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Vážení,  

 

 v roce 2009 se město Strakonice rozhodlo zahájit proces komunitního plánování 

sociálních služeb. Je to proces, v jehož rámci se komunita (společenství lidí žijících na určitém 

území) chce dostat ze současné situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala občanům. 

Plánování je cestou ze současnosti do místa pojmenovaného „dohodnutá budoucnost“. Je to 

metoda, jenž klade důraz na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a 

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

 

 Proces se realizuje v rámci projektu „Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice“ 

na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, tvořený 69 obcemi. Cílem 

byla podpora místního partnerství a vypracování komunitního plánu sociálních služeb, který 

pomůže zabezpečit občanům potřebné sociální služby a který bude kvalitním podkladem pro 

aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.  

 

Do procesu se zapojila velká část obyvatel Strakonicka. Spolupracovali při přípravě 

analýz a jako respondenti se účastnili různých průzkumů. V období přípravy návrhové části 

plánu se v pracovních skupinách scházeli zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb 

a společně připravili záměry, které jsou obsaženy v tomto dokumentu. Cílem záměrů je udržet a 

zkvalitnit systém sociálních služeb, který v maximální možné míře povede ke snížení sociální 

izolace lidí s handicapem. Realizace plánu zároveň ušetří finanční prostředky, protože peníze se 

budou vynakládat jen na udržení nebo zřizování těch sociálních služeb, jenž jsou pro občany 

doopravdy potřebné.   

 

 Děkuji všem, kdo se do komunitního plánování zapojili a přispěli tak k vytvoření tohoto 

dokumentu a v souvislosti s tím i k udržení, zkvalitnění a rozvoji sociálních a doprovodných 

služeb na Strakonicku. Věřím, že se nám společnými silami podaří navržené záměry uskutečnit.   

 

      PhDr. Ivana Říhová,  

místostarostka města Strakonice 
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1 ORGANIZACE A PRŮBĚH PLÁNOVÁNÍ 

1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 

Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb  ORP Strakonice (KPSS-ST Strakonice) 

Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant 

CZ.1.04/3.1.03. Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

Území:  Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice (69 obcí). V tomto dokumentu 

je území označováno jako Strakonicko. 

 

Období realizace: září 2010 – prosinec 2011 

 

Cíle projektu: Všeobecným cílem projektu je podpora začleňování sociálně vyloučených osob a 

osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti sociálních služeb. 

Specifickými cíli projektu je vytvoření místního partnerství na území ORP Strakonice a 

vypracování komunitního plánu sociálních služeb, stěžejní partnerství bude realizováno mezi 

zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, do procesu je zapojena širší veřejnost. 

Hlavním výstupem z procesu plánování je komunitní plán sociálních služeb, který přispěje k 

podpoře a vytvoření podmínek pro rozvoj a udržitelnost sociálních služeb, které budou reagovat 

na skutečné potřeby občanů Strakonicka. Dalším výstupem projektu bude katalog poskytovatelů 

sociálních služeb, který přispěje k informovanosti občanů o dostupnosti služeb. 

 

Potřebnost projektu: Potřebnost projektu vyvstala ze skutečnosti, že území ORP Strakonice 

jako celek nemá v současné době zpracovaný plán rozvoje sociálních služeb, v regionu doposud 

není systém sociálních služeb koordinován pro celé území, město Strakonice jako spádové 

centrum regionu tuto problematiku řeší do značné míry odděleně pouze pro potřeby obyvatel 

města. Na území jak města Strakonice tak ORP žijí osoby v nepříznivé sociální situaci, některé 

skupiny osob jsou sociálně vyloučené, resp. jsou ohroženy sociálním vyloučením. Stávající 

systém sociálních služeb v území není postaven na potřebách uživatelů, v důsledku toho 

neumožňuje dostatečnou dostupnost a zajištění odpovídají kvality a rozsahu sociálních služeb v 

regionu pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. 
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1.2 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKCE   

Realizátor projektu: 

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP,  

Sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 

 

Partner projektu:   

Město Strakonice 

Sídlo: Velké náměstí 2, Strakonice I., 386 01 

 

Organizační struktura komunitního plánování na Strakonicku 

 
 

Řídící tým projektu 

Řídící skupina koordinuje proces komunitního plánování 

 

Členové: 

Josef Bláhovec   zástupce realizátora 

PhDr. Ivana Říhová  zástupce partnera 

Mgr. Michal Novotný  zástupce Městského úřadu Strakonice, strategický rozvoj 

Mgr. Lenka Vysoká  zástupce Městského úřadu Strakonice, sociální odbor 

Ing. Karel Seknička  Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Mgr. Daniel Randák  Občanské sdružení PREVENT 

Ing. Miluše Balková  Občanské sdružení FOKUS Písek 

Řídící tým 

Pracovní skupina 1 
"Podpora seniorů a 
osob se zdravotním 

postižením" 

Pracovní skupina 2  
"Podpora rodiny, 
mládeže a dětí" 

Pracovní skupina 3 
"Podpora osob v krizi" 

Pracovní skupina 4 
"Podpora osob 

ohrožených 
závislostmi" 

Realizátor: CHANCE IN 
NATURE LAG Partner: Město Strakonice 



 
 

5 
 

Mgr. Martin Karas  Dětské centrum Jihočeského kraje 

Helena Bartáčková  Azylový dům Městského ústavu sociálních služeb Strakonice 

Mgr. Petra Jindrová  koordinátor pracovní skupiny „Podpora osob v krizi“ 

(Krejsová) 

Olga Medlínová, DiS.  koordinátor pracovní skupiny „Podpora seniorů a osob se  

    zdravotním postižením“ 

Mgr. Štefan Schwarc  koordinátor pracovní skupiny „Podpora rodiny, mládeže a dětí“ 

Michal Němec   koordinátor pracovní skupiny „Podpora osob ohrožených  

závislostmi“ 

 

Realizační tým: 

Realizační tým zajišťoval činnosti spojené s procesem plánování sociálních služeb.  

 

Členové: 

Mgr. et. Bc. Jana Benešová, DiS  koordinátorka projektu 

Mgr. Ludmila Kolářová   metodik projektu 

Mgr. Iveta Frková    administrativní pracovník  

Jana Dolanská     administrativní pracovník 

Bc. Daniel Rosecký (CpKP Jižní Čechy) supervizor 

Josef Bláhovec   člen řídícího týmu, zástupce realizátora, zástupce zadavatelů 

PhDr. Ivana Říhová  člen řídícího týmu, zástupce partnera, zástupce zadavatelů 

Mgr. Michal Novotný  člen řídícího týmu, zástupce Městského úřadu Strakonice,  

strategický rozvoj 

Mgr. Lenka Vysoká  člen řídícího týmu, zástupce Městského úřadu Strakonice, sociální 

 odbor 

Ing. Karel Seknička  člen řídícího týmu, Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Mgr. Daniel Randák  člen řídícího týmu, Občanské sdružení Prevent 

Mgr. Petra Jindrová   člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny „Podpora osob  

 (Krejsová)      v krizi“  

Olga Medlínová, DiS.  člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny „Podpora  

seniorů a osob se zdravotním postižením“ 

Mgr. Štefan Schwarc  člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny „Podpora  

    rodiny, mládeže a dětí“ 

Michal Němec   člen řídícího týmu, koordinátor pracovní skupiny „Podpora osob  

ohrožených závislostmi“ 
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Pracovní skupiny 

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

sociálních služeb a zástupci veřejnosti). Každá pracovní skupina měla vedoucího koordinátora, 

který byl zároveň členem řídícího týmu. V rámci Komunitního plánování sociálních služeb na 

Strakonicku byly zformovány tyto čtyři pracovní skupiny, každá z nich řešila jednu oblast:  

 

• Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením 

• Podpora rodin, dětí a mládeže 

• Podpora osob v krizi 

• Podpora osob ohrožených závislostmi 

 

Každá pracovní skupina byla proškolena o komunitním plánování sociálních služeb. 

V průběhu činnosti těchto skupin byla definována cílová skupina, zpracovány SWOT analýzy a 

návrhy opatření a aktivit plánu. Pracovní skupina „Podpora seniorů a osob se zdravotním 

postižením“ a pracovní skupina „Podpora osob ohrožených krizí“ se sešly celkem pětkrát. 

Pracovní skupina „Podpora rodiny, mládeže a dětí“ měla dohromady sedm jednání. Pracovní 

skupina „Podpora osob ohrožených závislostmi“ se setkala čtyřikrát. Členové pracovních skupin 

se účastnili veřejného projednání a aktivního připomínkování komunitního plánu. 

 

Členové pracovních skupin  

 

Pracovní skupina „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením“ 

Koordinátor pracovní skupiny:  

Olga Medlínová, DiS.  

 

 

Bc. Marie Kadochová Domácí péče ČČK, o.p.s. 

Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JčK, o. s. 

Mgr. Jana Slepičková Charita Malenice 

Anna Pichlíková Dům s pečovatelskou službou Radomyšl 

Dana Bednaříková  Charita Malenice 

Karel Uhlík Uživatel 

Hana Petrovcová Domov pro seniory – Lidická 

Marie Komanová Pečovatelská služba – Strakonice 

Mgr. Magdalena Klečková Domov pro seniory – Rybniční 
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Mgr. Lenka Vysoká  Městský úřad Strakonice 

Karel Seknička Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

PhDr. Ivana Říhová Město Strakonice 

Helena Turková Oblastní Charita Strakonice 

Marie Lešková Uživatel 

Václav Mareš Uživatel 

František Wolf  Uživatel 

Danuška Čížková  Uživatel 

Helena Mocová Linhartová Český červený kříž 

Alena Šmídová Uživatel 

Václav Moravec Uživatel 

Jana Trávníčková  Uživatel 

Slavomil Trávníček  Uživatel 

Pavla Voráčková  Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Domov 

pro seniory Lidická 

Petra Romová Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Domov 

pro seniory Rybniční 

Ladislav Černý Uživatel 

Marcela Vacková Česká maltézská pomoc 

Josef Bláhovec Obec Malenice, O.S. Chance in nature – LAG 

Karel Petrlík Uživatel 

Mgr. Jaroslava Hrušovská Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek 

Ivana Ondřišová Klub seniorů Cehnice 

Lenka Veselá Centrum pro zdravotně postižené JK, o.s. 

Pavlína Wolfová Veřejnost, studentka Teologické fakulty JČU 

Zuzana Černochová Veřejnost, studentka Teologické fakulty JČU 

Věra Brejchová Domácí péče ČČK, o.p.s. 

Veronika Příhodová Uživatel 

Jan Rublík Uživatel 

Martina Božková Sdružení zdravotně postižených Strakonice 
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Pracovní skupina „Podpora rodin, dětí a mládeže“ 

Koordinátor pracovní skupiny:  

Štefan Schwarc 

 

 

 

Hana Kadlecová Veřejnost, studentka - sociální práce 

Lucie Dávidová Veřejnost  

Lukáš Urbánek  Veřejnost 

Zdeněk Rod Veřejnost 

Mgr. Petra Tůmová Veřejnost 

Josef Bláhovec Obec Malenice, Chance in nature-LAG 

Mgr. Jitka Hajnová Pedagogicko -psychologická poradna Strakonice 

Ing. Miloslav Pileček Střední škola řemesel Strakonice 

Mgr.Emanuel Pavelka Střední škola řemesel Strakonice 

Iva Šrámková Dům dětí a mládeže Strakonice 

Petra Bečvářová Oblastní charita Strakonice 

Mgr. Marie Kochová Speciální pedagogické centrum 

Mgr. Jana Rohová Základní škola Františka Ladislava Čelakovského 

Mgr. Jitka Vápeníková Mateřské centrum Beruška Strakonice 

Ing. Petra Staňková Mateřské centrum Beruška Strakonice 

Hana Častová Svítivá O. S. Malenčtí Broučci 

PhDr. Ivana Říhová Město Strakonice 

Ing. Milada Brejchová Úřad práce Strakonice 

Mgr. Marie Štorková Úřad práce Strakonice 

Dr. Ludmila Jelínková Dyscentrum 

Lenka Hlaváčová Klub Mana 

Martina Gerčáková Klub Mana 

Irena Bublíková Středisko výchovné péče při Dětském diagnostickém 

ústavu Homole 

Oldřich Novák PPP Strakonice 

Marie Kalbáčová Úřad práce Strakonice 
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Pracovní skupina „Podpora osob v krizi“ 

Koordinátor pracovní skupiny: 

Mgr. Petra Jindrová (Krejsová) 

 

 

 

Vlasta Hucková Veřejnost 

Ladislav Hadrava Veřejnost 

Mgr. Lenka Vysoká Městský úřad Strakonice 

Hana Kostlivá Psychiatrická léčebna Lnáře 

Hana Lukešová Veřejnost 

Kateřina Hronková Probační a mediační služba 

Miroslava Benediktova Probační a mediační služba 

Jitka Štětková Manželská a předmanželská poradna Strakonice 

Josef Kubovec Veřejnost 

Mgr. Michal Novotný Městský úřad Strakonice 

Helena Bartáčková Azylový dům - MěÚSS Strakonice 

Lenka Čadová Veřejnost 

Václav Moravec Uživatel 

Josef Bláhovec Obec Malenice, Chance in nature – LAG 

Marie Silovská Azylový dům - MěÚSS Strakonice 

Ing. Milada Brejchová Úřad práce Strakonice 

PhDr. Ivana Říhová Město Strakonice 
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Pracovní skupina „Podpora osob ohrožených závislostmi“ 

Koordinátor pracovní skupiny:  

 Michal Němec 

 

 

 

Jana Janoutová Městská policie 

Hana Zlochová Městský úřad Strakonice 

Mgr. Lenka Vysoká Městský úřad Strakonice 

PhDr. Ivana Říhová Město Strakonice 

Martin Zajíček O. S. Prevent 

Mgr. Daniel Randák O. S. Prevent 

Josef Bláhovec Chance in nature – LAG, obec Malenice 

Miroslav Vávra Policie ČR 

Zdeněk Němec Policie ČR 

Jana Šobotníková Veřejnost 
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1.3 PRŮBĚH KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

HARMONOGRAM AKTIVIT KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Vypracování metodik a základních 
dokumentů pro plánování sociálních 
služeb v území 

září 2010 – únor 2011 
 

Zpracování analytických podkladů pro 
vytvoření KPSS 

září 2010 – červen 2011 
 

Informování a zapojování veřejnosti 
do plánování sociálních služeb v 
území 

září 2010 – prosinec 2011 

Jednání řídícího týmu září 2010 – prosinec 2011 

Veřejná projednání 1. veřejné projednání – 23. listopadu 2010 
2. veřejné projednání - 22. listopadu 2011 

Supervize a hodnocení září 2010 – prosinec 2011 

Zpracování strategie rozvoje 
sociálních služeb  

březen 2011 – listopad 2011 
 

Zpracování katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb 

červen 2011 – prosinec 2011 
 

Jednání pracovních skupin leden 2011 – červen 2011 

Projednání KPSS místními 
Samosprávami 

říjen 2011 – listopad 2011 

 

1.  Vypracování metodiky KPSS 

 Byla vypracována metodika pro plánování sociálních služeb na území Strakonicka. 

Metodika vychází z Metodik pro plánování sociálních služeb a z Kritérií kvality plánování 

sociálních služeb, reflektuje místní specifika a zohledňuje soulad s krajským plánem rozvoje 

sociálních služeb. Na počátku realizace projektu byla vytvořena základní listina Komunitního 

plánování sociálních služeb na Strakonicku (Statut) a byly přijaty jednací řády řídící skupiny a 

pracovních skupin. 

 

2.  Zpracování analytických podkladů pro vytvoření komunitního plánu sociálních 

služeb 

Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb byly zpracovány tyto analýzy:  

• Sociodemografická analýza území ORP Strakonice 

• Průzkum názorů široké veřejnosti - výstup z ankety   

• Analýza sociálních služeb včetně finančních toků -  popis sociálních služeb na území ORP 

Strakonice   
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• Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb - výstup z průzkumu názorů starostů obcí   

• Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb - popis problémů a plánů poskytovatelů  

• Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb  

� Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb – domovy pro seniory 

� Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb – pečovatelská služba 

� Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb – osobní asistence 

� Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb – osoby s duševním 

onemocněním 

• SWOT analýzy zaměřené na čtyři řešené oblasti (Podpora seniorů a osob se zdravotním 

postižením, Podpora rodin, dětí a mládeže, Podpora osob v krizi, Podpora osob 

ohrožených závislostmi) 

Tato kapitola obsahuje stručné výstupy z jednotlivých analýz. Kompletní analýzy jsou 

dostupné v elektronické podobě na www.kpss-st.cz,  www.strakonice.eu, 

www.chanceinnature.cz. 

 

3.  Zpracování strategie rozvoje sociálních služeb pro území ORP Strakonice 

V listopadu 2011 byl zkompletován "Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice“. 

Komunitní plán sociálních služeb byl připomínkován na veřejném projednání, které se 

uskutečnilo 22.  listopadu 2011. Plán byl/bude předložen samosprávám všech obcí 

k přijetí/vzetí na vědomí. Všechny výstupy z projektu jsou vydány na CD–ROMu s názvem 

„Komunitní plánování sociálních služeb na Strakonicku“. CD–ROM obsahuje mimo „Komunitního 

plánu sociálních služeb ORP Strakonice“ také kompletní znění veškerých analýz, které byly 

realizovány v rámci projektu, a elektronickou verzi Katalogu poskytovatelů sociálních služeb. 

 

4.  Zpracování katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice 

V rámci projektu byl vydán Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku.  

Tento katalog byl představen veřejnosti na veřejném projednání a byl šířen po území 

Strakonicka prostřednictvím jednotlivých obcí, poskytovatelů sociálních služeb, úřadů a dalších 

subjektů. Tištěná verze katalogu byla doplněna verzí elektronickou, zveřejněnou na webových 

stránkách města Strakonice (www.strakonice.eu), realizátora (www.chanceinnature.cz) a 

webových stránkách obcí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů.  Elektronická 

verze Katalogu poskytovatelů sociálních služeb Strakonicka je součástí CD–ROMu s výstupy 

komunitního plánování na Strakonicku. 
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5. Informování a zapojování veřejnosti do plánování sociálních služeb v území 

 V průběhu projektu probíhalo cílené informování veřejnosti o sociálních službách a o 

komunitním plánování sociálních služeb. Pro tyto účely byl sestaven plán informační kampaně. 

