, sociální služby, 

MAS Šumavsko, z. s., SOS Šumavsko, z.ú., Pedagogicko 

psychologická poradna Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  neuvedeno 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.16 Udržení Coworkingového centra 

Charakteristika aktivity: 

Rodinné centrum Sluníčko organizace Portus Prachatice, 

o.p.s. nabízí prostor sdílené kanceláře s možností využit 

počítač, tiskárnu, wi-fi, prostory kavárny společně 

s hlídáním dětí. 

Počet uživatelů za rok: 50 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Portus Prachatice, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Všechna ostatní zařízení Portus Prachatice, o.p.s. 
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Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

   

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

90.000 90.000 90.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 20.000 20.000 20.000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 70.000 70.000 70.000 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.17 Informační systém – kalendář akcí 

Charakteristika aktivity: 
Vybudování informačního systému pro akce a aktivity 

zaměřené především pro rodiny. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Portus Prachatice, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO a instituce z regionu 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

30.000 1.500 1.500 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 30.000 1.500 1.500 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.18 Podpora logopedické péče 

Charakteristika aktivity: 

Cílem je udržet dostatek aktivit a programů na podporu 

logopedické péče o děti vč. předškolní přípravy 

Cílem je udržet dostatek asistentů logopeda a klinických 

logopedů.  

V prostorách rodinného centra Sluníčko organizace 

Portus Prachatice, o.p.s. je nově k dispozici pro širokou 

veřejnost klinická logopedka. 

Aktivita je dále zaměřena na udržení činnosti SPC, které 

zabezpečuje diagnostickou, metodickou, poradenskou a 

terapeutickou pomoc pro děti předškolního a školního 

věku s poruchami řeči a komunikačních dovedností. 

Pracovní aktivity SPC se specifikují na řečově postižené 

děti a stěžejním úkolem je dlouhodobá a systematická 

práce s těmito dětmi a jejich rodinami. Pozornost je 
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věnována zejména dětem s kombinovanými vadami. 

Poskytovány jsou odborné konzultace rodičům a 

učitelům. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

Portus Prachatice, o.p.s.; Pedagogicko psychologická 

poradna České Budějovice, pracoviště Prachatice, 

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ v 

Týně nad Vltavou, pracoviště Prachatice, ZŠ a MŠ, 

dětské skupiny a Montessori při ZŠ Národní 

Předpokládané spolupracující subjekty:  ZŠ, MŠ 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.19 Podpora alternativního komunitního centra pro rodiny s dětmi 

Charakteristika aktivity: 
Místo setkávání v neformálním prostředí jurty. 

Počet uživatelů za rok: 100 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Portus Prachatice, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Všechna ostatní zařízení Portus Prachatice, o.p.s. 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

250 000 0 0 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 250 000 0 0 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

100 000 0 0 

Zdůvodnění investic:  Vybavení centra 

 

Číslo a název Aktivity: 3.1.20 Udržení Informačního centra pro mládež   

Charakteristika aktivity: 

Informační centrum pro mládež Prachatice (zřizovatel 

KreBul, o.p.s.) poskytuje preventivní a vzdělávací 

aktivity pro děti a mládež ve věku 6-26 let. Poskytuje 

informační a poradenský servis pro děti a mládež 

z oblastí vzdělávání, volný čas, prevence patologických 

jevů. 

ICM se zaměřuje se na aktivity pro děti a mládež, rodiny 

s dětmi. Realizuje volnočasové, vzdělávací aktivity, 

věnuje se mezinárodní spolupráci.  

Počet uživatelů za rok: 600 



 

119 
 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  KreBul, o. p. s.  

Předpokládané spolupracující subjekty:  široká veřejnost, instituce, rodiny s dětmi, NNO 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

500 500 500 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

550.000 550.000 550.000 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.21 Vytvoření adrenalinového hřiště 

Charakteristika aktivity: 

Na základě poptávky ze Studentského fóra Zdravého 

města a na základě průzkumu Studentskou radou 

města Prachatice vznikl požadavek na adrenalinové 

hřiště pro náctileté. Hřiště bude místem, kde může 

mládež smysluplně trávit volný čas. Hřiště by mělo 

zajišťovat vhodné podmínky k vhodnému trávení 

volného času mládeže (prevence sociálně-patologických 

jevů). Hledání finančních zdrojů, realizátora. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Město Prachatice  

Předpokládané spolupracující subjekty:  neuvedeno 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

20 000 0 0 

Předpokládané investice celkem:  
rok 2020 rok 2021 rok 2022 

0 0 300.000  

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.22 Pokračování projektu Podpora rodinám - Netolice  

Charakteristika aktivity: 

Pokračování projektu Podpora rodi(nám) DK Netolice, 

který zahrnuje dvě klíčové aktivity: dětský klub a 

příměstské tábory. Aktivity se uskutečňují v prostorách 

ZŠ Netolice a v nově zrekonstruovaném bytě, který je 

součástí městského úřadu.  

Dětský klub - zabezpečuje během školního roku kvalitní 

hlídání až 30 dětí. Péče o děti je zajištěna v pracovní dny 

v době od 6.00 hodin do 18.00 hodin.  

Příměstské tábory - v průběhu školního roku budou v 

době prázdnin a ředitelského volna pořádány příměstské 

tábory. 

Obě aktivity jsou určeny pro děti z obce Netolice a okolí 

na prvním stupni základní školy.  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Město Netolice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  ZŠ Netolice, rodiče 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u rok 2020 rok 2021 rok 2022 
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pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

30 30 30 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1.200.000 1.200.000 800.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 1.140.000 1.140.000 760.000 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 60.000 60.000 40.000 

Příjmy od uživatelů 25.000 25.000 14.000 

Ostatní 0 0 0 

 

Číslo a název Aktivity: 2.1.23 Program Rodičovský semafor 

Charakteristika aktivity: 

Program prevence sociálního vyloučení organizace 

Portus Prachatice, o.p.s. pro rodiny v regionu Netolicko-

Podkletí - Blanský les mezičlánkem mezi obdobím 

počínajících problémů, kdy rodina je už ohrožena, ale 

ještě není v hledáčku sociálních služeb nebo SPOD.  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Portus Prachatice, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Ostatní projekty organizace 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1,5 1,5 1,5 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

500.000 500.000 500 000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 0 0 0 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 0 0 0 

Ostatní 500.000 500.000 500 000 

 

 

Opatření 2.2 Podpora preventivně vzdělávacích a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 

Popis opatření: Prevence jako základ služeb pro rodin mnoha organizací na ORP Prachatice je 

doplněna certifikovanou primární prevencí na školách poskytovatelem Portus Prachatice, o.p.s. 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 2.2.1 Všeobecná podpora prorodinných aktivit na území ORP Prachatice 

Aktivita 2.2.2 Udržení programů primární prevence Phénix  

 

Číslo a název Aktivity: 2.2.1 Všeobecná podpora prorodinných aktivit na území ORP Prachatice 

Charakteristika aktivity: Široká nabídka preventivních aktivit z rukou mnoha 
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propojených organizací doplněná vzdělávacími 

programy pro rodiny a školy. 

Cílem je udržení široké nabídky volnočasových aktivit 

rodinám a dětem.  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

Dupy Dub, KreBul, o.p.s., Městská knihovna Prachatice, 

Jóga v denním životě, Klub zahrádka, Klub zdravotně 

postižených, DDM Prachatice, DDM Volary, DDM 

Netolice, Portus Prachatice, o.p.s., Úřad práce 

Prachatice, JHK, další 

Předpokládané spolupracující subjekty:   Obce, veřejnost 

 

Číslo a název Aktivity: 2.2.2 Udržení programů primární prevence Phénix 

Charakteristika aktivity: 

Posláním primární prevence Phénix je vytvářet 

programy, které se zaměřují na předcházení, zmírnění, 

či zastavení rozvoje rizikového chování formou 

zážitkových aktivit v rámci školního vyučování u žáků 

základních a středních škol především prachatického 

regionu a přispět tak k pozitivnímu rozvoji osobností, 

posilování kladných mezilidských vztahů, vzájemné 

tolerance a zdravého sebehodnocení. 

Certifikovaná primární všeobecná a selektivní primární 

prevence 

Počet účastníků za rok: 1700 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Portus Prachatice, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Všechna ostatní zařízení Portus Prachatice, o.p.s. 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

2,0 2,0 2,0 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

1.400.000 1.400.000 1.400.000 

Předpokládané finanční zdroje na 

sociální službu:  

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

MPSV 0 0 0 

Jihočeský kraj 320.000 320.000 320.000 

Obce 0 0 0 

Příjmy od uživatelů 150.000 150.000 150.000 

Ostatní 930.000 930.000 930.000 
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5.7 Průřezové priority 
Priorita 1 Zajištění doprovodných oblastí 

 

Opatření 1.1 Informovanost a vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb 

Popis opatření:  

Dostupnost informací o sociálních a doprovodných službách je základním předpokladem k tomu, 

aby lidé mohli tyto služby využívat. Ve větších městech a obcích je zaznamenána větší 

informovanost a znalost, orientace ve službách. Část občanů správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Prachatice však stále nemá o sociálních a doprovodných službách stále dostatek 

informací a část z nich ani neví, kde je možné tyto informace získat. Proto budou informace dál 

pravidelně šířeny. Zdrojem informací jsou městské a obecní úřady, organizace, sociální, 

zdravotnická zařízení, místní tisk, internet a sociální sítě, katalog, letáky, DVD, ... Všechny tyto 

zdroje budou nadále využívány a budou hledány i další zdroje informování, vhodné pro různé 

cílové skupiny (sociální sítě, tištěné pexeso atd.). Dle možností bude aktualizován katalog 

poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, který bude k dispozici v tištěné i elektronické 

podobě. 

Sociální práce je odborná činnost, která vyžaduje kvalifikovanou přípravu, osobní zralost a 

zkušenosti. Formy a metody sociální práce se neustále vyvíjejí tak, jak to vyžadují potřeby 

jednotlivců, skupin i společnosti, a které. Zároveň vycházejí z nových teoretických poznatků. Toto 

opatření má za cíl zaměřit se na rozšíření teoretických znalostí a rozvoj praktických dovedností 

pracovníků zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb ve správním obvodu ORP 

Prachatice 

 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 1.1.1 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

Aktivita 1.1.2 Informování široké veřejnosti 

Aktivita 1.1.3 Informovanost a vzdělávání uživatelů sociálních služeb 

Aktivita 1.1.4 Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb 

Aktivita 1.1.5 Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.1 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: 

Cílem aktivity je pravidelná aktualizace katalogu 

poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb. 