V první fázi plánování (období do 1. veřejného projednání v listopadu) byla informační kampaň 

zaměřena na informování veřejnosti, uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců obcí 

o procesu komunitního plánování a možnostech, jakým se do něj zapojit. V období činnosti 

pracovních skupin (leden 2011 – červen 2011) se informační kampaň zaměřovala na 

informování veřejnosti, uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb o probíhajících pracovních 

skupinách, termínech a místech konání. V závěru procesu komunitního plánování byla 

informační kampaň zaměřena na povědomost veřejnosti, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a 

dalších o vzniklých výstupech - Komunitním plánu sociálních služeb a Katalogu poskytovatelů 

sociálních služeb na Strakonicku. 

 

6. Jednání řídícího týmu: 

Řídící tým měl kompetence zejména v následujících oblastech: 

• koordinace tvorby plánu rozvoje sociálních služeb 

• projednání a schvalování metodických postupů, interních předpisů (např. jednací řád) a 

dokumentů zpracovaných v průběhu plánování sociálních služeb 

• připomínkování průběžných výstupů projektu 

• schvalování finálního znění vize, stanovování prioritních oblastí a opatření v rámci KPSS 

na základě zpracovaných analytických výstupů a výstupů z jednání pracovních skupin 

• schvalování obsah finálních výstupů komunitního plánování sociálních služeb 

Řídící tým vedl proces a schvaloval průběžné výstupy. V průběhu realizace se sešel 

celkem 13krát. V závěrečné fázi schválil priority, opatření a aktivity plánu. 

 

7. Jednání pracovních skupin: 

Pracovní skupiny složené ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů sociálních 

služeb a veřejnosti se přímo podílely na zpracování vlastního obsahu plánu sociálních služeb. 

Každá pracovní skupina měla svého koordinátora, který byl členem řídícího týmu, čímž byl 

zajištěn efektivní přenos informací z pracovních skupin do prostředí řídícího týmu.  

Členové pracovních skupin byli na začátku práce proškoleni. Scházeli se na pravidelných 

jednáních. Definovali cílové skupiny, vypracovali SWOT analýzy a řešili problematiku 

jednotlivých priorit. Navrhli opatření a vypracovali podrobné návrhy aktivit.    

V rámci procesu komunitního plánování byly sestaveny čtyři pracovní skupiny. Každá se 

věnovala jiné prioritní oblasti. Pracovní skupina „Podpora seniorů a osob se zdravotním 

postižením“ a pracovní skupina „Podpora osob ohrožených krizí“ se sešly celkem pětkrát. 



 
 

14 
 

Pracovní skupina „Podpora rodiny, mládeže a dětí“ měla celkem sedm jednání. Pracovní skupina 

„Podpora osob ohrožených závislostmi“ se setkala čtyřikrát. Členové pracovních skupin se 

účastnili veřejného projednání a aktivního připomínkování komunitního plánu. 

 

8.  Projednání KPSS místními samosprávami 

V průběhu října a listopadu 2011 byli zástupci místních samospráv informováni: 

� o průběhu realizace projektu „Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice“ 

� o sociálních službách a komunitním plánování obecně 

� o rozsahu a okruhu sociálních služeb na území Strakonicka 

� o Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku a jeho dostupnosti 

� o plánovaných aktivitách v KPSS 

� o Komunitním plánu sociálních služeb ORP Strakonice 

� o postupu při schvalování/vzetí na vědomí komunitního plánu 

� o konání veřejného projednání, na které byli pozváni 

Po veřejném projednání Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice byl/bude 

komunitní plán předložen Zastupitelstvu, respektive Radě dotčených obcí/měst k projednání a 

schválení/vzetí na vědomí. 

 

9. Veřejná projednání 

• První veřejné projednání – Na prvním veřejném projednání, které proběhlo 23. listopadu 

2010, byly podány základní informace o projektu a o komunitním plánování sociálních 

služeb. Veřejného projednání se účastnila regionální media, která veřejnosti prezentovala 

informace o komunitním plánování. Na prvním veřejném projednání došlo k výběru 

aktivních zájemců do pracovních skupin. 

• Druhé veřejné projednání – Na druhém veřejném projednání, které se uskutečnilo dne 22. 

Listopadu 2011, došlo k předložení návrhu komunitního plánu k připomínkování a 

vznesené připomínky byly následně do plánu zapracovány. Na tomto projednání došlo 

také k představení Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku a Databáze 

poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku. 

 

10.  Supervize a hodnocení  

 V průběhu celého projektu dohlížel na proces komunitního plánování supervizor. 

Supervizorem bylo zvoleno Centrum pro komunitní plánování (CpKP), za nějž supervizi 

vykonával Bc. Daniel Rosecký. Supervizor připomínkoval proces komunitního plánování 

sociálních služeb a průběžné výstupy projektu. Dalším úkolem supervizora bylo dohlížet na 

provázanosti procesu komunitního plánování se Střednědobým plánem rozvoje sociálních 
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služeb Jihočeského kraje a kontrola kvality procesu plánování. V průběhu realizace projektu 

poskytoval supervizor konzultace členům realizačního týmu a účastnil se některých jednání 

řídícího týmu. V závěru realizace projektu došlo ke zpracování závěrečného vyhodnocení. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

 

Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb byly zpracovány tyto analýzy:  

• Sociodemografická analýza území ORP Strakonice 

• Průzkum názorů široké veřejnosti - výstup z ankety   

• Analýza sociálních služeb včetně finančních toků -  popis sociálních služeb na území ORP 

Strakonice   

• Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb - výstup z průzkumu názorů starostů obcí   

• Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb - popis problémů a plánů poskytovatelů  

• Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb  

� Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb – domovy pro seniory 

� Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb – pečovatelská služeb 

� Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb – osobní asistence 

� Vyhodnocení průzkumu u uživatelů sociálních služeb – osoby s duševním 

onemocněním 

 

Tato kapitola obsahuje stručné výstupy z jednotlivých analýz. Kompletní analýzy jsou dostupné v 

elektronické podobě na www.kpss-st.cz,  www.strakonice.eu, www.chanceinnature.cz. 

2.1 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ORP STRAKONICE 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice ležící na severozápadě 

Jihočeského kraje zahrnuje celkem 69 obcí: Cehnice, Čemeřice, Vepřovice, Čestice, Doubravice, 

Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín, Houpán, Horní Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, 

Jinín, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, 

Libětice, Libochovice, Malenice, Milejovice, Miloňovice, Mečichov, Mnichov, Mutěnice, 

Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, 

Pracejovice, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, 

Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice nad 

Volyňskou, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Vacovice, Velká Turná, 

Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky. 

Území obce s rozšířenou působností zahrnuje dva správní obvody obce s pověřeným 

obecním úřadem (SO POÚ): SO POÚ Strakonice, SO POÚ Volyně.  

Obce spadající do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Strakonice: 

Cehnice, Čejetice, Doubravice, Drachkov, Droužetice, Hlupín, Horní Poříčí, Chrášťovice, Jinín, 
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Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, 

Mečichov, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, 

Přední Zborovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, 

Sousedovice, Strakonice, Strašice, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, 

Úlehle, Únice, Velká Turná, Volenice, Zahorčice, Zvotoky.    

Obce spadající do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Volyně: 

Čepřovice, Čestice, Drážov, Dřešín, Hoslovice, Hoštice, Litochovice, Malenice, Milejovice, 

Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Předslavice, Přechovice, Strunkovice nad 

Volyňkou, Vacovice, Volyně. 

V 69 obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice žije 45 tisíc 

obyvatel. Více než třetina bydlí v obcích s méně než 1 000 obyvateli a téměř 60 % obyvatel bydlí 

ve dvou městech (Strakonice, Volyně). Průměrným věkem necelých 40 let se Strakonicko řadí 

mezi obvody se starším obyvatelstvem, kde dochází k úbytku obyvatelstva přirozenou měnou 

(9,5 narozených; 11,6 zemřelých na 1 000 obyvatel).  

Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice se rozkládá na celkové rozloze 

574 km2, kde se 67 % podílí zemědělská půda (nejvíc v kraji) a 21 % lesní pozemky (nejméně v 

kraji). V zemědělství však pracuje méně než 15 % zaměstnaných osob. K 31. 12. 2010 byla na 

Strakonicku míra nezaměstnanosti 10,27 %, tj. vyšší než průměr kraje – 7,5 %. 

 

Stav obyvatel a věková struktura obyvatelstva k 31.12.2009 
 počet 

obyv. 
ženy 0 – 14 let 15 – 59 let 60 – 64 let 15 – 64 let 

65 a více 

let 
Cehnice 464 225 63 297 25 322 79 

Chrášťovice 244 132 29 199 42 216 41 

Čejetice 926 442 155 610 56 666 105 

Čepřovice 190 98 27 115 19 134 29 

Čestice 936 458 126 589 63 652 158 

Doubravice 249 113 36 159 11 170 43 

Drachkov 164 77 21 125 6 131 12 

Drážov 250 120 32 154 17 171 47 

Droužetice 111 49 10 80 7 87 14 

Dřešín 303 163 60 181 12 193 50 

Hlupín 92 40 13 56 1 57 22 

Horní Poříčí 310 159 50 182 28 210 50 

Hoslovice 194 86 21 126 13 139 34 

Hoštice 165 81 20 106 11 117 28 

Jinín 161 74 25 103 10 113 23 

Kalenice 87 49 7 58 5 63 17 

Katovice 1 327 672 183 847 87 934 210 

Kladruby 151 79 26 90 14 104 21 

Kraselov 231 116 30 144 14 158 43 

Krejnice 66 32 8 48 1 49 9 

Krty-Hradec 120 53 9 74 7 81 30 

Kuřimany 22 10 1 11 1 12 9 
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Kváskovice 115 56 24 77 4 81 10 

Libětice 74 34 11 46 3 49 14 

Litochovice 296 146 50 186 23 209 37 

Malenice 652 354 99 404 43 447 106 

Mečíchov 248 127 40 149 24 173 35 

Milejovice 68 37 11 40 3 43 14 

Miloňovice 295 141 45 191 21 212 38 

Mnichov 249 132 42 145 15 160 47 

Mutěnice 209 98 38 123 14 137 34 

Nebřehovice 131 66 16 83 7 90 25 

Němčice 107 54 14 63 10 73 20 

Němětice 116 64 18 63 6 69 29 

Nihošovice 302 151 39 210 11 221 42 

Nišovice 222 118 37 143 12 155 30 

Nová Ves 71 35 8 37 7 44 19 

Novosedly 355 191 55 219 28 247 53 

Osek 686 281 79 472 53 525 82 

Paračov 90 43 17 52 9 61 12 

Pracejovice 318 155 44 219 11 230 44 

Přechovice 114 59 16 73 4 77 21 

Přední Zborovice 63 32 3 39 1 40 20 

Předslavice 263 124 36 164 9 173 54 

Přešťovice 420 206 58 239 38 277 85 

Radějovice 34 18 2 20 3 23 9 

Radomyšl 1 183 604 189 780 64 844 150 

Radošovice 663 317 106 423 48 471 86 

Rovná 252 136 29 170 17 187 36 

Řepice 453 204 82 305 21 326 45 

Skály 71 36 10 44 5 49 12 

Slaník 153 81 30 95 10 105 18 

Sousedovice 268 139 50 169 12 181 37 

Strakonice (ORP, POU) 23 278 11 929 3 121 15 053 1 495 16 548 3 609 

Strašice 182 86 26 106 15 121 35 

Strunkovice nad Volyňkou 110 57 8 74 6 80 22 

Střelské Hoštice 916 436 159 581 53 634 123 

Štěchovice 223 113 40 145 13 158 25 

Štěkeň 833 431 109 531 66 597 127 

Třebohostice 305 155 51 183 21 204 50 

Třešovice 86 45 7 54 6 60 19 

Úlehle 104 47 13 40 16 56 35 

Únice 52 25 8 29 2 31 13 

Vacovice 69 33 6 35 6 41 22 

Velká Turná 158 78 25 99 10 109 24 

Volenice 545 287 83 349 37 386 76 

Volyně (POU) 3 155 1 610 376 2 108 171 2 279 500 

Zahorčice 63 30 8 37 3 40 15 

Zvotoky 66 32 6 38 4 42 18 
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2.2 PRŮZKUM NÁZORŮ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI – ANKETA 

Rozdáno bylo 18 500 anketních lístků, z kterých se vrátilo 165 anketních lístků. Z obcí 

bylo 70 respondentů, z města 95. Nejčastěji využívanou službou je dle ankety pečovatelská 

služba, dále je to poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek. Nízké procento využívání služeb 

respondenty z obcí může pramenit ze špatné dostupnosti služeb a z jejich finanční náročnosti. 

Svůj podíl na tom také bude mít informovanost obyvatel o službách, která může být ve městě a v 

obcích rozdílná.  

Při řešení sociálních problémů by se dle respondentů měla větší pozornost věnovat 

zejména problematice seniorů a zdravotně postižených. Jako další problémové oblasti bylo 

označeno řešení problémů rodin s dětmi a osob v sociální krizi. Většina respondentů (60 %) 

nemá dostatek informací o sociálních službách. Z toho lze vyvodit, že je nutné na území 

Strakonicka věnovat větší pozornost propagaci sociálních služeb.  

Respondenti nejvíce postrádají podporu samostatného bydlení pro osoby se zdravotním 

postižením. Následuje osobní asistence (doprovod, celodenní péče v domácnosti – služba se 

poskytuje bez časového omezení) a domy na půl cesty (bydlení pro osoby do 26 let, které se 

vrátily z dětského domova atd.), domovy se zvláštním režimem (pro osoby s demencí – např. 

Alzheimerovou chorobou), domovy pro seniory (pobytové služby pro osoby, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku) a další. 

2.3 PRŮZKUM MEZI ZADAVATELI 

V rámci průzkumu mezi zadavateli bylo osloveno 69 obcí. Odpovědi poskytly všechny 

obce. Celkem 35 obcí na otázku „Jaké sociální služby jsou poskytovány občanům obce?“ 

neodpovědělo nebo uvedlo, že žádné sociální služby nevyužívají. Oblastní charitu Strakonice, 

která poskytuje sociální služby zejména ve venkovském prostoru, uvedlo jako jediného 

poskytovatele sociálních služeb v obci 16 respondentů. Oblastní Charitu Strakonice v kombinaci 

s jiným poskytovatelem sociálních služeb (včetně vlastních sociálních služeb) uvedly 4 obce. 

Rozvážku obědů zajišťuje 7 obcí vlastními zdroji či za pomoci zemědělského družstva. Výhradně 

vlastní sociální služby poskytují dvě obce, stejný počet obcí využívá jiných sociálních služeb.  

Celkem 27 obcí na otázku „Jaké sociální služby a v jaké finanční výši obec finančně 

podpořila?“ neodpovědělo a 16 uvedlo, že žádnou podporu nerealizují. Zbývajících 26 obcí se 

vyjádřilo následovně:  

Dovoz obědů finančně podporuje 8 obcí. Konkrétní poskytovatele sociálních služeb podporuje 

12 obcí. Ostatních 6 obcí podporuje své občany jinak než formou sociálních služeb. Jedná se 

například o dárky k výročím, snížení poplatků atd. 
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Zamítavou nebo žádnou odpověď na otázku „Jaké významné sociální projekty 

(investiční a neinvestiční) se na území obce realizovaly v minulých letech nebo se 

připravují?“ dalo 59 z 69 obcí. Aktivní projekty pro letošní rok jsou 3: Zřízení domova se 

zvláštním režimem, Klub seniorů a Se sousedy ke vzdělávání. O rekonstrukci či výstavbě objektů 

pro sociální služby uvažují 4 obce.  

Celkem 30 obcí na otázku „Jaký největší problém (problémy) řešíte a co vás ve vaší 

obci nejvíce tíží v souvislosti se sociálními službami?“ neodpovědělo a 4 obce necítí žádný 

sociální problém. Zajištění péče o seniory či osoby s postižením zvládají občané za pomoci 

rodiny a sousedů v 10 obcích, dalších 6 obcí řeší problematiku seniorů především s ohledem na 

problémy s umístěním v domovech pro seniory. Tři obce uvádějí problém s dopravní 

obslužností. Nejedná se sice o sociální službu, ale tato problematika s tím úzce souvisí. Další 

problémy se vyskytují ojediněle. Jedná se např. o matky samoživitelky, finanční gramotnost, 

sociálně nepřizpůsobivé občany a nedostatek financí na podporu služeb.  

2.4 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP STRAKONICE 

Analýza je podrobným popisem sociálních služeb na území Strakonicka včetně analýzy 

finančních toků. 

 

Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice 

Poskytovatel Centrum pro zdravotně postižené 
Jihočeského kraje 

Služba odborné sociální poradenství 
osobní asistence 

Poskytovatel  Centrum sociálních služeb Jindřichův 
Hradec (manželská a předmanželská 
poradna) 

Služba odborné sociální poradenství 
Poskytovatel Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. 

 
Služba sociální rehabilitace 
Poskytovatel FOKUS Písek 
Služba sociální rehabilitace 
Poskytovatel Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Osek 
Služba domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Poskytovatel Charita Malenice 
Služba pečovatelská služba 
Poskytovatel Oblastní charita Strakonice 
Služba osobní asistence 

odborné sociální poradenství 
pečovatelská služba 
domovy pro seniory 
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Poskytovatel Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
Služba pečovatelská služba 

azylové domy 
domovy pro seniory 
domov se zvláštním režimem 
denní stacionáře 

Poskytovatel Občanské sdružení Prevent 
Služba kontaktní centra 

terénní programy 
Poskytovatel SANANIM 
Služba terapeutická komunita 

2.5  ANALÝZY POTŘEB ZADAVATELŮ, POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ   

 

Analýza potřeb zadavatelů   

Výstup z průzkumu názorů starostů obcí. Průzkum provedený formou rozhovorů, 

dotazníků uprostřed realizace projektu a opětovně v období zpracování opatření a aktivit.   