Katalog bude nadále distribuován k poskytovatelům a 

na všechny obecní úřady, bude také k dispozici na 

veřejných místech (např. knihovny, informační a 

komunitní centra, obecní úřady, poskytovatelé 

sociálních služeb, apod.). V elektronické podobě bude 

nadále zveřejněn na webových stránkách. Realizováno 

v rámci zakázky pro Jihočeský kraj ve spolupráci Města 

Prachatice a SOS Šumavsko, z.ú. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Město Prachatice, SOS Šumavsko, z.ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  obce, poskytovatelé sociálních služeb 
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Číslo a název Aktivity: Informování široké veřejnosti 

Charakteristika aktivity: 

Informování o sociálních a doprovodných službách, 

rovných příležitostech, sociálně zdravotních službách a 

péči nejen na území ORP Prachatice. Informace jsou 

předávány prostřednictvím města Prachatice, 

Radničního listu, studia JVP – Jan Voldřich, TV Šrumec – 

Václav Malina, vydávaných bullenů jednotlivých 

organizací, dále prostřednictvím Fóra Zdravého města 

Prachatice, přednášek, kurzů, workshopů atd. 

Informování zaměřené na různé cílové skupiny i širokou 

veřejnost, využívání nových metod informování (vydání 

PEXESA, DVD sociální služby, omalovánky, pohledy). 

Aktivita bude probíhat v rámci projektu Komunitní 

plánování sociálních služeb ORP Prachatice (OPZ) a 

zakázky Podpora procesů plánování sociálních služeb 

financované Jihočeským krajem. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
Město Prachatice, SOS Šumavsko, z.ú., poskytovatelé 

sociálních služeb 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Obce, města, poskytovatelé sociálních služeb 

 

Číslo a název Aktivity: 1.1.2 Informovanost a vzdělávání uživatelů sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: 

Aktivita zaměřena na oslovení uživatelů i potenciálních 

uživatelů sociálních služeb a široké veřejnosti, využívání 

nových nástrojů komunikace (např. přes sociální sítě), 

využití nových forem propagace sociálních služeb a 

realizaci tematických kampaní 

Komunikace s uživateli přes sociální sítě – Rodiny 

s dětmi, nový nástroj komunikace mezi poskytovateli 

sociálních služeb a uživateli. 

Aktivita je dále zaměřena na vzdělávání současných i 

potenciálních uživatelů sociálních a doprovodných 

služeb – seniorů, osob se zdravotním postižením, dětí, 

mládeže, rodin atd. Budou předávány informace, které 

zabrání sociálnímu vyloučení jednotlivců nebo skupin a 

zároveň podpoří jejich nezávislost na sociální službě. 

Předpokládaná témata vzdělávacích akcí: finanční 

gramotnost, kyberkriminalita, ochrana spotřebitele, 

počítačová gramotnost, komunikační techniky ad.  

Realizace tematických informačních kampaní. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
poskytovatelé sociálních služeb a vzdělávací organizace, 

město Prachatice 
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Předpokládané spolupracující subjekty:  
MPSV ČR, Jihočeský kraj, obce v ORP Prachatice, 

poskytovatelé sociálních služeb 

 

Číslo a název Aktivity: Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: 

Pracovníci obecních úřadů by kromě odborné 

způsobilosti měli uplatňovat ve své profesi při práci s 

cílovými skupinami mnoho znalostí, kompetencí, 

schopností a dovedností. Patří mezi ně například ochota 

k týmové práci, schopnost efektivní komunikace, 

dovednost analyzovat a objasňovat podstatu problémů, 

hledat optimální cesty k řešení problémů občanů, 

schopnost zvládat krizové situace, reagovat na aktuální 

sociální témata.  apod. Tato aktivita si bere za cíl 

vzdělávání zadavatelů ve správním obvodu ORP 

Prachatice. Část této aktivity bude zaměřena i na 

zvyšování povědomí nejen nových zastupitelů o 

komunitním plánování sociálních a doprovodných 

služeb a síti jejich poskytovatelů (osvěta místních 

samospráv). 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
NNO nebo fyzické nebo právnické osoby působící v 

rozvoji lidských zdrojů a celoživotním vzdělávání 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Obce, města ve správním obvodu obce s rozšířenou 

působností Prachatice 

Výstupy: proškolení 202 zastupitelů, úředníků 

 

Číslo a název Aktivity: Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: 

Nepovinné vzdělávání pracovníků v sociálních službách 

a sociálních pracovníků, které povede k dalšímu 

zvyšování odbornosti, schopností a dovedností. Cílem 

aktivity je podporovat nejen samotné vzdělávání 

pracovníků, ale především jejich vzájemnou spolupráci 

při realizaci a finančním zajištění vzdělávání. 

Mezi témata vzdělávání např. patří: fundraising, 

marketing, strategické plánování, komunikace, 

medializace ad. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
Organizace působící v rozvoji lidských zdrojů a 

celoživotním vzdělávání 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
NNO, MPSV ČR, MZV, MV, Jihočeský kraj, obce v ORP 

Prachatice 

 

 

Opatření 1.2 Dobrovolnictví 
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Popis opatření:  

Dobrovolnictví lze definovat jako svobodně zvolenou činnost, která se koná ve prospěch druhých 

bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví je možné vykonávat v oblasti sociálních služeb, 

volnočasových, sportovních či kulturních aktivit, v péči o životní prostředí a v mnoha dalších 

oblastech. Dobrovolnická činnost je na území ORP Prachatice realizována již mnoho let více či 

méně organizovanou formou několika organizacemi. V roce 2011 bylo akreditováno KreBul, o.p.s. 

Dobrovolnické centrum Prachatice. Od roku 2018 realizováno oficiálně firemní dobrovolnictví při 

Městském úřadu v Prachaticích. 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 1.2.1 Rozvoj dobrovolnického centra 

Aktivita 1.2.2 Cílená práce s dobrovolníky a jejich aktivní využití v organizacích 

Aktivita 1.2.3 Zapojení dobrovolníků do vzdělávacího systému 

Aktivita 1.2.4 Rozvoj firemního dobrovolnictví při Městském úřadu v Prachaticích 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.1 Rozvoj Dobrovolnického centra Prachatice 

Charakteristika aktivity: 

Dobrovolnictví lze definovat jako svobodně zvolenou 

činnost, která se koná ve prospěch druhých bez nároku 

na odměnu. Dobrovolnictví lze vykonávat v oblasti 

sociálních služeb, volnočasových, sportovních či 

kulturních aktivit, v péči o životní prostředí a v mnoha 

dalších oblastech. Dobrovolnická činnost je na území 

ORP Prachatice realizována již mnoho let více či méně 

organizovanou formou několika organizacemi. Při 

organizaci KreBul, o.p.s. funguje akreditované 

Dobrovolnické centrum Prachatice. 

Cílem aktivity je rozvíjet dobrovolnické centrum při 

KreBul, o.p.s. v Prachaticích a podporovat jeho aktivity, 

Realizovat projekty, směřující k cílené práci s 

dobrovolníky a jejich aktivní využití v organizacích, 

Zapojení dobrovolníků do vzdělávacího systému (pro 

lepší připravenost na poskytování dobrovolných aktivit 

v organizacích). 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  KreBul, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Město Prachatice, obce, NNO, zájemci o dobrovolnictví 

z řad široké veřejnosti 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.2 Cílená práce s dobrovolníky a jejich aktivní využití v organizacích 

Charakteristika aktivity: 

Realizace projektů, směřujících k cílené práci s 

dobrovolníky, rozšiřování firemního dobrovolnictví. V 

rámci této aktivity budou pokračovat činnosti, které 

budou studenty, zaměstnance a ostatní motivovat k 

zapojení do vykonávání dobrovolnické činnosti. Budou 

se realizovat informační kampaně, konference, 
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semináře, vzdělávací a motivační aktivity, které budou 

směřovat k informování veřejnosti o dobrovolnictví, k 

aktivnímu vykonávání dobrovolnické činnosti a 

koordinaci dobrovolnických aktivit. 

Od roku 2005 pravidelně město Prachatice původně s 

VOŠS a v současné době s Dobrovolnickým centrem 

Prachatice organizuje kampaň: Dobrovolník s kytičkou 

(každé 2 roky – 2019, 2021) 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

město Prachatice, KreBul, o.p.s., Český červený kříž 

Prachatice, Farní charita Prachatice, Oblastní charita 

Vimperk, Domov pro seniory Mistra Křišťana, Hospic sv. 

Jana N. Neumanna, Domov Matky Vojtěchy, Jihočeské 

centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 

Jihočeské centrum rovných příležitostí, z.ú., případně 

další 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, obce, podnikatelé, zaměstnanci, veřejnost, školy 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.3 Zapojení dobrovolníků do vzdělávacího systému 

Charakteristika aktivity: 

Zajištění lepší připravenosti na poskytování 

dobrovolných aktivit v organizacích. KreBul, o.p.s. 

Dobrovolnické centrum Prachatice realizuje vzdělávací 

aktivity s již ověřeným třístupňovým vzdělávacím 

systémem, který je koncipován tak, že dobrovolník se 

sám profiluje v jednotlivých oblastech případného 

dobrovolnického působení.  

Město Prachatice realizuje projekt Dobrovolnictví ve 

veřejné správě, jehož dílčí náplní je vzdělávání 

dobrovolníků (např. kurzy Asertivní a efektivní 

komunikace v praxi či Krizová intervence). 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  KreBul, o.p.s., město Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, obce, školy, město, KreBul, o.p.s. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.2.4 Rozvoj firemního dobrovolnictví při Městském úřadu Prachatice 

Charakteristika aktivity: 

Městský úřad Prachatice dlouhodobě se zapojuje do 

řady dobrovolnických aktivit. Město Prachatice od roku 

2005 vyhlašuje kampaň Dobrovolník s kytičkou, kde 

oceňuje dobrovolníky. Od roku 2017 se úřad zapojil do 

projektu FDV MPSV Dobrovolnictví ve veřejné správě, 

jako jeden z prvních v Jihočeském kraji. Organizuje i 

nadále sbírky, kampaně a společné akce na pomoc 

druhým. Podařilo se v roce 2018 zařadit do směrnice 

možnost využití jednoho dne dobrovolnictví v rámci tzv. 
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firemního dobrovolnictví. Projekt slouží jako inovační 

nástroj informačního učení zaměstnanců, který zvyšuje 

efektivitu úřadu, blahodárné působení na organizační 

kulturu a podporuje vzájemnou spolupráci zapojených 

partnerů. 