 

Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb (se sídlem na území ORP Strakonice) 

Průzkum byl zaměřený zejména na problémy, se kterými se poskytovatelé potýkají v 

jednotlivých službách, a na jejich plány do budoucna. Z průzkumu vyplynulo, že většina 

poskytovatelů chce, aby se jejich služby udržely i v příštích letech, a k tomu potřebují dostatek 

financí - jak od státu, tak z  ostatních zdrojů (kraj, obce, dárci…). Někteří chtějí své služby rozšířit 

nebo zkvalitnit. Jako problém se často objevuje chybějící občanská poradna, chráněné bydlení, 

azylové bydlení pro rodiny s dětmi a psychologická poradna. 

 

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb 

• Průzkumu u uživatelů pečovatelské služby 

Rozdáno bylo celkem 120 anket, z nichž se jich 95 vrátilo. Z otázky na spokojenost se 

službou vyplynulo, že je 100% respondentů spokojeno. Většině respondentů vyhovuje 

jeden poskytovatel, pouze 2,1% uvedlo, že by upřednostnili jiný výběr z více 

poskytovatelů. Na otázku: „Jaké sociální služby Vám chybí?“ nedopovědělo 78,9% 

respondentů, 6,4% uvedlo, že žádné. V ostatních odpovědích se mimo jiné objevily tyto 

náměty: „sociální služba v nočních hodinách a o víkendech, donáška oběda o víkendu“. 

 

• Průzkum u uživatelů pobytových zařízení 

             Dotazníkové šetření se uskutečnilo v domovech pro seniory Lidická, Rybniční a v 

Domě klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. Celkem bylo rozdáno 90 dotazníků, vrátilo 
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se vyplněných 81. Z celkového počtu respondentů bylo 22 mužského a 59 ženského. 

Podle drtivé většiny respondentů (90,3%) jsou jejich potřeby v domově naplňovány. 

Celkem 5 respondentů na otázku neodpovědělo. Z výsledku lze usuzovat, že v domovech 

je poskytována kvalitní péče s ohledem na uspokojování potřeb uživatelů. 

Plnou spokojenost s pobytem v domově pro seniory vyjádřilo 26 respondentů (32,49 %). 

 

• Průzkum u uživatelů osobní asistence 

Celkově byla anketa rozdána dvaadvaceti respondentům, 12 uživatelů osobní 

asistence anketu vyplnilo. Z těch, kteří anketu vyplnili, bylo 7 uživatelů služeb Oblastní 

charity Strakonice a 5 uživatelů služeb Centra pro zdravotně postižené. Všech 12 

respondentů využívá osobní asistenci, 10 z nich kombinuje osobní asistenci s dalšími 

službami, nejčastěji pečovatelskou službou, poradnou a půjčovnou kompenzačních 

pomůcek, dále domácí péči Českého červeného kříže. Všichni uživatelé jsou se službou 

spokojeni. 

 

• Průzkum u uživatelů O. S. FOKUS – osoby s duševním onemocněním 

Rozdáno bylo 40 dotazníků, vrátilo se 31. Většina respondentů byla ve věku mezi 

20 a 50 roky (ve věku 20-35 let bylo 10, v rozmezí 36-50 let bylo 12 respondentů). Z toho 

lze vyvodit, že služby FOKUSu využívají především mladší lidé v aktivním věku, z nichž 

69,5% pobírá plný invalidní důchod. Se službami FOKUSu je spokojena drtivá většina 

respondentů (90,3%). 
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2.6 VYMEZENÍ CÍLOVÝCH SKUPIN 

Cílové skupiny uživatelů a osob v nepříznivé sociální situaci byly vymezeny v pracovních 

skupinách s ohledem na situaci na území Strakonicka. 

 

Vymezení cílové skupiny „Senioři a osoby se zdravotním postižením“ 

Seniorem se rozumí člověk, který má nárok pobírat starobní důchod (dosáhl 

důchodového věku). Osobami se zdravotním postižením se rozumí osoby s tělesným postižením 

(pohybové problémy), osoby postižené civilizačními chorobami, osoby s duševním 

dlouhodobým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 

postižením, osoby se zrakovým postižením a osoby sluchově postižené (neslyšící a 

nedoslýchaví). 

 

Vymezení cílové skupiny „Rodiny, mládež a děti“ 

Dělení dle věku 

Děti: dělení – děti ve věku 0-3, děti v MŠ, děti prvního stupně ZŠ, děti druhého stupně ZŠ 

Mládež: dělení – věk 15 – 18, věk 19 – 26 

Rodiny: nedospělí rodiče 

Dělení dle problémů   

Děti:       Děti bez rodiny 

Děti se zdravotním postižením 

Děti s poruchami učení 

Děti na ulici 

Děti s výchovnými problémy 

Děti sexuálně zneužívané 

Děti týrané 

Děti částečně nesvéprávných rodičů 

Děti národnostních menšin a cizinců 

 Mládež: Mládež ohrožená závislostmi 

Promiskuitní mládež 

Mládež páchající trestnou činnost 

Delikventní mládež (šikana, přestupky) 

Mládež v akutní krizi  

Riskující mládež (adrenalinové sporty,…) 

Nezaměstnaná a nestudující mládež 

Mládež na útěku 
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Mládež na ulici 

Mládež národnostních menšin a cizinců  

Mládež se zdravotním postižením 

Rodiny: Chudé rodiny 

Rodiny, které neumí vychovávat děti 

Rodiny se sociálně patologickými jevy 

Rodiny v akutní krizi 

Pěstounské rodiny 

Rodič ve výkonu trestu 

Rodiny s nedostatkem času na výchovu 

Sociálně izolované rodiny 

Rodiny se zdravotním postižením dítěte nebo rodiče 

Rodiče s nižšími rozumovými schopnostmi 

Rodiče dlouhodobě nezaměstnaní 

Rodiny národnostních menšin 

Rodiny ohrožené zadlužením 

Rodiny s nízkou finanční gramotností 

Neúplná rodina 

 

Vymezení cílové skupiny „Osoby v krizi“ 

Lidé s duševním onemocněním 

Lidé bez přístřeší  

Dlouhodobě nezaměstnaní 

Oběti domácího násilí  

Oběti trestné činnosti proti životu a zdraví (znásilnění, loupeže, týrání) 

Lidé v dluhové pasti 

Lidé navracející se z výkonu trestu 

Lidé v akutní krizi 

 

Vymezení cílové skupiny „Osoby ohrožené závislostmi“ 

Osoby s látkovými závislostmi (nealkoholové a alkohol, kouření) 

Osoby ohrožené látkovými závislostmi 

Osoby s ostatními závislostmi (gamblerství, internetové a PC hry, sociální sítě a virtuální 

 realita) 
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2.7 SWOT ANALÝZY 

 
PODPORA SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

� Existence sociálních služeb (domov pro 
seniory, pečovatelská služba, osobní 
asistence, denní stacionář pro mentálně 
postižené, poradna včetně půjčovny 
kompenzačních pomůcek, domov pro osoby 
se zdravotním postižením, sociální lůžka ve 
zdravotnických zařízeních) 

� Široká škála organizací, které poskytují 
sociální služby 

� Vzájemná spolupráce poskytovatelů 
sociálních služeb 

� Školení pro pracovníky sociálních služeb, 
rekvalifikace (zajišťuje úřad práce) 

� Dostatek kvalifikovaných pracovníků v 
sociálních službách 

� Sdružení zdravotně postižených  
� Domácí zdravotní péče Českého červeného 

kříže 
� Klubovny pro seniory 
� Adopce seniorů (Česká maltézská pomoc) 
� Automobil pro zdravotně postižené 
� Bezbariérové budovy (městský úřad, policie) 
� Plavecký bazén (cenové zvýhodnění pro 

seniory a zdravotně postižené), filmové 
představení pro seniory a zdravotně 
postižené za poloviční ceny  

� Ozdravné pobyty pro seniory  
� Zlepšuje se spolupráce obcí s poskytovateli 

sociálních služeb 
� Rozšiřování služeb na venkov díky podpoře 

obcí 
� Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí 

Šmidingerovou knihovnou 
� Aktivizační akce pro seniory (pravidelná 

setkávání, besedy, rekondiční cvičení, 
pochody, taneční odpoledne, akce v domě s 
pečovatelskou službou, atd.) 

� Město finančně podporuje některé sociální 
služby 

� Bezbariérové a osvětlené přechody ve 
Strakonicích 

� Chybí některé sociální služby (chráněné 
bydlení, odlehčovací služba pobytová, 
chráněné dílny, denní stacionář pro 
seniory…) 

� Nedostatečná kapacita služby Domov se 
zvláštním režimem a domov pro seniory 

� Nedostatek finančních prostředků na 
zajišťování sociálních služeb 

� Nízká podpora od sponzorů 
� Nedokonalá legislativa, např. dlouhé lhůty 

pro vyřizování příspěvků na péči 
� Špatná dostupnost kanceláře Charity 

Strakonice (vzdálenost od centra a MHD) 
� Malá dopravní obslužnost na území ORP 

Strakonice (špatná dostupnost sociálních 
služeb) 

� Bariérovost veřejných dopravních 
prostředků 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 
� Větší využívání finančních prostředků 

z Evropského sociálního fondu 
� Větší finanční podpora sociálních služeb ze 

� Nesprávné využívání příspěvků na péči 
(někteří příjemci ho nevyužívají na nákup 
sociálních služeb) 
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strany obcí 
� Rozšiřování osvěty o sociálních službách 
� Podpora dobrovolnictví 
� Rozšiřování spolupráce poskytovatelů 

sociálních služeb  
� Podpora mezigenerační spolupráce 
� Podpora rodin při péči o seniory a zdravotně 

postižené 
� Větší využívání finančních prostředků 

z nadací a nadačních fondů. 
� Vznik doprovodné a předčitatelské služby 

� Zánik stávajících sociálních služeb z důvodu 
nedostatku financí (snižování státních dotací 
na sociální služby…)  
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PODPORA RODIN, MLÁDEŽE A DĚTI 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

� Občanské sdružení Prevent (prevence 
závislostí)  

� Azylový dům (pro matky s dětmi) včetně 
kvalitního poradenství  

� Manželská a předmanželská poradna  
� Dětské centrum Jihočeského kraje  
� Občanské sdružení Dyscentrum a linka 

důvěry  
� Pedagogicko-psychologická poradna  
� Mateřská centra – Strakonice, Volyně  
� Nabídka volnočasových aktivit (Domov dětí a 

mládeže, sportovní kluby, Mateřské centrum 
Beruška, Klub Mana atd.)  

� Středisko výchovné péče  
� Dostupnost dětských záchytných lůžek 

(České Budějovice)  
� Speciálně pedagogické centrum pro děti 

mentálně postižené při Základní škole 
Plánkova  

 

� Chybí nízkoprahové centrum pro děti a 
mládež  

� Chybí krizové centrum  
� Chybí občanská poradna  
� Nedostatek sociálního bydlení  
� Nedostatek dětských lékařů 
� Nízká kapacita některých mateřských škol (v 

současné době)  
� Nízká kapacita družin při některých 

základních školách (v současné době)  
� Snadná dostupnost hracích automatů 

(herny, pohostinství), děti v hospodách a 
hernách  

� Nedostatek zázemí pro trávení volného času 
mládeže  

� Nedostatek financí pro nestátní neziskové 
organizace na sociální a doprovodné služby  

� Malá informovanost veřejnosti o dostupnosti 
sociálních a doprovodných služeb  

� Absence dětské psychiatrické ambulance a 
klinického psychologa  

� Málo pracovních míst pro matky s dětmi  
� Nízká kapacita logopedické péče  
� Nedostatek pracovních míst pro mladistvé, 

ze znevýhodněného sociálního prostředí, 
kteří dosáhli pouze základního vzdělání  

� Nedostatek vzdělávacích míst pro některé 
mladistvé ze znevýhodněného sociálního 
prostředí 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

� Vydání a pravidelná aktualizace katalogu 
sociálních a doprovodných služeb a jeho 
dostupnost (např. obecní úřady, organizace, 
lékaři, knihovny a další veřejně dostupná 
místa)  

� Vytvoření nízkoprahového centra s využitím 
připravené koncepce  

� Dostupnost psychologa ve školách 
� Podpora dostupnosti linky důvěry (občanské 

sdružení Dyscentrum)  
� Vytvoření programu typu 5P (dobrovolnický 

program pro ohrožené děti) 
� Řešení využití kapacity některých 

mateřských škol  
� Zřízení miniškolek a jeslí  
� Dostupnost vzdělávacích programů pro 

rodiny (např. péče o dítě, vývoj dítě) 

� Zánik sociálních a doprovodných služeb  
� Nárůst skupiny mladých lidí, kteří se 

nevzdělávají a nejsou zaměstnaní  
� Nízká motivace k manuální práci  
� Špatné využívání volného času dětí a 

mladistvých  
� Narůstající negativní trendy (konzumní 

přístup k životu), nízká osobní 
zodpovědnost jednotlivců 
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PODPORA OSOB V KRIZI 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

� Azylový dům – Městský ústav sociálních 
služeb 

� Předmanželská a manželská poradna 
� Dětské centrum Jihočeského kraje 
� Mediační a probační služba  
� Linka důvěry 
� Baby-box 
� Pobočka intervenčního centra (jeden den v 

týdnu) 
� Místní zpravodaj ve Strakonicích, regionální 

informační měsíčník ČP servis - možnost 
informování o sociálních službách 

� Sociální rehabilitace pro osoby s duševním 
onemocněním (občanské sdružení FOKUS) 

� Katalog poskytovatelů sociálních služeb 
(vydala Šmidingerova knihovna) 

� Fórum zdravého města 
� Individuální a skupinové poradenství pro 

nezaměstnané (úřad práce) 

� Chybí chráněné bydlení pro osoby s 
duševním onemocněním  

� Chybí občanská poradna 
� Chybí noclehárna  
� Chybí hygienické středisko pro bezdomovce 
� Někteří lidé ohrožení chudobou 
� Přetíženost Manželské poradny ve 

Strakonicích (nedostatek poraden v okolních 
obcích) 

� Negativní náhled společnosti na některé 
skupiny osob v krizi 

� Snadná dostupnost půjček pro cílovou 
skupinu v nebankovním sektoru 

� Nedostatek financí na sociální služby  
� Nedostatek financí na aktivní politiku 

zaměstnanosti 
� Nedostatečná informovanost samospráv o 

sociálních službách 
� Nedostatečná informovanost veřejnosti o 

sociálních službách 
� Složitá a nepřehledná legislativa v soc. 

oblasti 
� Pozdní zasílání plateb neziskovým 

organizacím na provoz z ministerstev a kraje 
� Nedostatečná finanční podpora sociálních 

služeb ze strany obcí 
� Špatná dostupnost soc. služeb v malých 

obcích (pro skupinu osob v krizi) 
� Nedostatek pracovních míst pro lidi obtížně 

zaměstnatelné 
� Nezájem lidí o práci 
� Dostupnost nelegální práce 
� Chybí finanční gramotnost 
� Chybí pomoc při získávání zaměstnání cílové 

skupiny 
PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

� Prevence zadlužování 
� Další možnosti využívání finančních 

prostředků z Evropského sociálního fondu 
� Vydání aktualizovaného katalogu 

poskytovatelů sociálních služeb  
� Prohlubování spolupráce organizací a 

institucí 
� Zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi 

� Nárůst počtu lidí v dluhové pasti 
� Nárůst závislostí 
� Část mladistvých se nevzdělává (důvodem je 

nezájem nebo nedostatek vzdělávacích 
oborů) 
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PODPORA OSOB OHROŽENÝCH ZÁVIOSLOSTMI 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

� Kontaktní centrum 
� Terénní program pro uživatele drog  
� Azylový dům 
� Nízké procento pohozeného injekčního 

materiálu  
� Nízký výskyt nákazy žloutenky a HIV  
� Práci s cílovou skupinou zajišťují 

odborníci 
� Finanční podpora Kontaktního centra ze 

strany města Strakonice  
� Síť spolupracujících institucí (sociální 

odbor, nemocnice, manželská a 
předmanželská poradna, poskytovatelé 
soc. služeb, městská policie, středisko 
výchovné péče) 

� Projekt Zdravé město Strakonice 
� Nabídka volnočasových aktivit 

� Nedostatek finančních prostředků na 
služby  

� Neúměra mezi náklady na služby a 
požadavky na jejich kvalitu 

� Nedostatek pracovních příležitostí pro 
mladé lidi  

� Velká většina obcí ORP finančně 
nepodporuje služby 

� Převládá laický názor některých 
samospráv na problematiku závislostí  

� Nižší dostupnost volnočasových aktivit 
pro ekonomicky slabší rodiny  

� Nezájem některých rodin zajistit vhodné 
využití volného času pro své děti 

� Chybí nízkoprahové centrum 
� Snadná dostupnost heren a nonstopů 
� Dostupnost alkoholu pro nezletilé 
� Nízká finanční gramotnost některých 

osob  
� Snadná dostupnost drog  
� Zneužívání léčiv 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

� Doplnění služeb pro osoby bez přístřeší 
� Udržení procesu KPSS 
� Vytvoření systému financování sociálních 

služeb v řešeném území 
� Prezentování výstupů komunitního plánu 

prostřednictvím Fóra zdravého města 

� Neudržení terénního programu po 
ukončení individuálního projektu 
Jihočeského kraje 

� Odchod odborníků ze sociálních služeb z 
důvodu nedostatku finančních 
prostředků  

� Snižující se objem veřejných prostředků 
na služby  

� Nárůst nákladů na řešení problematiky 
při zániku služeb pro cílovou skupinu 
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3 STRATEGICKÁ ČÁST  

3.1 VIZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Občan: 
Na Strakonicku funguje systém kvalitních sociálních a doprovodných služeb, který 
odpovídá poptávce uživatelů. Pro občany je k dispozici přehledný, pravidelně 
aktualizovaný a snadno dostupný systém informací o jednotlivých službách. Tento 
systém informuje občany také o možnostech a podmínkách využití sociálních služeb. 
Občané mají vědomosti o specifikách jednotlivých služeb a v systému se umí orientovat a 
služby využívat. 
 