Úřad prostřednictvím koordinátora dává různé výzvy, 

do kterých se mohou jednotlivci zapojit (např. sbírky 

hraček, ponožek, oblečení, kabelek na podporu 

nemocných, sociálně slabých či talentovaných dětí, dětí 

s handicapem, seniorů). K přímé podpoře patřila třeba 

aktivní účast při organizaci Dne pro děti Adopce na 

dálku z Běloruska, Úklid v lese, na pasece či organizace 

Seniorského sedmiboje v rámci Evropského týdne 

mobility. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Městský úřad Prachatice, koordinátor 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
NNO, Dobrovolnické centrum Prachatice, obce, kraj, 

školy, ostatní 

 

 

Opatření 1.3 Udržitelnost procesu komunitního plánování 

Popis opatření:  

Město Prachatice a obce ORP Prachatice se dlouhodobě zapojují do procesu komunitního 

plánování, který vede k lepší informovanosti občanů, ke koordinaci služeb, reagování na změny v 

sociálním systému, vyhledávání dalších finančních zdrojů. Spolupracují v rámci pracovních skupin a 

řídícího týmu, které jsou doplňovány a vzdělávány. To přináší hladký průběh celého procesu. 

Udržení procesu se daří i z důvodů stále většího zapojování veřejnosti a informování samospráv 

jednotlivých obcí, spolupráci jednotlivých poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb. Pro 

udržitelnost procesu je důležitý pravidelný monitoring, informování a propojování strategických 

dokumentů (Strategické plány města a obcí, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

Jihočeského kraje). 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 1.3.1 Udržení procesu komunitního plánování 

Aktivita 1.3.2 Aktualizace komunitního plánu 

Aktivita 1.3.3 Činnost komunitních pracovníků 

 

Číslo a název Aktivity: 1.3.1 Udržení procesu komunitního plánování 

Charakteristika aktivity: 

Aktivita je zaměřena zejména na monitoring plnění 

aktivit komunitního plánu, spolupráci při implementaci, 

informační a vzdělávací aktivity a přípravu 

aktualizovaných plánů a katalogů. Základem je činnost 

organizační struktury - pokračování práce řídící skupiny 

a pracovních skupin v rámci procesu komunitního 

plánování ORP Prachatice. Řídící skupina, popř. 



 

128 
 

pracovní skupiny budou pracovat s intenzitou dle 

potřeby a dle zajištěných finančních prostředků pro 

jejich činnost tak, aby alespoň 1x ročně proběhlo 

zhodnocení naplňování plánu a aktualizace strategické 

části plánu. Minimálně 1x za tři roky je potřeba 

vypracovat a schválit kompletní komunitní plán na 

základě aktuálních analýz. Součástí aktivity je také 

vzdělávání účastníků procesu plánování. Aktivita 

spočívá dále v realizaci pravidelného setkávání se 

v pracovních skupinách. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Město Prachatice, SOS Šumavsko, z.ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  

obce, poskytovatelé sociálních služeb, Jihočeský kraj, 

MPSV, organizace pracující v oblasti plánování 

sociálních a doprovodných služeb, SOS Šumavsko, z.ú. 

 

Číslo a název Aktivity: 1.3.2 Aktualizace komunitního plánu 

Charakteristika aktivity: 

Město Prachatice, obce a organizace zabývající se 

rozvojem sociálních služeb budou nadále hledat zdroje 

udržení procesu komunitního plánování a další 

aktualizace komunitního plánu sociálních služeb.   

Komunitní plán je „živý dokument“. Jeho pravidelná 

aktualizace umožní přizpůsobení plánu novým 

podmínkám, trendům a potřebám uživatelů služeb. 

Kompletní aktualizace bude probíhat pravidelně 

(minimálně 1x za 3 roky) v těchto krocích: 

- aktualizace analýz,   

- stanovení priorit pro nové období, 

- návrh opatření a aktivit. 

Součástí aktivity aktualizace komunitního plánu je 

zároveň tvorba ročních akčních plánů a monitoring 

plnění stávajícího plánu. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Město Prachatice, SOS Šumavsko, z.ú. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  

obce, poskytovatelé sociálních služeb, Jihočeský kraj, 

MPSV, organizace pracující v oblasti plánování 

sociálních služeb 

 

Číslo a název Aktivity: 1.3.3 Činnost komunitních pracovníků 

Charakteristika aktivity: 

Komunitní sociální pracovník je nápomocný klientům v 

době, kdy sami nezvládnou vykonávat důležité činnosti. 

Pracuje jako zprostředkovatel mezi klientem a 

sociálními (případně zdravotními) zařízeními. Pomáhá 

klientům při získávání sociálních dovedností, předává 
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jim potřebné informace, pracuje jako poradce. 