2. Samospráva: 
Na Strakonicku vzájemně spolupracují obce a města při zajišťování sociálních služeb. 
Funguje transparentní systém spolufinancování sociálních služeb ze strany měst a obcí. 
Tento systém výrazně napomáhá udržitelnosti ale i kontrole stávajících služeb. Zároveň 
ovlivňuje vznik nových nebo transformaci popř. ukončení stávajících sociálních a 
doplňkových služeb na Strakonicku. 
 

3. Poskytovatel: 
Sociální služby jsou poskytovány spektrem různých poskytovatelů – právnické osoby, 
organizace zřizované krajem nebo městem a nestátní neziskové organizace. 
Poskytovatelé služeb informují veřejnost o svých aktivitách, nabízejí služby v souladu s 
individuálními potřebami zájemců o služby, poskytují služby na úrovni standardů kvality 
a spolupracují s místními samosprávami. Své služby flexibilně přizpůsobují požadavkům 
občanů, ale i provozním podmínkám (finance, prostory, personální zajištění…). 
Poskytovatelé sociálních služeb vzájemně spolupracují. 
 

4. Komunitní plánování sociálních služeb: 
Je udržen proces komunitního plánování. Komunitní plán dává ucelený přehled o 
stávajících sociálních službách a jejich potřebnosti v regionu. Jeho výstupy jsou styčnými 
body pro komunikaci mezi občany, poskytovateli soc. služeb a samosprávou. Záměry 
uvedené v komunitním plánu jsou do další revize brány jako nedílná součást místního 
sociálního systému. Plán je pravidelně revidován a přizpůsobován aktuální situaci. 
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3.2 STRUČNÝ PŘEHLED PRIORIT, OPATŘENÍ A AKTIVIT 

PRIORITA 1 - Udržení systému poskytovaných služeb 
 

OPATŘENÍ - Udržení odborného sociálního poradenství   

AKTIVITY 

Odborné sociální poradenství - Centrum pro zdravotně postižené JčK   

Odborné sociální poradenství -  Manželská a předmanželská poradna 

Odborné sociální poradenství - Oblastní charita Strakonice 

 

OPATŘENÍ - Udržení osobní asistence 

AKTIVITY 

Osobní asistence - Centrum pro zdravotně postižené JčK   

Osobní asistence - Oblastní charita Strakonice 

 

OPATŘENÍ - Udržení pečovatelské služby 

AKTIVITY 

Pečovatelská služba - MěÚSS Strakonice 

Pečovatelská služba - Charita Malenice   

Pečovatelská služba - Oblastní charita Strakonice - Strakonice   

Pečovatelská služba - Oblastní charita Strakonice - Osek - Radomyšl   

Pečovatelská služba - Oblastní charita Strakonice - Volyně     

 

OPATŘENÍ - Udržení denních stacionářů 

AKTIVITY 

Denní  stacionáře - MěÚSS Strakonice 

 

OPATŘENÍ - Udržení domovů pro osoby se zdravotním postižením 

AKTIVITY 

Domovy pro osoby se ZP – Osek 
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OPATŘENÍ - Udržení domovů pro seniory 

AKTIVITY 

Domovy pro seniory -  MěÚSS Strakonice – Lidická 

Domovy pro seniory -  MěÚSS Strakonice – Rybniční 

Domovy pro seniory -  Dům klidného stáří sv. Anny 

 

OPATŘENÍ - Udržení domovů se zvláštním režimem 

AKTIVITY 

Domovy se zvláštním režimem - MěÚSS Strakonice 

 

OPATŘENÍ – Udržení sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče          

AKTIVITY 

Sociální lůžka v Nemocnici Strakonice 

 

OPATŘENÍ – Udržení služby azylové domy                

AKTIVITY 

 Azylový dům MěÚSS Strakonice 

 

OPATŘENÍ - Udržení kontaktního centra 

AKTIVITY 

Kontaktní centrum PREVENT 

  

OPATŘENÍ - Udržení terapeutických komunit 

AKTIVITY 

Terapeutická komunita Němčice 

 

OPATŘENÍ - Udržení terénních programů 

AKTIVITY 

Terénní programy PREVENT 
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OPATŘENÍ - Udržení sociální rehabilitace 

AKTIVITY 

 Sociální rehabilitace - FOKUS Písek 

 Sociální rehabilitace -  Dětské centrum Jihočeského kraje        

 

PRIORITA 2 - Zkvalitnění systému stávajících sociálních služeb 
 

OPATŘENÍ – Zkvalitnění sociálních služeb 

AKTIVITY 

Centrum pro zdravotně postižené JčK   

Charita Malenice 

Oblastní charita Strakonice 

FOKUS Písek 

 

PRIORITA 3 - Rozvoj sociálních služeb 
 

OPATŘENÍ – Rozšíření stávajících služeb 

AKTIVITY 

Pečovatelská služba Cehnice 

Navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem  

Zajištění občanské poradny  

 

OPATŘENÍ – Zajištění dostupnosti chybějících služeb 

AKTIVITY 

Zřízení terapeutické dílny 

Zajištění dostupnosti služby chráněné bydlení 

Zajištění dostupnosti noclehárny 

Zajištění dostupnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Zajištění odlehčovací pobytové služby   

Zajištění krizového centra   
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PRIORITA 4 - Zajištění doprovodných oblastí 
 

OPATŘENÍ – Zajištění doprovodných služeb   

AKTIVITY 

Průvodcovství a předčítání 

Udržení provozu a služeb Dyscentra 

Udržení služeb linky důvěry 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

Primární prevence patologických jevů 

Udržení domácí ošetřovatelské péče 

 

OPATŘENÍ – Volnočasové a vzdělávací aktivity 

AKTIVITY 

Aktivizačně vzdělávací služby - počítačové kurzy, kurzy trénování paměti 

Aktivizační akce pro seniory a další cílové skupiny 

Udržení stávající činnosti MC Beruška 

Aktivity Klubu MANA 

 

OPATŘENÍ – Udržení a rozvoj služeb v obcích 

AKTIVITY 

Klub seniorů Cehnice 

Doprovodné služby v Katovicích 

Vybudování sociálních bytů v Čejeticích  

Vybudování sociálních bytů v Malenicích 

 

PRIORITA 5 – Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 
 

OPATŘENÍ – Informovanost o dostupnosti sociálních služeb   
AKTIVITY 

Aktualizace katalogu poskytovatelů 
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OPATŘENÍ – Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb  

AKTIVITY 

Dobrovolnictví 

Doprava osob se zdravotním postižením 

 

OPATŘENÍ – Spolupráce a participace  

AKTIVITY 

Systém finanční podpory sociálních služeb z rozpočtu města Strakonice 

Udržení procesu komunitního plánování 

Aktualizace plánu 
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3.3 PRIORITA 1 - UDRŽENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

OPATŘENÍ - Udržení odborného sociálního poradenství   

 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Strakonicku je dostatečně zajištěno základní sociální poradenství. Zajišťuje ho Sociální odbor MěÚ 
Strakonice a všichni poskytovatelé sociálních služeb. Vedle základního sociálního poradenství je na 
Strakonicku dostupné i odborné sociální poradenství zaměřené na podporu některých skupin osob. 
Nabízí ho celkem 3 organizace. Sociální poradenství je žádanou službou, vzhledem k tomu je potřeba 
stávající nabídku zachovat.      
 
AKTIVITY  
Odborné sociální poradenství - Centrum pro zdravotně postižené JčK   
Odborné sociální poradenství - Oblastní charita Strakonice 
Odborné sociální poradenství - Manželská a předmanželská poradna 
 
 
AKTIVITA: Odborné sociální poradenství - Centrum pro zdravotně postižené JčK   

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na udržení odborného sociálního poradenství a 
půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Cílem odborného 
sociálního poradenství je uživatel orientovaný ve své nepříznivé životní 
situaci, který je informovaný a aktivizovaný k jejímu řešení. Uživatel je 
prostřednictvím poradenství seznámen se zákony a předpisy a umí vyjádřit 
své potřeby a přání. Posláním půjčovny je kompenzace omezení osob se 
zdravotním postižením a seniorů prostřednictvím zapůjčení pomůcky, 
podpora soběstačnosti klientů a jejich setrvání v  přirozeném domácím 
prostředí. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s., pracoviště ve 

Strakonicích 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, lékaři, obce strakonického regionu 
 

Cílová skupina uživatelů  osoby se zdravotním postižením a senioři  
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
1 100 1 115 1 160 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
1 260 000  1 295 000  1 330 000  

Předpokládané fin. zdroje  
město Strakonice  25 000 32 000 54 000 
ostatní zdroje 1 235 000 1 263 000 1 276 000 
 
Investice celkem 46 000 57 000 61 000 

Zdůvodnění investic 

Příspěvek za půjčené pomůcky neumožňuje nákup nových. Slouží 
pouze k jejich údržbě, tj. drobné opravy, nové baterie aj. Některé 
pomůcky je i přes jejich opakovanou údržbu nutné nahradit novými a 
to hlavně pro udržení širokého sortimentu a zachování stávající kvality 
poskytované služby. 
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AKTIVITA:  Odborné sociální poradenství - Oblastní charita Strakonice 

Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je udržet dostupnost odborného sociálního poradenství 
pro lidi ze Strakonicka, kteří ho potřebují. Dostupnost služby zajistí 
nadále ambulantní i terénní formou Oblastní charita Strakonice. 
Charita zajišťuje poskytování pečovatelské služby a jejím 
prostřednictvím je se seniory a osobami se zdravotním postižením 
v pravidelném kontaktu. Prostřednictvím odborného sociálního 
poradenství nabízí potřebné informace a podporu přispívající k řešení 
nepříznivé životní situace. Součástí odborné sociální poradny je také 
půjčovna kompenzačních pomůcek a humanitární pomoc. Poskytovatel 
má v následujícím období záměr vyřešit nedostatek financí na službu, 
získat vhodné prostory pro půjčovnu kompenzačních pomůcek, 
dovybavit půjčovnu potřebnými pomůckami. 

Časový harmonogram  poskytování služby – trvale 
2012 – získání prostor v centru města Strakonice   
2012 – 2013 – získání finančních prostředků na dovybavení půjčovny 
kompenzačních pomůcek, rozšíření služby 

Předpokládaný realizátor Oblastní charita Strakonice   
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 

Cílová skupina uživatelů  senioři, osoby s tělesným postižením 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
160 180 200 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
440 000 480 000 520 000 

Předpokládané fin. zdroje  
město Strakonice 50 000 52 000 55 000 
MPSV  300 000 300 000 300 000 
granty 20 000 20 000 20 000 
jiné zdroje neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
 
 
AKTIVITA:  Odborné sociální poradenství - Manželská a předmanželská poradna 

Charakteristika aktivity  
 

Centrum sociálních služeb se sídlem v Jindřichově Hradci bude ve 
Strakonicích nadále poskytovat odborné sociální poradenství 
prostřednictvím Manželské a předmanželské poradny. Posláním 
poradny je poskytovat manželům, snoubencům, rodinám i 
jednotlivcům odborné sociálně právní, psychologické a psycho-
sexuologické poradenské služby a pomoc při řešení partnerských, 
rodinných, mezilidských vztahů. Služba bude nadále zaměřena zejména 
na pomoc při utváření příznivého rodinného, manželského a 
partnerského života, pomoc při utváření uspokojivých mezilidských 
vztahů, pomoc při utváření vlastních pohledů a postojů k vnější realitě i 
sám k sobě, poradenskou péči v rodinných manželských a jiných 
mezilidských vztazích, pomoc při úpravě vzájemných vztahů 
rozvedených rodičů a jejich dětí, hledání vlastních zdrojů a možných 
změn jako východiska z krize.   

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Centrum sociálních služeb se sídlem v Jindřichově Hradci 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

organizace, instituce, obce 
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Cílová skupina uživatelů  děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími 
jevy, oběti domácího násilí, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby 
v krizi, rodiny s dítětem/dětmi  

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
2 350 konzultací 
360 případů 

2 350 konzultací 
360 případů 

2 350 konzultací 
360 případů 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
1 045 000 1 095 000 1 152 000 

Předpokládané fin. zdroje neuvedeno  
 
 

OPATŘENÍ - Udržení osobní asistence  
 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Strakonicku zajišťují osobní asistenci dva poskytovatelé. Cílem je, aby služba byla udržena i 
v následujících letech a lidé mohli žít co nejdéle v přirozeném prostředí za pomoci terénních služeb. 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí (např. doma) osobám se zdravotním 
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Cílem poskytování služby osobní 
asistence je, aby lidé s postižením nebyli závislí na institucionálních formách sociální péče a mohli 
v rámci svých individuálních možností využívat dostupné formy nezávislého způsobu života. Služba 
osobní asistence umožňuje žít lidem s těžkým zdravotním postižením v jejich vlastním prostředí, kde 
jim osobní asistent pomáhá se zvládáním každodenních situací.    
 
AKTIVITY  
Osobní asistence - Centrum pro zdravotně postižené JčK   
Osobní asistence - Oblastní charita Strakonice 
 
 

AKTIVITA:  Osobní asistence - Centrum pro zdravotně postižené JčK   

Charakteristika aktivity  
 

Cílem této i následující aktivity je trvalé zajištění služby osobní asistence 
pro všechny občany Strakonic, kteří ji potřebují. Terénní služba osobní 
asistence je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické soby. Služba se poskytuje 
v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba 
potřebuje. Centrum pro zdravotně postižené Jihočeské kraje bude ve 
Strakonicích tuto službu nadále zajišťovat minimálně ve stávajícím 
rozsahu, v  případě zájmu bude služba rozšířena.  Pro přiblížení služby 
široké veřejnosti budou občané Strakonicka o službě vhodným způsobem 
pravidelně informováni. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s. pracoviště ve 

Strakonicích 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, lékaři 
 

Cílová skupina uživatelů  osoby s tělesným postižením, osoby se zrakový postižením, osoby 
s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením - 
mimo duálního postižení zraku a sluchu, osoby s jiným zdravotním 
postižením a senioři 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
14 14 14 
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Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
1 230 000  1 270 000  1 310 000  

Předpokládané fin. zdroje  
Město Strakonice  70 000  80 000  85 000  
MPSV, uživatelé, nadace 1 160 000  1 190 000  1 225 000  
 
 
AKTIVITA:  Osobní asistence - Oblastní charita Strakonice 

Charakteristika aktivity  
 

Oblastní charita Strakonice bude nadále poskytovat terénní formou 
osobní asistenci. Činnost bude zaměřena na pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc 
při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytovatel bude nadále 
při osobní asistenci poskytovat i fakultativní služby. Poskytovatel má 
záměry na zkvalitnění služby (viz priorita Zkvalitnění systému 
stávajících sociálních služeb).  

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Oblastní charita Strakonice   
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 

Cílová skupina uživatelů  senioři, osoby s tělesným postižením 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
25 27 32 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
1 850 000 2 000 000 2 200 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  
z toho Město Strakonice 

50 000 
47 000 

70 000 
60 000 

100 000 
90 000 

MPSV  500 000 530 000 550 000 
Jihočeský kraj 300 000 350 000 350 000 
ostatní zdroje neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
  
Investice celkem 100 000   
Zdůvodnění investic nákup osobního automobilu 
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OPATŘENÍ – Udržení pečovatelské služby 
 
POPIS OPATŘENÍ 
Cílem opatření je zajistit terénní sociální pečovatelskou službu pro osoby, které mají sníženou 
soběstačnost a to v jejich přirozeném prostředí bez narušení sociálních vazeb.  Pečovatelská služba je 
nejrozšířenější službou na Strakonicku. Kritériem je zachovat stávající registrovanou kapacitu, případně 
ji navýšit dle zájmu uživatelů. Pečovatelskou službu zajišťují tři poskytovatelé prostřednictvím pěti 
zařízení. Služba je dostupná ve Strakonicích i na venkově.   
 
AKTIVITY  
Pečovatelská služba - MěÚSS Strakonice 
Pečovatelská služba - Charita Malenice   
Pečovatelská služba - Oblastní charita Strakonice - Strakonice   
Pečovatelská služba - Oblastní charita Strakonice - Osek - Radomyšl   
Pečovatelská služba - Oblastní charita Strakonice - Volyně     

 
 
AKTIVITA:  Pečovatelská služba - MěÚSS Strakonice 

Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je udržení pečovatelské služby MěÚSS Strakonice 
minimálně na stávající kapacitě. Služba obsahuje pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba bude nadále poskytována ve 
Strakonicích a přilehlých obcích v pondělí až pátek od 7hodin do 18:15 
hodin v DPS a od 7 hodin do 15:30 hodin v domácnostech klientů 
(případně podle potřeb uživatelů). 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice 

Cílová skupina uživatelů  senioři a osoby se zdravotním postižením 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
430 430 430 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
 7 400 000  7 500 000  7 500 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  3 500 000 3 500 000 3 500 000 
jiné zdroje    2 500 000 2 600 000 2 600 000 
Investice celkem 300 000 500 000 500 000 

Zdůvodnění investic 
nákup myčky nádobí (v případě nerentabilnosti opravy stávajícího 
zařízení), nákup užitkového vozu na rozvoz stravy 
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AKTIVITA:  Pečovatelská služba - Charita Malenice   

Charakteristika aktivity  
 

Hlavním záměrem aktivity je udržet pečovatelskou službu Charity 
Malenice, dílčími záměry je zachovat stávající rozsah jejích služeb, dle 
zájmu uživatelů jej upravovat (včetně časové nabídky), dále udržet a 
případně zvyšovat počet uživatelů služeb, zachovat dostupnost služeb i 
pro okolní vesnice a poskytovat základní sociální poradenství. Charita 
Malenice bude nadále poskytovat pečovatelskou službu v Malenicích, 
Straňovicích, Zlešicích, Úlehlech, Černěticích, aj. Terénní službu bude 
poskytovat v domácnostech uživatelů od pondělí do pátku od 7:30 
hodin do 16 hodin, v naléhavých případech pak na základě dohody i 
mimo vyhrazené hodiny a dny. Cílem je poskytovat kompletní 
pečovatelské služby co nejširšímu množství uživatelů a rozličnými 
aktivizačními činnostmi zapojit uživatele do kulturního dění v obci. 
Podmínkou poskytování služeb v okolí Malenic je udržení automobilu, 
zajišťuje se s ním rozvoz obědů, dovoz uživatelů k lékaři a na nákupy.   