Činnost komunitního pracovníka může být zaměřena na 

síťování sociálních služeb v ORP a realizaci a poskytnutí 

spolupráce při komunitním plánování sociálních služeb 

jako trvalého procesu strategického plánování v oblasti 

sociálních služeb. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Obce, města 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, úřady, 

Jihočeský kraj, MPSV 

 

Opatření 1.4 Udržení a rozšíření doprovodných aktivit a služeb 

Popis opatření:  

 

Aktivity naplňující opatření: 

Aktivita 1.4.1 Rozšíření zdravotnické péče do dalších obcí ORP 

Aktivita 1.4.2 Koncept Bezpečný domov 

Aktivita 1.4.3 Odstraňování bariér na území ORP Prachatice 

Aktivita 1.4.4 Využívání finančních prostředků a dotačních možností na spolufinancování sociálních 

služeb 

Aktivita 1.4.5 Zdravé Město Prachatice 

Aktivita 1.4.6 Podpora pečujících osob 

Aktivita 1.4.7 Podpora vzájemné spolupráce poskytovatelů sociálních služeb 

Aktivita 1.4.8 Potravinová a další materiální pomoc 

Aktivita 1.4.9 Podpora spolupráce sociálních a zdravotnických služeb 

Aktivita 1.4.10 Dostupné sociální bydlení pro všechny cílové skupiny 

Aktivita 1.4.11 Ošetřovatelská péče 

Aktivita 1.4.12 Nedostatek odborných lékařů na ORP Prachatice 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.1 Rozšíření zdravotnické péče do dalších obcí ORP 

Charakteristika aktivity: 

Na území ORP je nedostatek praktických lékařů 

v menších obcích ORP a nedostatek odborných lékařů, 

zejména stomatologů, chybí dlouhodobě endokrinolog 

a foniatr. Občané ORP za těmito specialisty musí 

dojíždět do jiných měst. Tuto situaci mohou řešit obce 

ve spolupráci s krajem a lékaři. Na současnou situaci 

reagují lékařské fakulty nabíráním většího počtu 

uchazečů o zájem medicíny. Obce mohou zájem nových 

lékařů motivovat nabídkou benefitů (bydlení, zařízené 

ordinace, snížením ceny nájemného, pacientská 

základna). 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Neuvedeno 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Lékaři, obce, média 
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Číslo a název Aktivity: 1.4.2 Koncept Bezpečný domov 

Charakteristika aktivity: 

Koncept bezpečného domova má pomoci neformálním 

pečovatelům při péči o osobu blízkou v domácím 

prostředí. Koncept je v různých podobách využíván v 

zemích EU, kde je kladen větší důraz právě na domácí 

péči a spolupráci s terénními a ambulantními sociálními 

službami. Cílem aktivity je koncept vybudovat a 

postupně zavádět na území Prachaticka, a to s ohledem 

na potřeby a možnosti cílové skupiny, charakteristiku 

území, síť sociálních a doplňkových služeb, trh práce 

apod. Součástí konceptu jsou aktivity, které podporují 

cílovou skupinu a poskytují jí takové informace a 

praktické návody, aby jistěji a bezpečněji zvládala péči o 

blízké. Bezpečí a jistota jsou totiž důležité jak pro 

pečovatele, tak i opečovaného. 

Výstupem aktivity jsou: metodika Bezpečný domov, 

vzdělávací semináře pro cílovou skupinu, informační 

kampaně. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  SOS Šumavsko, z.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  
Poskytovatelé sociálních služeb, obce, neformální 

pečovatelé 

Kapacita služby (jednotka – lůžka u 

pobytových služeb/přepočtené úvazky u 

ambulantních a terénních služeb)   

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

x X x 

Předpokládané roční provozní náklady 

celkem v Kč: 

rok 2020 rok 2021 rok 2022 

neuvedeno Neuvedeno neuvedeno 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.3 Odstraňování bariér na území ORP Prachatice 

Charakteristika aktivity: 

Aktivita je zaměřena na odstraňování 

architektonických, ale i komunikačních bariér na území 

ORP Prachatice, které jsou překážkou především pro 

seniory osoby s omezeným pohybem a prostorovou 

orientací. Myšleny jsou především bariéry v intravilánu 

obcí v ORP Prachatice a zdravotním postižením je 

myšleno především takové, které omezuje osoby 

v mobilitě a využívání veškerých služeb v obci. V 

Prachaticích je sestavena pracovní skupina pro 

odstraňování architektonických bariér, která se 

dlouhodobě zabývá touto problematikou a vytváří 

podklady pro plánované projekty. Takováto pracovní 

skupina by mohla postupně vznikat i v jiných obcích 

ORP Prachatice a čerpat ze zkušeností již existujícího 
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kolegia. Město Prachatice v rámci realizace projektu 

podpořeného dotací bude vyvářet analýzu odstraňování 

architektonických bariér na území města. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Obce, města 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.4 Využívání finančních prostředků a dotačních možností na 

spolufinancování sociálních služeb  

Charakteristika aktivity: 

Cílem aktivity je zajistit pokračování informovanosti 

poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb o 

možnostech dotačních a grantových titulů vhodných 

pro dané typy sociálních a doprovodných služeb. 

Informovanost poskytovatelů sociálních a 

doprovodných služeb na území ORP Prachatice v oblasti 

získávání finančních zdrojů na svou činnost je různá, od 

velmi nízké až po výbornou. Při hodnocení musí být 

zohledněn zejména charakter poskytovatele služeb 

(profesionální poskytovatel / dobrovolnická 

organizace), s tím souvisí i schopnost jednotlivých 

poskytovatelů využít získané informace ohledně 

dotačních titulů k financování sociálních a 

doprovodných služeb. Aktivita směřuje ke zkvalitnění a 

zpřístupnění široké palety dotačních a grantových titulů 

všem poskytovatelům sociálních a doprovodných 

služeb. Zároveň chce aktivita vytvořit databázi 

odborníků/organizací participujících při tvorbě 

jednotlivých projektů. 