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Charita Malenice  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Malenice a další obce, praktická lékařka, zájmové složky v obci – SDH, 
Baráčníci, Broučci, Kulturní komise, aj. 

Cílová skupina uživatelů  osoby s chronickým, tělesným a duševním onemocněním a senioři 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
20 22 24 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
664 000 710 000 730 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  50 000 50 000 50 000 
MPSV  354 000 380 000 380 000 
Jihočeský kraj 80 000 80 000 80 000 
příjmy od klientů 130 000 150 000 150 000 
Sponzoři 25 000 25 000 25 000 
Tříkrálová sbírka 25 000 25 000 25 000 
 
 
AKTIVITA:  Pečovatelská služba - Oblastní charita Strakonice - Strakonice   

Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je udržet terénní pečovatelskou službu, kterou ve 
Strakonicích poskytuje Oblastní charita Strakonice. Prostřednictvím služby 
budou nadále zajištěny základní činnosti (pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím) i fakultativní služby – nácvik pohybu, doprovod 
na vycházky, doprava k lékaři a na úřady, pomoc s péčí o vlasy, holení, 
úklid sněhu, pomoc při údržbě hrobů atd. Cílem poskytovatele je udržet 
službu, získat prostory v centru města, získat finanční prostředky na nákup 
automobilu a v souvislosti s poptávkou rozšířit službu.  

Časový harmonogram  poskytování služby - trvale 
2012 – získání prostory v centru města 
2012 – 2013 získání finančních prostředků na nákup automobilu 
2013 – 2014 – rozšíření služby 

Předpokládaný realizátor Oblastní charita Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice a obce, kde je poskytována PS 
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Cílová skupina uživatelů  Senioři 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
60 62 65 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
970 000 990 000 1 100 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce 
z toho Město Strakonice 

2 000 
38 000 

3 000 
47 000 

4 000 
46 000 

MPSV  320 000 350  000 360  000 
Jihočeský kraj 80 000 100 000 100 000 
ostatní zdroje neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
 
Investice celkem 100 000   
Zdůvodnění investic nákup automobilu 
 
 
AKTIVITA:  Pečovatelská služba - Oblastní charita Strakonice - Osek - Radomyšl   
Charakteristika aktivity  
 

Udržení terénní pečovatelské služby dle zákona 108/2006 (viz aktivita 
„Pečovatelská služba – Oblastní charita Strakonice – Strakonice“) 
v Radomyšli a okolí.   

Časový harmonogram  poskytování služby - trvale 
2012 – 2013 získání finančních prostředků na nákup automobilu 
2013 – 2014 – rozšíření služby 

Předpokládaný realizátor Oblastní charita Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, kde je poskytována PS 

Cílová skupina uživatelů  Senioři 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
43 45 47 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
600 000 630 000 650 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  25 000 30 000 35 000 
MPSV  330 000  340 000  350 000  
Jihočeský kraj 100 000 110 000 120 000 
ostatní zdroje neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
 
Investice celkem 100 000   
Zdůvodnění investic nákup automobilu 
 
 

AKTIVITA:  Pečovatelská služba - Oblastní charita Strakonice - Volyně     

Charakteristika aktivity  
 

Udržení terénní pečovatelské služby dle zákona 108/2006 (viz aktivita 
„Pečovatelská služba – Oblastní charita Strakonice – Strakonice“) 
ve Volyni a okolí.   

Časový harmonogram  poskytování služby - trvale 
2012 – 2013 získání finančních prostředků na nákup automobilu 
2013 – 2014 – rozšíření služby 

Předpokládaný realizátor Oblastní charita Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, kde je poskytována PS 
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Cílová skupina uživatelů  Senioři 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
89 90 92 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
690 000 710 000 730 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  170 000 190 000 200 000 
MPSV  330 000 340 000 350 000 
Jihočeský kraj 100 000 110 000 120 000 
ostatní zdroje neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
 
Investice celkem 100 000   
Zdůvodnění investic nákup automobilu 
 
 
OPATŘENÍ - Udržení denních stacionářů 

 
POPIS OPATŘENÍ 
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. Na Strakonicku je jeden poskytovatel služby – Městský ústav sociálních služeb 
Strakonice. Záměrem je udržet službu i do budoucna.    
 
AKTIVITY:  
Denní stacionáře – MěÚSS Strakonice 
 
 
AKTIVITA: Denní  stacionáře - MěÚSS Strakonice 

Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je udržet ambulantní sociální službu Denní stacionáře, 
kterou poskytuje Městský ústav sociálních služeb Strakonice. Služba je 
dostupná pro uživatele ze Strakonic a přilehlého okolí (do 30 km). 
Prostřednictvím služby je zajištěn vhodný aktivizační program pro 
uživatele (nácvik v podpoře a pomoci), který směřuje k vysoké míře 
jejich soběstačnosti a samostatnosti. Trvalým záměrem je vytváření 
aktivit vedoucích ke zprostředkování kontaktů se společenským 
prostředím, integraci a v neposlední řadě i zvyšování kvality života, aby 
uživatelé mohli vést plnohodnotný život. Je zajištěna spolupráce 
s rodinnými příslušníky a dalšími poskytovateli sociálních služeb. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MěÚ Strakonice a organizace, jejímž zřizovatelem je Město Strakonice, 
Prácheňská cukrárna s.r.o., ZD Novosedly  

Cílová skupina uživatelů  osoby s mentálním postižením (od 7 do 64 let věku) 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
30 30 30 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
3 810 000 3 900 000 4 000 000 
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Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  1 810 000 1 800 000 1 850 000 
jiné zdroje 1 400 000 1 500 000 1 500 000 
ostatní neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
 
Investice celkem 100 000 250 000 350000 

Zdůvodnění investic 

Rekonstrukce WC pro imobilní uživatele, zřízení a vybavení relaxační 
místnosti, nákup sportovního materiálu /raftové čluny, jízdní kola, 
běžecké a sjezdové lyže/ a multimediálních přístrojů /kamera, kopírka, 
MP 3 i 4 přehrávače a další/, výměna nábytku a vybavení aktivizačních 
místností. 

 
 
OPATŘENÍ - Udržení domovů pro osoby se zdravotním postižením  

 
POPIS OPATŘENÍ 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se 
zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Na Strakonicku tuto službu 
zajišťuje Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj.  
Zařízení je v malé obci Osek nedaleko města Strakonice, kde tradice poskytování služeb začala už v 
roce 1955.  
 
AKTIVITY:  
Domovy pro osoby se ZP Osek  
 
 
AKTIVITA:  Domovy pro osoby se ZP Osek 

Charakteristika aktivity  
 

Udržení stávající kapacity služby Domov pro osoby se zdravotním 
postižením, která je poskytována Domovem pro osoby se zdravotním 
postižením Osek. Služba je určena pro muže s mentálním postižením, 
případně s přidruženými kombinovanými vadami. Cílem nabízených 
služeb je: 
- poskytovat bezpečné prostředí a klidný domov  
- poskytovat zdravotní, ošetřovatelskou, výchovnou a sociální péči 
- rozvíjet a udržovat schopnosti uživatelů, aktivizovat je zapojováním 
do běžného života a pomáhat aktivně využívat jejich volný čas 
- pomáhat každému jedinci při uplatňování nároků a práv a pomáhat 
při využívání veřejných míst a služeb, pomáhat při navazování 
kontaktů s okolím 
- využívat všechny možnosti celkově zlepšovat kvalitu života. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina uživatelů  osoby od 18 let věku mužského pohlaví s mentálním postižením, 
případně i s přidruženými kombinovanými vadami  

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
150 150 150 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
13 700 000 14 400 000 15 100 000 

Předpokládané fin. zdroje Neuvedeno 
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OPATŘENÍ - Udržení domovů pro seniory 
 
POPIS OPATŘENÍ 
Opatření je zaměřeno na poskytování pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby. Na 
Strakonicku jsou tři zařízení, která zajišťují dlouhodobé pobytové služby seniorům prostřednictvím 
služby domovy pro seniory. Současné trendy v sociálních službách směřují k omezování pobytových 
služeb a podporují život seniorů v přirozeném prostředí. Při určité ztrátě soběstačnosti se o sebe 
osamělí senioři ale nedokáží postarat ani s pomocí pečovatelské služby, potřebují službu poskytující 
celodenní péči. Budoucími uživateli služby domovy pro seniory jsou nejenom lidé, kteří zatím žijí ve 
svém domácím prostředí, ale i část obyvatel domu s pečovatelskou službou. Ti žijí již určitý čas 
odděleně od svých rodin a lze předpokládat, že většina z nich se po ztrátě soběstačnosti nebude vracet 
do domácího prostředí, ale bude žádat o pobytovou službu. Cílem je zachovat všechna zařízení 
poskytující službu domovy pro seniory na území správního obvodu ORP Strakonice a udržet tak 
stávající kapacitu služby.    
 
AKTIVITY:  
Domovy pro seniory -  MěÚSS Strakonice - Lidická 
Domovy pro seniory -  MěÚSS Strakonice - Rybniční 
Domovy pro seniory -  Dům klidného stáří sv. Anny 
 
 
AKTIVITA:  Domovy pro seniory - MěÚSS Strakonice – Lidická 

Charakteristika aktivity  
 

Udržení pobytové služby Domovy pro seniory, kterou poskytuje 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice prostřednictvím Domov pro 
seniory - Lidická. Cílem je trvalé zajišťování individuálních potřeb 
uživatelů služby, zajišťování ubytování a celodenní stravy, rozvoj 
kulturního a společenského života, podpora zájmů uživatelů, podpora 
návaznosti na veřejné služby, spolupráce s rodinou a dalšími 
poskytovateli sociálních služeb. Služby jsou směřovány tak, aby 
uživatelé žili plnohodnotným a důstojným životem a aby nebyla 
prohlubována jejich závislost na službě. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina  uživatelů  senioři nad 50 let věku 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
70 70 70 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
21 372 000 21 500 000 21 500 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  3 822 000 3 950 000 3 950 000 
jiné zdroje 5 500 000 5 500 000 5 500 000 
ostatní neuvedeno Neuvedeno neuvedeno 
 
Investice celkem 120 000 500 000 500 000 

Zdůvodnění investic 
Vybavení venkovních prostor, nákup služ. automobilu, výměna 
vybavení ložnic klientů  (lůžka, polohovací křesla). 
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AKTIVITA:  Domovy pro seniory - MěÚSS Strakonice – Rybniční 
Charakteristika aktivity  
 

Cílem je udržet službu Domovy pro seniory poskytovanou MěÚSS 
Strakonice - Rybniční a vytvořit pro uživatele příjemné a klidné prostředí, 
ve kterém se budou cítit respektováni, kde budou zachována jejich práva, 
důstojnost a vůle naplnit fyzické, psychické, emocionální, společenské a 
duchovní potřeby. Na základě individuálního přístupu bude podpořena 
soběstačnost uživatelů. Vhodnou rehabilitací a aktivizací se uživatelům 
pomůže strávit život v zařízení co nejkvalitněji a nejaktivněji a udržet 
osobní, příbuzenské, místní i společenské kontakty. Bude jim nadále 
poskytována odborná a efektivní obslužná, ošetřovatelská a sociální péče, 
bude dostupná zájmová a kulturní činnost. V případě potřeby bude 
zabezpečena odborná zdravotní péče. Cílem je snaha o zachování 
soběstačnosti a mobility uživatelů, obnova či získání schopností, 
zabezpečení kvalitní poradenské a informační služby pro uživatele, zejména 
v oblasti sociálních vztahů. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina uživatelů  občané,  kteří  
- mají přiznán invalidní nebo starobní důchod a jejich zdravotní stav 
nevyžaduje léčení a odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení  
- nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní 
domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní 
péči, tedy soustavnou podporu druhé osoby ve většině či všech životních 
úkonech a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani terénními 
sociálními službami  
- mají již přiznán příspěvek na péči nebo o něj mají zažádáno podle zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách 
- z jiných vážných důvodů, nemající původ v jejich zdravotním stavu např. 
sociální osamělost, sociálně krizová situace 
- jsou způsobilí soužití s ostatními uživateli domova pro seniory 
- starší 50 let  

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
104 104 104 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
33 000 000 33 000 000 33 500 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  3 000 000 3 000 000 3 000 000 
MPSV  8 000 000 8 000 000 8 000 000 
příjmy od uživatelů 22 000 000 22 000 000 22 000 000 
ostatní zdroje   500 000 
 
Investice celkem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Zdůvodnění investic 

Výměna zastaralého, neopravitelného nebo vysoce energeticky 
náročného zařízení. 
rok 2012 - konvektomat 
rok 2013 - el. polohovací postele, osobní automobil 
rok 2014 - obnova zastaralého interiéru a signalizačního zařízení 
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AKTIVITA:  Domovy pro seniory - Dům klidného stáří sv. Anny 

Charakteristika aktivity  
 

Udržení služby domovy pro seniory, kterou poskytuje Oblastní charita 
Strakonice. Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým 
domovem rodinného typu pro 30 seniorů. Svým stylem vyhovuje 
především lidem se vztahem k přírodě a těm, kteří preferují menší 
rodinný kolektiv. Jsou zde poskytovány pobytové služby uživatelům, 
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či postižení a jejichž 
situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby. Součástí 
sociální služby je bezplatné odborné sociální poradenství. Služba 
obsahuje základní činnosti dle zákona 108/2006. V domově je také 
poskytována ošetřovatelská péče, kterou provádí kvalifikovaný 
personál - zdravotní sestry s oprávněním pracovat bez odborného 
dohledu. Lékař navštěvuje obyvatele v domově podle potřeby. 
Pracovníci domova podporují přirozenou vazbu uživatelů na rodinu, 
přátele a místní komunitu. 

Časový harmonogram  poskytování služby – trvale 
2012 – 2013 získání finančních prostředků na stavební úpravy v objektu 
(rozšíření dveří, sklad potravin, zasklení teras) 
2013 – 2014 – vybudování parkoviště, dopravní značení, altán, technické 
dovybavení 

Předpokládaný realizátor Oblastní charita Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MAS LAG Strakonicko, obec Sousedovice 

Cílová skupina uživatelů  senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, 
osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s 
kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s 
chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
30 30 30 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
8 600 000 8 850 000 9 000 000 

Předpokládané fin. zdroje  
MPSV  2 300 000 2 500 000 2 800 000 
ostatní zdroje neuvedeno Neuvedeno neuvedeno 
 
Investice celkem 250 000 300 000 250 0000 

Zdůvodnění investic 
stavební úpravy v objektu, zasklení teras, altán, úprava parkoviště, 
dopravní značení, technické dovybavení 

 
 
OPATŘENÍ - Udržení domovů se zvláštním režimem 
 
POPIS OPATŘENÍ 
Ve Strakonicích je zajištěna pobytová služba Domovy se zvláštním režimem pro osoby, které nemohou 
z důvodu kontraindikace využívat službu Domovy pro seniory a potřebují zvláštní péči. Službu 
zajišťuje Městský ústav sociálních služeb Strakonice. Kapacitu služby je potřeba udržet a je potřeba 
hledat možnost rozšíření služby.  
 
AKTIVITY:  
Domovy se zvláštním režimem - MěÚSS Strakonice 
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AKTIVITA:  Domovy se zvláštním režimem - MěÚSS Strakonice 

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita podporuje poskytování celoroční pobytové sociální služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, 
Alzheimerovy demence a jiných typů demence, taktéž i Parkinsonovy 
choroby, se zachovalou mobilitou (schopnost pohybu alespoň 
s kompenzační pomůckou), kdy potřeba odborné ošetřovatelské péče 
přesahuje možnosti poskytované jiné pobytové sociální služby. 
Vedle ostatních činností vyplývajících ze zákona 108/2006 Sb. je 
součástí služby zajišťování celodenní stravy odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, zároveň 
také vytváření podmínek pro rozvoj kulturního a společenského života 
a zájmové činnosti uživatelů. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice 

Cílová skupina uživatelů  lidé, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu nebo kterým byl 
přiznán invalidní důchod a mají diagnózu stařecké Alzheimerovy demence 
nebo jiného typu demence, jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a 
odborné ošetřovaní v lůžkovém zdravotnickém zařízení, netrpí infekčním, 
přenosným onemocněním, nepotřebují hygienické či jiné opatření, nejsou 
schopni zajistit si své základní životní potřeby, neboť pro trvalou změnu 
zdravotního stavu potřebují komplexní podporu, starší 50 let 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
16 16 16 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
4 700 000 4 700 000 4 750 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  800 000 800 00 850 000 
jiné zdroje 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Investice celkem 
150 000 
postupné dovybavení 
nově zřízené služby 

150 000 
el. polohovací postele 

150 000 
obnova zastaralého 
interiéru 

Zdůvodnění investic 
rok 2012 - postupné dovybavení nově zřízené služby 
rok 2013 - el. polohovací postele 
rok 2014 - obnova zastaralého interiéru 

Poznámka 
Dle finančních možností výhledově rozšířit kapacitu stávající (dnes již 
nedostačující) služby – nástavba budovy 

 
 
OPATŘENÍ - Udržení sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče          
 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Oddělení následné péče nemocnice Strakonice je 8 sociálně zdravotních lůžek. Jsou určeny osobám, 
které jsou nesoběstačné, rodina péči o ně nezvládá a oni čekají na umístění v jiném vhodném zařízení. 
Proto jednou z podmínek přijetí je podaná žádost do Domova pro seniory či ÚSP. Snahou 
poskytovatele je, aby všichni klienti byli příjemci sociální dávky "Příspěvek na péči". Pokud tomu tak 
není, poskytovatel pomáhá klientovi dávku vyřídit.   
 
AKTIVITY: 
Sociální lůžka v Nemocnici Strakonice 
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AKTIVITA:  Sociální lůžka v Nemocnici Strakonice 

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na udržení pobytové sociální služby osobám, 
které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické 
osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení 
ústavní péče 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 zajišťuje poskytnutí ubytování a 
stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.   

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Nemocnice Strakonice, a.s. 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb 

Cílová skupina  uživatelů  pacienti nemocnice se stabilizovaným zdravotním stavem 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
8 8 8 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
1 010 000 1 060 000 1 110 000 

Předpokládané fin. zdroje    Neuvedeno 
 
 
OPATŘENÍ - Udržení služby Azylové domy                
 
POPIS OPATŘENÍ 
Ve Strakonicích je zajištěno přechodné ubytování pro osoby bez přístřeší - osamělé muže a osamělé 
ženy, osamělé matky s dětmi, osamělé otce s dětmi. Službu je potřeba udržet, je využívaná a 
v budoucnu bude přibývat lidí, kteří ztratí bydlení vlivem předluženosti nebo důsledkem jiných 
nepříznivých okolností. 
 
AKTIVITY:  
Azylový dům MěÚSS Strakonice   
 
 
AKTIVITA:  Azylový dům MěÚSS Strakonice   

Charakteristika aktivity  
 

Cílem je zachovat sociální službu Azylové domy, kterou zajišťuje 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice. Jedná se o pobytovou 
službu, která se poskytuje na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 
sociální situaci, sociálně vyloučeným, se ztrátou bydlení. Jedná se o 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, hygieně apod. Součástí je sociální poradenství a 
sociální prevence, to napomáhá osobám k překonání jejich nepříznivé 
sociální situace a chrání společnost před vznikem a šířením 
nežádoucích společenských jevů.               

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
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Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MěÚ, školy, dětské domovy 

Cílová skupina uživatelů  osamělí muži, osamělé ženy, osamělé matky s dětmi, osamělí otcové 
s dětmi 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
35 35 35 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
3 350 000 3 400 000 3 450 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce   744 000 1 000 000 1 000 000  
 MPSV   745 000   
Jihočeský kraj IP 1 261 000 1 800 000 1 850 000 
 
Investice celkem 850  000  950 000  950 000  

Zdůvodnění investic 
Dovybavení jednotlivých pokojů (válendy, plynová kamna, bojlery, 
nové lednice na pokoje), vymalování, pračka do prádelny, čisticí 
prostředky, nové židle do kanceláře, různé opravy 

 
 
OPATŘENÍ - Udržení kontaktního centra   
 
POPIS OPATŘENÍ 
Prostřednictvím PREVENTu je ve Strakonicích zajištěna pomoc pro uživatele nelegálních návykových 
látek. Kontaktní centrum PREVENT Strakonice vzniklo v roce 1999 a zřídilo ho občanské sdružení 
PREVENT, které je největším poskytovatelem protidrogových služeb v jižních Čechách. Služba 
Kontaktní centra podporuje osoby v obtížné situaci, která vyplývá z patologického způsobu života, 
jehož součástí je užívání návykových látek. Dále zajišťuje podporu i osobám z narušeného sociálního 
okolí přímé klientely. Poskytování služby má význam i z hlediska ochrany společnosti před 
nežádoucími dopady šíření drog. Službu je potřeba udržet.   
 
AKTIVITY:  
Kontaktní centrum PREVENT 
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AKTIVITA: Kontaktní centrum PREVENT 
Charakteristika aktivity  
 

Občanské sdružení PREVENT nadále zajistí ve Strakonicích sociální 
službu Kontaktní centra prostřednictvím Kontaktního centra PREVENT 
Strakonice. Služba je určena osobám, které užívají návykové látky, a 
jejich blízkým.   
V rámci nízkoprahových služeb bude poskytovatel nadále zajišťovat:  
- poradenství zaměřené na snižování rizik spojených s užíváním drog  
- kontaktní práce (navázání kontaktu s uživatelem služby a vytvoření 
komunikace založené na důvěře a otevřenosti - postupné budování 
důvěry uživatele služeb k možnosti využití odborné pomoci    
- výměnný program pro uživatele drog (výměna injekčních stříkaček a 
jehel, poskytnutí dezinfekce, filtrů, injekční vody, kondomů,…)  
- vitamínový a potravinový program, základní zdravotní ošetření 
- streetwork (mapování terénu, navazování kontaktů s klientelou atd.)  
- poradenství a v oblasti hepatitid (žloutenek) typu B a C, viru HIV, 
pohlavních a pohlavně přenosných chorob 
- orientační testování rizikových uživatelů drog  na výskyt protilátek na 
vir HIV a žloutenku typu C    
- hygienický servis (sprcha a toalety pro uživatele služeb) 
V rámci strukturovaných aktivit bude zajištěno poradenství v oblasti 
užívání drog a závislostí, motivační tréninky, krizová intervence a 
telefonická intervence, zprostředkování detoxu a léčby, sociální práce, 
individuální a skupinová terapie v rámci ambulantní léčby nebo 
doléčování,  pomoc v krizi a těžkých životních situacích, informace a 
poradenství při řešení problémů atd. 
Cílem služeb je především minimalizovat zdravotní a sociální rizika 
spojená s užíváním drog a jejich dopady na jedince i veřejnost. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Občanské sdružení PREVENT 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, Jihočeský kraj, MPSV, RVKPP, MZ 

Cílová skupina uživatelů  uživatelé drog a jejich sociální okolí 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
150 160 170 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
1 900 000 2 000 000 2 100 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  200 000 210 000 220 000 
Jihočeský kraj, MPSV, 
RVKPP, MZ 

1 700 000 1 790 000 1 880 000 
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OPATŘENÍ - Udržení terapeutických komunit 
 
POPIS OPATŘENÍ 
V Němčicích u Volyně je terapeutická komunita, která zajišťuje dlouhodobou pobytovou léčbu 
a sociální rehabilitaci občanům České republiky, kteří nejsou schopni vlastními silami zvládnout 
závažné důsledky dlouhodobého užívání nealkoholových drog. Hlavním posláním Terapeutické 
komunity Němčice je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím osobního růstu, 
přijímáním osobní odpovědnosti a cestou změny životního stylu. Poskytovatelem služby je občanské 
sdružení SANANIM. 
 
AKTIVITY:  
Terapeutická komunita Němčice 
 
 
AKTIVITA: Terapeutická komunita Němčice 

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na udržení služby Terapeutické komunity, kterou 
poskytuje občanské sdružení SANANIM a zajištění těchto základních 
činností: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.  
Základním prostředkem léčby je samotný život v terapeutické 
komunitě, který nabízí otevřenou komunikaci mezi klienty 
a personálem, spoluúčast klientů na rozhodovacích procesech 
v komunitě a společenství, které přirozeně vede ke změně škodlivých 
vzorců chování. Doba léčby je 10-15 měsíců. Je rozdělena do 4 fází, 
které respektují klientův růst a míru jeho vlastní změny. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor o. s. SANANIM 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina uživatelů  dospělí klienti  s diagnostikovanou  závislostí na nelegálních drogách 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
20 20 20 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Předpokládané fin. zdroje neuvedeno 
 
 
OPATŘENÍ - Udržení terénních programů  
 
POPIS OPATŘENÍ 
Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím 
ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto 
osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Ve Strakonicích zajišťuje terénní 
programy občanské sdružení PREVENT prostřednictvím služby Jihočeský streetwork PREVENT.     
 
AKTIVITY:  
Terénní programy PREVENT       
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AKTIVITA: Terénní programy PREVENT 

Charakteristika aktivity  
 

Udržení terénní sociální práce s osobami, které užívají drogy nebo jsou 
na drogách závislé, a s jejich sociálním okolím (rodiče, příbuzní, známí 
atd.) na území Strakonicka. Součástí terénní práce je i monitoring 
rizikových lokalit spojený s případným sběrem pohozeného injekčního 
materiálu. Prostřednictvím služby se snižují a omezují rizika spojená 
s užíváním drog v populaci uživatelů drog a široké veřejnosti. Služba 
bude nadále zajištěna pomocí programu Jihočeský streetwork. Cíle 
programu vycházejí z principu Harm reduction a Public Health. 
Cílem služby bude nadále snižovat a eliminovat negativní dopady 
spojené s užíváním návykových látek (zdravotní a sociální stabilizace 
klienta, snižování rizikového chování u jednotlivých klientů, motivace 
ke změně životního stylu) a chránit veřejné zdraví (bezpečná likvidace 
injekčního materiálu, informování veřejnosti, snížení výskytu 
infekčních chorob).  
Konkrétně je služba zaměřena na výměnu injekčního materiálu a 
distribuci materiálu ke snižování zdravotních rizik, poskytování 
základního zdravotního, sociálního a právního poradenství, krizovou 
intervenci, motivační trénink, poradenství a zprostředkování testování 
na žloutenku C, HIV, poskytování informací o zařízeních následné péče, 
sociální práci a asistenci, aktuální pomoc v tísni, zdravotní ošetření 
drobných poranění, zprostředkování další odborné péče (např. detoxu, 
léčby v lůžkovém zařízení, drogová poradna PREVENT atd.), distribuci 
informačních materiálů, prevenci spojenou se zneužíváním 
syntetických drog, vitaminový program, těhotenské testy pro 
uživatelky drog. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor o. s. PREVENT (Jihočeský streetwork PREVENT)  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Strakonice, Jihočeský kraj, MPSV, RVKPP, MZ 

Cílová skupina uživatelů  uživatelé drog, kteří užívají drogy jakýmkoli způsobem (injekčně, 
šňupáním, kouřením…) a osoby přímo ohrožené drogovou 
problematikou 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
60 65 70 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
380 000 399 000 419 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  50 000 100 000 105 000 
ostatní zdroje 330 000 299 000 314 000 

 

Meziroční nárůst nákladů kopíruje předpokládaný pohyb 
hospodářských koeficientů o 5% meziročně. 
Výchozí částka kopíruje předpokládané optimální rozpočty vycházející 
z dlouhodobé rozpočtové praxe této služby (viz IP – 2010 – 2012) 
První polovinu roku 2012 ještě kompletně financuje IP Jihočeského 
kraje. 
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OPATŘENÍ - Udržení sociální rehabilitace  
 
POPIS OPATŘENÍ 
Sociální rehabilitace je souborem specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností 
osoby se zdravotním postižením. Činnosti směřují k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší 
možné míře s ohledem na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav osoby. Cílem je nalezení vhodného 
uplatnění. Proces sociální rehabilitace je základní součástí poskytování sociálních služeb. Ve 
Strakonicích tuto službu zajišťují dva poskytovatelé: FOKUS Písek a Dětské centrum Jihočeského kraje. 
Každý z nich se zaměřuje na jinou cílovou skupinu. Služby je potřeba udržet.    
 
AKTIVITY:  
Sociální rehabilitace - FOKUS Písek 
Sociální rehabilitace -  Dětské centrum Jihočeského kraje          
 
 
AKTIVITA: Sociální rehabilitace - FOKUS Písek 

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita podporuje udržení služby sociální rehabilitace, kterou 
ambulantní a terénní formou poskytuje FOKUS Písek. Ambulantní 
forma nabízí nácvik praktických dovedností, komunikace, asertivity a 
etiky. Umožňuje vzájemné setkávání a sdílení zkušeností lidí s 
podobnými životními situacemi a navazování nových kontaktů.  
Pomáhá v překonávání problémů spojených s nemocí. Služba nabízí 
základní sociálně právní poradenství, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 
osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění a sociálně terapeutické činnosti. Terénní forma je 
poskytována především v přirozeném prostředí uživatele, na základě 
jeho potřeb. Cílem terénní sociální rehabilitace je vyhledávat lidi 
s duševním onemocněním, posilovat jejich samostatnost a podporovat 
je při zvládání běžných životních situací. Terénní forma nepreferuje 
standardní služby pro duševně nemocné, ale klade důraz na zapojování 
sociálního okolí uživatele a snaží se také o začlenění uživatelů do 
vhodných služeb v regionu.   

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor FOKUS Písek  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Psychiatrická léčebna Lnáře, Psychiatrická léčebna u Honzíčka, 
Ambulantní psychiatři – MUDr. Muchl, MUDr. Jirásková, MUDr. 
Samochvalová, MUDr. Kučera 

Cílová skupina uživatelů  osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku od 18 do 80 let 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
95 100 110 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
1 310 000 1 320 000 1 330 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  60 000 60 000 60 000 
MPSV  600 000 1 100 000 1 100 000 
Jihočeský kraj – IP 600 000 140 000 140 000 
Nadace 50 000 20 000 30 000 
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AKTIVITA: Sociální rehabilitace - Dětské centrum Jihočeského kraje          

Charakteristika aktivity  
 

Udržení služby Sociální rehabilitace, kterou poskytuje Dětské centrum 
Jihočeského kraje v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. Hlavní náplní 
činnosti zařízení je komplexní péče o děti předškolního věku, zejména 
kojence a batolata, včetně zdravotní péče, rehabilitace, psychologické 
péče, výchovné péče a sociálního poradenství. Zařízení poskytuje 
sociální rehabilitaci matkám nebo rodinným příslušníkům a další 
služby (zácvikové centrum pro matky a rodinné příslušníky s dětmi, 
kteří potřebují pomoci s osvojením si péče o dítě).   

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Dětské centrum Jihočeského kraje          
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

neuvedeno 

Cílová skupina uživatelů  matka nebo rodinný příslušník, kteří potřebují pomoci s osvojením si 
péče o dítě situaci v souvislosti s diskrétním porodem  

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Předpokládané fin. zdroje neuvedeno 
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3.4 PRIORITA 2 - ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

OPATŘENÍ - Zkvalitnění stávajících sociálních služeb 
 
POPIS OPATŘENÍ 
Záměrem většiny poskytovatelů na Strakonicku je trvalé zkvalitňování služeb prostřednictvím 
vzdělávání pracovníků, investičních akcí atd.  Například největší z poskytovatelů služeb – Městský 
ústav sociálních služeb Strakonice – plánuje řadu nutných investic, které jsou uvedeny u jednotlivých 
aktivit tohoto poskytovatele v kapitole Udržení systému poskytovaných služeb. V této kapitole jsou 
popsány záměry několika dalších poskytovatelů.  
 
AKTIVITY:  
Centrum pro zdravotně postižené JčK   
Charita Malenice 
Oblastní charita Strakonice 
FOKUS Písek 
 
AKTIVITA: Centrum pro zdravotně postižené JčK   

Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je zejména naplnit ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, který nařizuje poskytovatelům sociálních služeb 
umožnit svým zaměstnancům poskytujícím sociální služby vzdělávání 
v rozsahu 24 hodin ročně a tím zajistit jejich osobnostní rozvoj. 
Vzdělávací témata budou reagovat na aktuální potřebu dotčených 
zaměstnanců v oblasti sociálních dávek, důchodového pojištění, 
příspěvků podle vyhlášky č. 182/1991, problematiky zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením, problematiky bydlení a odstraňování 
bariér. Budou probíhat prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích 
institucí. Zkvalitnění služeb půjčovny kompenzačních pomůcek 
představuje její soustavné vybavování novými pomůckami, které 
poskytují stále vyšší komfort našim uživatelům. Jde o pomůcky, které 
kopírují nejnovější trendy na trhu při používaní nových odlehčených 
materiálů nebo metod.  

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s., pracoviště ve 

Strakonicích 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, obce strakonického regionu 
 

Cílová skupina uživatelů  osoby se zdravotním postižením a senioři  
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
1 080 1 100 1 140 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
24 000  26 000  31 000  

Předpokládané fin. zdroje  
město Strakonice  7 000  9 000  11 000  
MPSV, veřejná sbírka 17 000  17 000 20 000  
Investice celkem 170 000  185 000  200 000  

Zdůvodnění investic 
Nákup nových pomůcek, které svými vlastnostmi respektují zdravotní 
specifika jednotlivce.  
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AKTIVITA: Charita Malenice 

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na další vzdělávání pracovníků pečovatelské 
služby Charity Malenice a pravidelné supervize pracovníků. Charita 
Malenice trvale aktualizuje standardy kvality sociálních služeb a 
naplňuje je v praxi. Kvalitu služeb se snaží dále zlepšovat pravidelným 
vzděláváním pracovníků, rozšiřováním nabídky kompenzačních 
pomůcek pro uživatele a zlepšováním materiálního vybavení služby 
(k dispozici je automobil, kterým zajišťujeme rozvoz obědů, dovoz 
uživatelů k lékaři a zajištění pečovatelských služeb v okolních obcích). 
Bude zajištěno pravidelné vzdělávání pracovníků, kdy podle zákona 
108/2006 Sb. má každý povinnost dalšího vzdělávání 24 hodin ročně. 
Vzdělávání probíhá jednak jako interní školení – práce na standardech 
kvality, dále pak jako odborná stáž v zařízení sociální péče (každý 
zaměstnanec si vybere) a dále pak společné nebo individuální školení 
od akreditovaných institucí. Důležitou je pro práci pracovníků v přímé 
péči supervize, která probíhá jak skupinovou, tak individuální formou. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Charita Malenice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

akreditované vzdělávací instituce, supervizor, zařízení a instituce 
poskytující sociální služby 

Cílová skupina uživatelů  primárně pracovníci sociálních služeb, následně uživatelé 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
20 22 24 

Roční náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
6 000 8 000 10 000 

Poznámka 
Prostředky na vzdělávání jsou závislé na finanční situaci organizace 
(neustálý nedostatek). 

 
 
AKTIVITA:  Oblastní charita Strakonice 

Charakteristika aktivity  
 

Oblastní charita Strakonice má záměr zintenzivnit spolupráci s městem 
Strakonice a s MAS LAG Strakonice a získat větší podporu od obcí. 
Nadále chce zlepšovat finanční situaci prostřednictvím sbírek a grantů. 
Cílem je získat automobil pro osobní asistenci – umožní větší flexibilitu 
a možnost poskytovat službu dle přání a potřeb uživatele bez ohledu na 
nevyhovující hromadnou dopravu. Vyřeší se tím obtíže s dopravou do 
vesnic a omezené možnosti poskytovat službu o víkendu. Ve spolupráci 
s městem Strakonice chce Charita získat vyhovující a finančně únosné 
bezbariérové prostoty v centru města. Dům klidného stáří sv. Anny 
v Sousedovicích – v tomto zařízení plánuje Oblastní charita Strakonice 
provést stavební úpravy (rozšíření dveří, sklad potravin, zasklení 
teras) a vybudovat parkoviště, dopravní značení, altán. V rámci 
odborného sociálního poradenství chce poskytovatel získat vhodné 
prostoty pro půjčovnu kompenzačních pomůcek a dovybavit půjčovnu 
dalšími potřebnými pomůckami. Pro pečovatelskou službu je potřeba 
zajistit vhodný osobní automobil pro jednotlivá střediska.  