Dalším z možných zdrojů spolufinancování služeb je 

Fundraising (z angl. „shromažďování zdrojů“) = 

systematická činnost, jejímž výsledkem je získání 

finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou 

činnost organizací nebo jednotlivců.  

V rámci fundraisingu budou dále pořádány benefiční 

akce, prodej určitých výrobky nebo služeb nebo dále 

budou organizovány kluby přátel, jejichž členové 

pravidelně přispívají na činnost podporované 

organizace.  

Aktivita je zaměřena na realizaci vzdělávacích seminářů 

pro poskytovatele sociálních služeb zaměřených právě 

na metodu fundraisingu nebo výměnu zkušeností v této 

oblasti. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 
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Předpokládaný realizátor:  

MAS Šumavsko, z.s., SOS Šumavsko, z.s., Město 

Prachatice, poskytovatelé sociálních služeb a další 

organizace 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, poskytovatelé sociálních služeb 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.5 Zdravé Město Prachatice 

Charakteristika aktivity: 

Zdravá města, obce a regiony v České republice jsou již 

od roku 1994 zastřešeny asociací Národní síť Zdravých 

měst ČR (NSZM). Asociace je certifikována ze strany 

Světové zdravotní organizace (OSN-WHO) jako kvalitní 

platforma programu Zdravé město WHO v Česku. 

Celostátní síťová spolupráce umožňuje členům NSZM 

sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších 

oblastech jejich rozvoje. Zapojení do NSZM přináší i 

možnost mezinárodní spolupráce po celé Evropě. 

Členství v asociaci NSZM ČR je otevřeno všem typům 

municipalit i právnickým osobám tvořeným 

municipalitami. Členem asociace se tedy mohou stát 

města, městské části, obce, kraje, mikroregiony i MAS.  

Zdravá města, obce a regiony používají ke svému 

postupu nástroje pro udržitelný rozvoj a kvalitu života - 

např. zapojení veřejnosti a participaci, strategické 

řízení, metody kvality, akce pro zapojení mladé 

generace, ale i aktivizaci seniorů a mnohé další. NSZM 

ČR je k dispozici se svým 25 let rozvíjeným know-how, 

inspiracemi a kvalitními experty, aby svým členům 

pomáhala k úspěšnému postupu. 

Aktivita je zaměřena na udržení setrvání Města 

Prachatice ve fóru Zdravých měst ČR a podporu 

realizovaných aktivit ve městě Prachatice.  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Národní síť Zdravých měst, Město Prachatice 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, školy, podnikatelé, veřejnost 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.6 Podpora pečujících osob 

Charakteristika aktivity: 

Dle kvalifikovaných odhadů je významná část veškeré 

sociální a zdravotní dlouhodobé péče poskytována 

rodinnými příslušníky nebo jinými pečujícími. Aktivita je 

zaměřena zejména na poskytování podpůrných služeb 

určených pro pečující osoby – sociální práce, 

psychoterapeutická podpora, edukace a specifické 

poradenství v oblasti kombinování formální a 

neformální péče, možností využívání podpůrných 

sociálních služeb, jednání s úřady, organizace a pomoc 
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při zvládání přímé péče (supervize, odborné techniky 

přímé péče), pomoc s péčí o domácnost, řešení finanční 

situace, rozšíření kvalifikace, kombinování péče se 

zaměstnáním, či s návratem na trh práce po ukončení 

péče, právní poradenství, Cílem je zmírnění 

znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je 

spojené s poskytováním neformální péče, rozvoj 

vzájemné provázanosti a sdílení péče mezi formálními 

poskytovateli, neformálními pečovateli a službami 

zaměstnanosti, a zvýšit informovanost pečujících osob 

o svých možnostech. Aktivita je dále zaměřena na 

realizaci akcí podporujících výměnu zkušeností mezi 

neformálními pečovateli vzájemně. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

SOS Šumavsko, z.ú., Institut Smyslové aktivizace, Portus 

Prachatice, o.p.s., Vzdělávací centrum při Hospici sv. 

Jana N. Neumanna, další poskytovatelé sociálních 

služeb a NNO 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, poskytovatelé sociálních služeb, města, obce 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.7 Podpora vzájemné spolupráce poskytovatelů sociálních služeb 

Charakteristika aktivity: 

Tato aktivita je zaměřena na podporu vzájemné 

spolupráce poskytovatelů sociálních služeb mezi sebou 

navzájem stejně tak jako jejich spolupráci se zadavateli 

sociálních i doplňkových služeb. Cílem této aktivity je 

sdílení aktivit zainteresovaných institucí zaměřených na 

podporu osob, které se nachází v nepříznivé sociální 

situaci, a přitom mohou pro její vyřešení využívat vícero 

sociálních či doplňkových služeb, a to s ohledem na 

jejich individuální potřeby a dostupnost těchto služeb.  

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Město Prachatice, SOS Šumavsko, z.ú., NNO 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Poskytovatelé sociálních služeb a služeb doprovodných 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.8 Potravinová a další materiální pomoc 

Charakteristika aktivity: 

Zajištění dostupnosti potravinové a materiální pomoci 

pro osoby, které jí potřebují. Pomoc poskytují různé 

subjekty: 

Český červený kříž - sklad okamžité humanitární pomoci 

(povodeň, požár) 

Farní charita Prachatice – sklad okamžité humanitární 

pomoci (povodeň) v prostorách HZS. 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. 

p. s. - udržení provozu Dobročinného obchůdku 
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(oblečení, obuv, domácí potřeby pro osoby v krizi), v 

únoru 2019 zřízení potravinového skladu pro OZP a 

seniory v krizi, obě zařízení jsou realizována 

dobrovolníky. 