Časový harmonogram   2012 – 2014 
Předpokládaný realizátor Oblastní charita Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, MAS LAG Strakonice, obce   

Cílová skupina uživatelů  senioři, osoby se zdravotním postižením 
Předpokládaný počet rok 2012 rok 2013 rok 2014 
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uživatelů služby   viz aktivity v prioritě 1  
Investice rok 2012 rok 2013 rok 2014 

některé investice vyčísleny u aktivit v prioritě 1 
 
 
AKTIVITA:  FOKUS Písek 

Charakteristika aktivity  
 

Posláním občanského sdružení FOKUS Písek je pomáhat lidem s 
duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život. Pomáhat a 
podporovat v překonání problémů spojených s duševní nemocí 
a začleněním do běžného života. Cílem je posilovat samostatnost 
klientů a podpora při zvládání běžných životních situací. 
Hlavní rozvojové záměry v oblasti posílení a zkvalitňování služeb jsou: 
revize SQSS, strategické plánování, zvyšování odbornosti pracovníků.  

Časový harmonogram  2012 – 2014 
Předpokládaný realizátor FOKUS Písek o. s., pobočka Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Psychiatrická léčebna Lnáře, Psychiatrická léčebna u Honzíčka, 
Ambulantní psychiatři – MUDr. Muchl, MUDr. Jirásková, MUDr. 
Samochvalová, MUDr. Kučera 

Cílová skupina uživatelů  osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku od 18 do 80 let 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
viz aktivity v prioritě 1 

Roční náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
neuvedeno  
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3.5 PRIORITA 3 - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
OPATŘENÍ – Rozšíření stávajících služeb 
 
POPIS OPATŘENÍ 
Fungující síť sociálních služeb na Strakonicku je potřeba průběžně doplňovat podle aktuální sociální 
situace. Jde o rozšíření stávajících sociálních služeb, které jsou již určitým způsobem poskytovány, a o 
doplnění několika služeb nových, které v regionu chybí. V rámci rozšíření stávajících sociálních služeb 
jde například o rozšíření služby do další lokality, o navýšení kapacity některých služeb v důsledku 
celospolečenského nárůstu určité cílové skupiny, o zajištění nové formy již fungující služby. Na 
Strakonicku je potřeba zajistit rozšíření tří druhů sociálních služeb. 
 
AKTIVITY:  
Pečovatelská služba Cehnice 
Navýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem 
Zajištění občanské poradny 
 
 
AKTIVITA:   Pečovatelská služba Cehnice 

Charakteristika aktivity  
 

Zřízení terénní pečovatelské služby v Cehnicích. Prostřednictvím 
služby bude zajištěna pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku nebo onemocnění a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.  
Plánovaná časová dostupnost služby – denní dle potřeb uživatelů 
služby. 

Časový harmonogram  od roku 2012  
Předpokládaný realizátor Obec Cehnice  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

místní podnikatelé – spolupráce formou sponzorských darů, místní 
organizace 

Cílová skupina uživatelů  senioři a lidé se zdravotním postižením, nemocní 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
10 20 30 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
325 000 650 000 975 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  50 000 50 000 50 000 
ostatní zdroje 275 000 600 000 925 000 
 
Investice celkem 250 000 150 000 90 000 
Zdůvodnění investic nákup automobilu, zřízení a vybavení kanceláře  
 
 
AKTIVITA:  Navýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem 

Charakteristika aktivity  
 

Ve Strakonicích je zajištěna služba Domov se zvláštním režimem, 
poskytuje ji Městský ústav sociálních služeb Strakonice. Vzhledem 
k tomu, že celospolečensky narůstá velikost cílové skupiny (senioři se 
stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou, chronickým duševním 
onemocněním, závislostmi) je potřeba hledat možnosti navýšení 
kapacity služby.  

Časový harmonogram  od roku 2012 
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Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice (případně jiný vhodný 
poskytovatel) 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina uživatelů  senioři se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou, chronickým 
duševním onemocněním, závislostmi 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby    

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
20 20 20 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
5 875 000 5 875 000 5 875 000 

 
 
AKTIVITA:   Zajištění občanské poradny 

Charakteristika aktivity  
 

V rámci poskytování odborného sociálního poradenství je potřeba 
hledat ve Strakonicích možnosti zajištění občanské poradny. Občanská 
poradna bude zajišťovat poradenství v oblastech rodinného a 
pracovního práva, sociálních dávek, bydlení, ochrany spotřebitele 
apod. Hlavním cílem občanského poradenství je pomáhat tomu, aby se 
občané mohli lépe domoci svých práv a právem chráněných zájmů a 
dokázali samostatně řešit své problémy. Poradna bude poskytovat 
potřebné informace a rady, které klientům pomohou v orientaci v 
problému a v možnostech jeho řešení. 

Časový harmonogram  hledání možností zřízení poradny – 2012 
Předpokládaný realizátor neurčený poskytovatel 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, město 
Strakonice, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů  osoby v krizi, imigranti a azylanti, rodiny s dětmi, etnické menšiny, senioři 
atd. 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
- cca 1 000 intervencí cca 1 000 intervencí 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
- 450 000 500 000 

 
 
OPATŘENÍ – Zajištění dostupnosti chybějících služeb 
 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Strakonicku je vybudovaná kvalitní síť sociálních služeb. Tu je potřeba doplnit o několik služeb, 
které občanům chybí. Cílem je zajistit dostupnost těchto služeb, zkvalitnit život osob s handicapem a 
předejít prohloubení sociálních problémů některých cílových skupin.   
 
AKTIVITY:  
Zřízení terapeutické dílny 
Zajištění dostupnosti služby Chráněné bydlení 
Zajištění dostupnosti noclehárny 
Zajištění dostupnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Zajištění odlehčovací pobytové služby  
Zajištění krizového centra   
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AKTIVITA: Zřízení terapeutické dílny 
Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je zřízení terapeutické dílny, která podpoří integraci lidí 
s duševním onemocněním do života společnosti prostřednictvím 
simulace pracovního procesu. Nabídne možnost prostoru pro sdílení 
nejen pracovních zkušeností, aktivizaci uživatele, nácvik praktických 
dovedností a zlepšování komunikačních dovedností. Terapeutická dílna 
umožní pravidelná setkání uživatelů v dílně ve FOKUSu ve 
Strakonicích, kde budou probíhat různé rukodělné a kreativní aktivity 
(např. filcování, pletení, tkaní, šití, navlékání korálků, malování, 
batikování) pod vedením pracovníka v sociálních službách. Uživatelé 
budou vedeni k pravidelnosti (dodržování denního režimu) a 
odpovědnosti za vykonanou práci. Zároveň získají nové dovednosti, 
možnost kontaktu, sebevědomí. Služba bude poskytována ambulantní 
formou. Spádovost – okres Strakonice. 

Časový harmonogram  vznik služby v roce 2012 
Předpokládaný realizátor FOKUS Písek o. s., pobočka Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Psychiatrická léčebna Lnáře, Psychiatrická léčebna u Honzíčka, 
Ambulantní psychiatři – MUDr. Muchl, MUDr. Jirásková, MUDr. 
Samochvalová, MUDr. Kučera 

Cílová skupina uživatelů  osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku od 18 do 80 let 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
15 20 20 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
510 000 510 000 510 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  10 000 10 000 10 000 
MPSV  200 000 400 000 400 000 
Jihočeský kraj   200 000 - - 
nadace 100 000 100 000 100 000 
Investice celkem 200 000 200 000 200 000 
Zdůvodnění investic vybavení a zařízení nové dílny 
 
 

AKTIVITA: Zajištění dostupnosti služby Chráněné bydlení  
Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na hledání možností zajištění dostupnosti 
chráněného bydlení. Je to pobytová služba poskytovaná osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu 
skupinového nebo individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc 
při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, atd.   

Časový harmonogram  od roku 2013 
Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MěÚ, školy, dětské domovy, obce, DST, MPSV 

Cílová skupina uživatelů  osoby s mentálním postižením, uživatelé s kombinovaným postižením  
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
- 6 10 
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Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
- neuvedeno neuvedeno 

 
 

AKTIVITA: Zajištění dostupnosti noclehárny  
Charakteristika aktivity  
 

Aktivita podporuje zajištění dostupnosti noclehárny ve Strakonicích. 
Služba poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají 
zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo 
zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou 
poskytovatelem. V současné době výrazně přibývá osob bez přístřeší a 
osob ztrátou přístřeší ohrožených. Tento nárůst bude vzhledem ke 
zvyšujícímu se počtu nezaměstnaných a zadlužených osob i nadále 
pokračovat. V zimě, kdy jsou přeplněné ubytovny, se tyto osoby stávají 
dočasnými bezdomovci. Potřebují alespoň přechodné ubytování a 
hygienické zázemí.   

Časový harmonogram  od roku 2013 
Předpokládaný realizátor Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina uživatelů  osamělí muži a osamělé ženy    
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
- 15 15 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
- 1 350 000 1 400 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  - 100 000 110 000 
MPSV  - 1 200 000 1 250 000 
příjmy od klientů - 50 000 40 000 
 
Investice celkem  - 200 000 50 000 

Zdůvodnění investic 
Vybavení jednotlivých pokojů (válendy, plynová kamna, bojlery), 
pračka do prádelny 

 
 

AKTIVITA:  Zajištění dostupnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je zajistit poskytování služby Nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež. Služba bude poskytovat ambulantní služby dětem a mládeži 
ohroženým společensky nežádoucími jevy. Bude zahrnovat následující 
činnosti: 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- sociálně terapeutickou činnost 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 
Služba bude orientována primárně na sociální práci a poradenství a   
sekundárně na volnočasové aktivity. Jejím cílem je odvrácení cílové 
skupiny od rizikového životního stylu a zmírnění následků rizikového 
chování, pokud se již vyskytlo. Projekt zajištění služby je připraven, 
bude realizován po získání financí. 

Časový harmonogram  od roku 2012 
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Předpokládaný realizátor neurčený poskytovatel 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, město 
Strakonice, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů  mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

 
 
AKTIVITA: Zajištění odlehčovací pobytové služby   

Charakteristika aktivity  
 

Ve Strakonicích budou hledány možnosti zajištění pobytové 
odlehčovací služby. Služba je určena pro krátkodobý (3 dny až 3 
měsíce) pobyt osob, které mají sníženou soběstačnost (z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení) a o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je 
umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.   

Časový harmonogram  od roku 2013 
Předpokládaný realizátor neurčený poskytovatel 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, město 
Strakonice, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů  senioři a osoby se zdravotním postižením 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
-   5  5   

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
-  1 050 000   1 100 000    

 
 

AKTIVITA: Zajištění krizového centra   

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na zajištění krizové pomoci pro občany Strakonic 
a okolí. Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na 
přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci 
ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji 
nepříznivou sociální situaci vlastními silami.  Příčinou krizové situace 
mohou být vážné partnerské nebo rodinné neshody, ztráta zaměstnání, 
problémy s dluhy a exekucemi atd. Služba obsahuje tyto základní 
činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Časový harmonogram  hledání možností zajištění služby od roku 2012 
Předpokládaný realizátor neurčený poskytovatel 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, město 
Strakonice, obce, MPSV, Jihočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů  osoby v krizi, oběti domácího násilí  
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

ostatní zdroje    
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3.6 PRIORITA  4 - ZAJIŠTĚNÍ DOPROVODNÝCH OBLASTÍ 

 
OPATŘENÍ – Zajištění doprovodných služeb   
 
POPIS OPATŘENÍ 
Doprovodné služby vhodně doplňují nebo kompenzují sociální služby registrované podle zákona 
108/2006 Sb.  Na Strakonicku je několik poskytovatelů těchto služeb, jejich činnost je potřeba udržet.  
 
AKTIVITY:  
Průvodcovství a předčítání 
Udržení provozu a služeb Dyscentra 
Udržení služeb linky důvěry 
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
Primární prevence patologických jevů 
Udržení domácí ošetřovatelské péče 
 
 
AKTIVITA:  Průvodcovství a předčítání 
Charakteristika aktivity  
 

Centrum pro zdravotně postižené JčK bude poskytovat služby, které 
kompenzují průvodcovské a předčitatelské služby dle zákona 108/2006 Sb. 
To jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž 
schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti 
orientace a komunikace. Usnadňují uživatelům zprostředkovat kontakt se 
společenským prostředím, pomáhají při uplatňování práv a oprávněních 
zájmů nebo při obstarávaní osobních záležitostí. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s., pracoviště ve 

Strakonicích 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, obce strakonického regionu 
 

Cílová skupina uživatelů  osoby se zdravotním postižením a senioři  
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
4 7 9 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
340 000  375 000  395 000  

Předpokládané fin. zdroje  
město Strakonice  36 000  44 000  48 000  
nadace, MPSV 304 000  331 000  347 000  
 
 

AKTIVITA: Udržení provozu a služeb Dyscentra 

Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je udržení provozu a služeb Dyscentra Strakonice. Je to 
občanské sdružení, které se zabývá pomocí dětem s dyslexií a ostatními 
poruchami učení stejně jako dětem ve škole méně úspěšným. Nabízí 
odborné vyšetření, psychoterapii dětem i rodičům, individuálně 
připravenou reedukaci, cvičení včetně pracovních listů a běžné 
doučování, logopedickou péči. Snaží se poradit rodičům, jak předcházet 
potížím při zvládání počátečního vzdělávání. Jsou nabízeny vzdělávací 
aktivity odborníkům (DVPP) i laické veřejnosti. 
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Časový harmonogram  trvale po celý rok 
Předpokládaný realizátor Dyscentrum Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MŠ, ZŠ a SŠ, školská poradenská zařízení, město Strakonice, JčK, MŠMT, 
UP Strakonice 

Cílová skupina uživatelů  školy, děti a rodiče, žáci, studenti 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
300 340 400 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
30 000 32 000 35 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  15 000 16 000 17 000 
uživatelé 15 000 16 000 18 000 
 
 
AKTIVITA: Udržení služeb linky důvěry 

Charakteristika aktivity  
 

Udržení linky důvěry Strakonice, která poskytuje telefonickou krizovou 
pomoc pro děti i dospělé. Jejím posláním je poskytovat krizovou pomoc 
a poradenství všem, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci, kterou 
nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami. Slouží především 
těm, kteří se cítí ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších 
důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto 
však potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou 
radu a pomoc. Linka důvěry Strakonice ctí zásadu anonymity klienta a 
tak, pokud klienti sami nechtějí, nemusí sdělovat své osobní údaje. 
Pracovníci linky důvěry zachovávají naprostou mlčenlivost o všech 
osobních údajích svých klientů.   

Časový harmonogram  V pracovních dnech po celý rok mimo hlavních prázdnin 
Předpokládaný realizátor Dyscentrum Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, JčK 

Cílová skupina uživatelů  Klienti volající na linku 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
300 - 500 350 - 600 450 - 700 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
20 000 23 000 30 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  10 000 12 000 12 000 
vlastní zdroje, sponzoři, 
Jihočeský kraj 

10 000   11 000   18 000   
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AKTIVITA:   Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
Charakteristika aktivity  
 

Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice 
bude poskytovat služby, které kompenzují odborné sociální 
poradenství dle zákona 108/2006 Sb. Konkrétně se jedná o půjčovnu 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Cílem je poskytnout pomoc 
osobám se zdravotním postižením a seniorům prostřednictvím 
zapůjčení vhodné pomůcky a tím zajistit jejich soběstačnost a usnadnit 
jim pobyt v domácím přirozeném prostředí. Zkvalitnění služeb 
v  půjčovně kompenzačních pomůcek představuje její soustavné 
vybavování novými pomůckami, které poskytují stále vyšší komfort 
uživatelům. Jde o pomůcky, které kopírují nejnovější trendy na trhu, při 
používaní nových odlehčených materiálů nebo metod pro snadnější 
používání  uživatelem. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, obce strakonického regionu, neziskové organizace, 
občanská sdružení 

Cílová skupina uživatelů  osoby se zdravotním postižením a senioři  
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
90 115 140 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
98 000 120 000 150 000 

Předpokládané fin. zdroje  
Město Strakonice  25 000 40 000 55 000 
sponzoři                    63 000 65 000 70 000 
 nadace 10 000 15 000 25 000 
 
Investice celkem 55 000  - 80 000  
Zdůvodnění investic oprava kompenzačních pomůcek, nákup nových  
 
 

AKTIVITA: Primární prevence patologických jevů 
Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je zajištění dostupnosti programů primární prevence 
(PP) ve školách a školských zařízeních. Podpora programů v regionu se 
bude realizovat formou spolupráce s kvalitním a osvědčeným 
poskytovatelem. Podmínkou realizace je dostatečné financování. Jedná 
se o podporu aktivit zaměřených na předcházení vzniku společensky 
nežádoucích jevů, případně předcházení jejich rozvoji. Aktivity jsou 
cíleny na žáky a studenty základních a středních škol a probíhají ve 
větší míře v rámci školní docházky, v míře menší mimo její rámec. Mezi 
aktivity primární prevence je nutné řadit také „Intervenční programy“, 
které sice svou povahou spadají do intervenční práce, nicméně jsou 
chápány jako prevence rozvoje (tedy nikoli vzniku) společensky 
nežádoucích jevů (např. práce se šikanou). Podporované aktivity musí 
mít komplexní, kontinuální a interaktivní charakter (tedy nikoli akce 
typu „Solitérní přednáška pro celou školu v tělocvičně“). 