Odbor sociálních věcí MěÚ Prachatice - materiální 

pomoc (ošacení) - příruční provoz materiální pomoci, 

Odbor kanceláře starosty MěÚ Prachatice – materiální 

pomoc v rámci firemního dobrovolnictví 

Povolení mají i Senioři ČR, MO Prachatice a co Portus 

Prachatice, o.p.s. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  

Český červený kříž, Farní charita Prachatice, Jihočeské 

centrum pro zdravotně postižené a seniory, z.s., 

Městský úřad Prachatice – odbor sociálních věcí, 

kancelář starosty, Senioři ČR, MO Prachatice, Portus 

Prachatice, o.p.s. 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, další poskytovatelé, obce 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.9 Podpora spolupráce sociálních a zdravotnických služeb 

Charakteristika aktivity: 

Tato aktivita je zaměřena na rozvoj a podporu užší 

spolupráce poskytovatelů sociálních a zdravotních 

služeb v ORP Prachatice. Cílem je zajistit kvalitní a 

dostupné služby především pro osoby, jejichž 

nepříznivou sociální situací je zdravotní stav, respektive 

zdravotní znevýhodnění, a to jak akutní, tak i chronické. 

Cílem aktivity je dále podporovat vzájemnou spolupráci 

organizací např. realizací společného setkávání 

s odbornou diskusí na toto téma. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Obce, města, MPSV, MZV 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.10 Dostupné sociální bydlení pro všechny cílové skupiny 

Charakteristika aktivity: 

Zajištění finančních zdrojů na průzkum zájmu 

potřebnosti budování finančně dostupných startovacích 

bytů a sociálního bydlení, sepsání grantů, diskuse na 

toto téma. Diskuse na téma krizová lůžka, koncept 

housing first (= „bydlení především“ nebo také „nejdřív 

bydlení“ je metoda využívaná k pomoci lidem bez 

domova, kteří potřebují komplexní podporu. Jedná se o 

inovativní metodu. Podstatou je poskytnout lidem bez 

domova standardní bydlení bez předchozí léčby či 

“tréninku” a současně jim poskytnout potřebnou 

pomoc dle jejich individuálních potřeb). 
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Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Obce, města 

Předpokládané spolupracující subjekty:  NNO, poskytovatelé sociálních služeb 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.11 Ošetřovatelská péče 

Charakteristika aktivity: 

S ohledem na demografické předpovědi a zvyšují se 

počet osob v seniorském věku, obzvláště těch, které 

jsou částečně či zcela závislé na podpoře, pomoci a péči 

druhé osoby je nutné rozšiřovat formální péči a 

podporovat neformální péči v domácím prostředí. Péče 

v přirozeném prostředí má maje i za cíl udržet každého 

člověka co nejdéle doma, tedy oddalovat odchod do 

pobytového zařízení. Podpora domácí ošetřovatelské 

péče a zároveň podpora neformálních pečovatelů 

prostřednictvím zajištěné ošetřovatelské péče může 

tyto úvahy aktivně podporovat. Tato aktivita je proto 

zaměřena na vyvolání aktivní diskuse, zdali podporovat 

domácí ošetřovatelskou péči v ORP Prachatice a 

popřípadě hledat poskytovatele této služby.  Cílem 

aktivity je dále podporovat ty organizace, které již 

ošetřovatelskou péči poskytují Oblastní charita 

Vimperk, Hospic sv. Jakuba 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  
Oblastní charita Vimperk, Hospic sv. Jakuba, další 

kompetentní organizace 

Předpokládané spolupracující subjekty:  MPSV, MZV 

 

Číslo a název Aktivity: 1.4.12 Nedostatek odborných lékařů 

Charakteristika aktivity: 

Očekáváný nárůst seniorů a jejich vysoké procentuální 

zastoupení v populaci sebou dále přinese potřebu 

zajistit odborné zdravotní služby, respektive dostatek 

odborných lékařů a specialistů na nemoci, které sebou 

nese stáří a vysoký věk. V tomto případě jsou myšleni 

především lékaři, kteří se zabývají problematikou 

demence a nemocí způsobující tento syndrom. V ORP 

Prachatice je v současné době nedostatek neurologů, 

psychiatrů a gerontologů. Osoby, které potřebují 

zdravotní péči od těchto specialistů, musí dojíždět do 

jiných měst nebo čekají neúměrně dlouhou dobu na 

vyšetření. V ORP Prachatice je nutná diskuse, zda 

existují možnosti, jak nalákat odborné lékaře do 

regionu a připravit se na zvyšující se nárůst osob žijících 

s demencí. S nedostatkem odborných lékařů se potýkají 

i další cílové skupiny – zdravotně postižení, rodiny 
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s dětmi s ADHD, lidé středního věku nebo lidé 

s duševním onemocněním. 

Časový harmonogram/doba trvání: 2020 – 2022/ trvale 

Předpokládaný realizátor:  Obce, města 

Předpokládané spolupracující subjekty:  Neuvedeno 

 