Časový harmonogram  2012 – 2014 
Předpokládaný realizátor občanské sdružení PREVENT / OS DO SVĚTA 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, Jihočeský kraj, MŠMT 

Cílová skupina uživatelů  žáci a studenti škol v regionu 
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Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
3 000 3 000 3 000 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
1 200 000 1 260 000 1 323 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  500 000 525 000 551 000 
Jihočeský kraj, MŠMT 700 000 735 000 772 000 
 
 

AKTIVITA:   Udržení domácí ošetřovatelské péče 

Charakteristika aktivity  
 

Na území Strakonicka bude trvale zajištěna domácí ošetřovatelská 
péče. Jedná se o zdravotní péči, která představuje zajištění péče o 
krátkodobě i dlouhodobě nemocné v jejich domácím prostředí. Službu 
bude nadále zajišťovat Domácí péče ČČK. Kvalifikované sestry budou 
trvale poskytovat odborné ošetření při dlouhodobém onemocnění 
pacienta (převazy, injekce, aplikace inzulínu, odběry biologického 
materiálu, péče při pooperačních a terminálních stavech, rehabilitační 
ošetřování, masáže, poradenská činnost). 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Domácí péče ČČK, o. p. s. Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

lékaři, poskytovatelé sociálních služeb, obce 

Cílová skupina uživatelů  osoby propuštěné z nemocnice, osoby s akutním nebo chronickým 
onemocněním, se zdravotním postižením či v terminálním stadiu života  

 
 

OPATŘENÍ – Volnočasové a vzdělávací aktivity 
 
POPIS OPATŘENÍ 
Ve Strakonicích je poměrně široká nabídka volnočasových aktivit pro různé cílové skupiny.  Stávající 
nabídku volnočasových aktivit je potřeba udržet a dle potřeb rozšiřovat. Správné využití volného času 
a vzdělávání je prevencí proti šíření sociálně patologických jevů a má vliv na celkovou kvalitu života. 
Mladým lidem pomáhá v jejich rozvoji, u seniorů ovlivňuje udržení aktivity. Zapojování do 
volnočasových aktivit a vzdělávání také vede k sociálnímu začleňování. To vše má v konečném 
důsledku dopad i na omezení vzniku nepříznivých sociálních situací.     
 
AKTIVITY:  
Aktivizačně vzdělávací služby - počítačové kurzy, kurzy trénování paměti 
Aktivizační akce pro seniory 
Udržení stávající činnosti MC Beruška 
Aktivity Klubu MANA 
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AKTIVITA: Aktivizačně vzdělávací služby - počítačové kurzy, kurzy trénování paměti 
Charakteristika aktivity  
 

Cílem je udržet a rozvíjet aktivizačně vzdělávací služby. Počítačové kurzy 
pro osoby se zdravotním postižením a seniory probíhají od roku 2005. 
Využívání osobního počítače může v mnoha směrech usnadnit jejich život a 
pomoci v odstranění bariér, se kterými se běžný občan nesetkává. 
Absolventi kurzů jejich prostřednictvím dostávají možnost nahlédnout do 
nového světa informací, který je jim tak téměř neomezeně zpřístupněn a 
dává jim šanci rozvíjet své zájmy, prohlubovat svoje vědomosti a tím 
přispívat k zamezení sociálního vyloučení, které může být u této skupiny 
hrozbou. Zvýšení počítačové gramotnosti zejména u osob se zdravotním 
postižením může být též předpokladem k snadnějšímu nalezení zaměstnání 
a začlenění do běžné populace, čímž se významně omezuje sociální 
vyloučení, které zde často hrozí. 
V kurzech trénování paměti, které probíhají od roku 2006, se Centrum pro 
zdravotně postižené JčK zaměřuje na to, aby jeho účastníci nevnímali své 
problémy jako negativní součást procesu stárnutí, ale naopak si začali 
uvědomovat, že mohou tento stav sami pozitivně ovlivnit a vzít do 
vlastních rukou. 
Při trénincích paměti se uplatňuje individuální přístup a jejich náplň je 
přizpůsobena schopnostem jednotlivých účastníků. Trénink paměti je 
kombinací kognitivního tréninku a relaxujících cvičení. Patří mezi nástroje 
zvyšující soběstačnost a prodlužují nezávislost seniorů.     

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s., pracoviště ve 

Strakonicích 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, obce strakonického regionu 
 

Cílová skupina uživatelů  osoby se zdravotním postižením a senioři  
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
52 63 74 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
82 000  93 000  101 000  

Předpokládané fin. zdroje  
město Strakonice  26 000  31 000  36 000  
nadace, sponzoři 56 000  62 000  65 000  
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AKTIVITA: Aktivizační akce pro seniory a další cílové skupiny 

Charakteristika aktivity  
 

Záměrem je udržet aktivizační akce pro seniory a další cílové skupiny 
ve Strakonicích (plavání, cvičení, turnaj v petanque, turnaj v kuželkách, 
Den matek, Matka roku, Den seniorů, setkání zdravotně postižených, 
setkání zdravotně postižených dětí, setkání dobrovolníků, tematické 
přednášky pro seniory a osoby se zdravotním postižením). Aktivizační 
akce mají jeden společný záměr a to podnítit a následně zachovat 
zájem o sportovní a kulturní akce, které jsou zároveň uzpůsobeny 
možnostem cílových skupin a zohledňují jejích zdravotní potíže. Celý 
aktivizační program je důležitý pro zachování zdravého a odpovědného 
přístupu ke zdraví prostřednictvím vhodné pravidelné aktivity a 
zároveň dává možnost díky kulturním akcím zamezit sociálnímu 
vyloučení cílových skupin osob, které není v tomto případě nijak 
ojedinělým jevem. Tematické přednášky pak mají za úkol podnítit a 
upevnit správný a odpovědný přístup ke zdraví prostřednictvím 
poskytnutí informací od odborníků, nejčastěji lékařů, kdy lidé často 
zjišťují, že drobná, ale pravidelná snaha je účinnější než občasné 
výkony sahající na dno svých sil. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, obce strakonického regionu, spolupracující neziskové 
organizace 

Cílová skupina uživatelů  osoby se zdravotním postižením a senioři  
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
1 250 1 300 1 450 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
210 000  230 000  245 000  

Předpokládané fin. zdroje  
Město Strakonice  30 000   35 000  40 000  
jiné zdroje – účastnické 
příspěvky 

75 000  
 

80 000 
 

90 000 
  

sponzoři 105 000  115 000  115 000 
  
Investice celkem 75 000  - - 

Zdůvodnění investic 
sestava pro promítání tj. promítací plátno, dataprojektor a notebook 
pro všestranné použití zejména při tematických přednáškách a jiných 
vzdělávacích akcích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

70 
 

AKTIVITA:  Udržení stávající činnosti MC Beruška 

Charakteristika aktivity  
 

Udržení stávající činnosti MC Beruška, získávání finančních prostředků na 
jeho činnost a rozšiřování jeho služeb. Mateřské centrum nabízí způsob, jak 
s dětmi trávit svůj čas smysluplně. Vytváří prostor pro vzájemné setkávání 
rodičů, jejich komunikaci, výměnu zkušeností, hru dětí, vzdělávání, kulturu 
a svépomocné služby a další činnosti prospěšné návštěvníkům. Kromě 
pravidelných dopoledních programů pro děti ve věku 0-4 roky pořádá MC i 
odpolední programy pro děti ve věku 3-6 let a jednorázové akce pro rodiny 
s dětmi všech věkových kategorií. MC zajišťuje krátkodobé hlídání dětí od 
jednoho roku. Rozšířením této služby by mohlo vyřešit problematiku 
přeplněnosti mateřských školek („pětidenní děti“). Dále díky projektům 
může organizovat kurzy pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené 
z důvodu usnadnění návratu do pracovního procesu. Dále MC nabízí 
sociální poradenství. Tuto službu by mohlo vylepšit poskytováním  
kontaktů/ letáků/ katalogů sociálních služeb.  
V současné době nedostatečná kapacita v mateřských školách. Místo 
zbytečně zabírají tzv. „pětidenní děti“, které až do dovršení 3 let či 
ukončení rodičovské dovolené matky v průběhu školního roku chodí 
do MŠ na 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci. Při přestěhování 
Mateřského centra Beruška do větších prostor může MC hlídání a péči 
o tyto děti zajistit s pomocí vlastních vyškolených chův. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Občanské sdružení „Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice“ 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, Městské kulturní středisko, Středisko výchovné péče 

Cílová skupina uživatelů  rodiče (prarodiče) s dětmi ve věku do 6 let 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
4 850 návštěv  
(2 200 rodičů, 2 650 
dětí) 

5 000 návštěv 
(2 250 rodičů, 2 750 
dětí) 

5 000 návštěv 
(2 250 rodičů, 2 750 
dětí) 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
425 000 455 000 465 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  20 000 20 000 20 000 
MPSV, Komutní nadace 
Konabo, dotace ÚP, 
návštěvníci MC, sponzoři  

405 000 435 000 445 000 

Investice celkem 200 000 200 000 200 000 

Zdůvodnění investic 
Investice se dočasně navýší z důvodu nutnosti koupě vybavení do 
nových prostor MC. 

Poznámka 
 

Předpokládané fin. zdroje / náklady jsou odhadovány pomocí statistik 
vedených Mateřským centrem. Provozní náklady v příštím roce budou 
sníženy díky přestěhování MC do nových prostor poskytnutých městem 
Strakonice. 
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AKTIVITA: Aktivity Klubu MANA 

Charakteristika aktivity  
 

Cílem je udržet v provozu Otevřený klub pro děti a mládež fungující 
pod Klubem MANA na principu nízkoprahovosti (jako jediné zařízení 
tohoto typu ve Strakonicích). Zařízení je místem, kde lze smysluplně 
trávit volný čas a najít pomoc a podporu. Pracovníci klubu se věnují 
dětem a mladým lidem ve věku cca 11 - 26 let, kteří jsou ohroženi 
společensky nežádoucími jevy. Posláním klubu pro děti a mládež je 
poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a mladých 
dospělých ze Strakonic, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v 
obtížných životních situacích nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími 
jevy. Zařízení poskytuje pomoc, podporu a informace. Je také místem, 
kde lze trávit volný čas a je alternativou k místům potenciálně 
ohroženým nežádoucími jevy jako jsou bary, hospody, ulice.  Pro 
zachování kvality služby zařízení je třeba v souvislosti s jejím dalším 
rozvojem a navyšováním počtu i potřeb uživatelů navýšit počet 
pracovníků klubu a zajistit zvyšování jejich odborné kvalifikace. 
Současně je potřeba rozšířit provozní dobu klubu na několik dní v 
týdnu. Činnost klubu kromě nabízených volnočasových aktivit, 
poradenství a pomoci by se měla rozšířit o zprostředkování odborné 
pomoci s konkrétními aktuálními problémy ve spolupráci s místními 
organizacemi a o služby sociálního pracovníka. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Klub MANA  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Literární kavárna Quo Vadis, školy, MÚ, ostatní místní organizace  

Cílová skupina uživatelů  děti a mládež ve věku 11 – 26 let 
- zažívají nepříznivé životní situace 
- neproduktivně tráví volný čas, mají životní styl, díky kterému se 
dostávají do konfliktů a který ohrožuje je samé nebo jejich okolí 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
30 40 50 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
60 000 65 000 70 000 

Předpokládané fin. zdroje obec/obce, JčK , EU, sponzoři, dárci – dle příspěvku 
  
Investice celkem 20 000  -  - 
Zdůvodnění investic na další vybavení klubu pro činnost mládeže (počítače apod.) 
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OPATŘENÍ – Udržení a rozvoj služeb v obcích 
 
POPIS OPATŘENÍ 
Městys Katovice provozuje dům s pečovatelskou službou a poskytuje služby kompenzující 
pečovatelskou službu. Domov s pečovatelskou službou je trvale plně obsazen a obec dlouhodobě 
eviduje další oprávněné požadavky, kterým není schopna vyhovět. Proto je cílem vybudování nových 
kapacit domu s pečovatelskou službou. Roste i počet klientů služby, je tedy potřeba rozšířit personální 
obsazení.  V obci Cehnice dobře funguje Klubu seniorů Cehnice, jeho aktivity je potřeba zachovat. Obec 
Čejetice je vlastníkem nevyužívané školy v Mladějovicích, kterou z hlediska nízkého počtu dětí nelze 
využít pro její původní určení. Záměrem obce do budoucna je přebudování této školy na bezbariérové 
sociální byty se zvýhodněným nájemným, eventuálně i se zajištěním některých sociálních služeb. 
V Malenicích je záměrem využít pro výstavbu sociálních bytů prostory, na kterých dříve stávaly 
hospodářské budovy fary.  
 
AKTIVITY:  
Klub seniorů Cehnice 
Doprovodné služby v Katovicích 
Vybudování sociálních bytů v Čejeticích  
Vybudování sociálních bytů v Malenicích 
 
 

AKTIVITA: Klub seniorů Cehnice 

Charakteristika aktivity  
 

Udržení činnosti Klubu seniorů Cehnice, zapojení lidí do aktivního 
života a kulturního dění v obci. Pravidelné setkávání, společné 
procházky a výlety. Cílem je předcházet u lidí pocitu osamělosti a 
nepotřebnosti. Informovanost lidí o kriminalitě a osobní ochraně, o 
nových zákonech, sociálních službách atd. Zpříjemňování svátků 
(Velikonoce, Vánoce) a zachování tradic. Gratulace k svátku a k 
narozeninám.   

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor obec Cehnice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

místní podnikatelé - spolupráce formou sponzorských darů, místní 
organizace 

Cílová skupina uživatelů  lidé důchodového věku a lidé se zdravotním postižením    
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
20 25 30 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
31 000  35 000  40 000  

Předpokládané fin. zdroje   
Obec   26 000  30 000  35 000  
ostatní zdroje 5 000  5 000  5 000  
  
Investice celkem 600 000  200 000  - 
Zdůvodnění investic dostavba a vybavení klubovny 
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AKTIVITA: Doprovodné služby v Katovicích 

Charakteristika aktivity  
 

Na území městyse Katovice bude nadále udržena doprovodná služba, 
která nahrazuje terénní pečovatelskou službu. Služba je zajišťovaná 
zaměstnancem městyse Katovice a je poskytována denně ve všední den 
od 8 do 16 hodin. Cílem je zachovat stávající kapacitu služby a 
přizpůsobovat ji aktuálním požadavkům poskytovatelů. S nárůstem 
požadavků lze dovodit postupný vznik potřeby na vlastní dopravní 
prostředek (auto) pro tuto službu, zatím je služba poskytována 
s využitím auta obce. Na území městyse Katovice bude rozšířena 
kapacita pečovatelské služby tak, aby bylo možno vyhovět vzrůstajícím 
požadavkům klientů. V souvislosti s tím je nutné navýšení personálu 
pro zajištění služeb. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor městys Katovice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Neuvedeno 

Cílová skupina uživatelů  osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění a zdravotního postižení 

Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
14 19 24 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
190 000 195 000 202 000 

Předpokládané fin. zdroje  
obec/obce  155 000 158 000 162 000 
jiné zdroje – uživatelé 35 000 37 000 40 000 

Poznámka 
Při zvýšení personálu a kapacity služby budou větší náklady na její 
zajištění.  

 
 

AKTIVITA: Vybudování sociálních bytů v Čejeticích  

Charakteristika aktivity  
 

Cílem je vybudovat v Čejeticích bezbariérové sociální byty se 
zvýhodněným nájemným pro 10 osob.  Obec Čejetice má 5 místních 
částí, Čejetice, Mladějovice, Sudoměř, Sedlíkovice a Sedliště. Realizace 
záměru by přinesla možnost místním občanům ze všech částí obcí, 
kteří by o to projevili zájem, zůstat v případě omezené soběstačnosti 
v prostředí domácího regionu.  Nebyli by tedy vytrženi z okruhu svých 
známých a ze známého prostředí. V případě potřebnosti sociálního 
pracovníka pro základní péči, např. donáška nákupu, obědů apod. by 
vzniklo jedno (eventuálně více) pracovní místo. Vybudování bytů bude 
zajištěno prostřednictvím dotačního titulu a podílem vlastních 
prostředků.  

Časový harmonogram  do r. 2014 
Předpokládaný realizátor obec Čejetice (případně registrovaný poskytovatel soc. služby) 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

zatím neurčeny, spolupráce by byla navázána v průběhu realizace, pokud 
bude spolupráce potřeba 

Cílová skupina uživatelů  senioři, sociálně slabší občané 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
- 8 10 

Investice a  
roční provozní náklady 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
neuvedeno 
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AKTIVITA: Vybudování sociálních bytů v Malenicích 

Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na vybudování sociálních bytů v Malenicích. Jedná 
se o 10 – 12 bytů velikosti 1+1. Byty budou umístěny v jednopatrové 
budově, vzhledem ke způsobu umístění budovy v terénu budou mít 
všechny byty bezbariérový přístup. Byty budou určeny pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením. Pro obyvatele domu bude dostupná 
terénní pečovatelská služba, kterou poskytuje Charita Malenice.   

Časový harmonogram  do r. 2014 
Předpokládaný realizátor obec Malenice, zajištění služby Charita Malenice    
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

neurčeny  

Cílová skupina uživatelů  senioři a osoby se zdravotním postižením 
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
- 20 20 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
neuvedeno 

   
Investice celkem 15 000 000   
Zdůvodnění investic výstavba bytů, terénní úpravy 
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3.7 PRIORITA 5 – VŠEOBECNÁ PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

OPATŘENÍ – Informovanost o dostupnosti sociálních služeb   
 
POPIS OPATŘENÍ 
Dostupnost informací o sociálních a zdravotních službách je základním předpokladem k tomu, aby lidé 
mohli tyto služby využívat. Zdrojem informací jsou městské a obecní úřady, organizace, místní tisk, 
internet, katalog, letáky. Hlavním zdrojem informací je elektronický katalog poskytovatelů sociálních a 
doprovodných služeb a tištěný katalog poskytovatelů sociálních služeb. Všechny tyto zdroje budou 
nadále využívány a budou hledány i další zdroje informování. 
 
AKTIVITY:  
Aktualizace katalogu poskytovatelů 
 
 
AKTIVITA:  Aktualizace katalogu poskytovatelů 

Charakteristika aktivity  
 

V rámci komunitního plánování byl na Strakonicku vydán tištěný katalog 
poskytovatelů sociálních služeb a byl zpracován elektronický katalog 
poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb. Elektronický katalog 
bude v následujících letech pravidelně aktualizován, dle finančních 
možností bude aktualizován i katalog tištěný. Katalog bude distribuován 
k poskytovatelům, na všechny obecní úřady a k lékařům (lidé, kteří 
potřebují pomoc, se často obracejí s žádostí o informace právě na starosty a 
lékaře). Katalogy budou dostupné také na veřejných místech (např. 
knihovna, informační centrum atd). V elektronické podobě bude zveřejněn 
na webových stránkách města Strakonice, případně na webu dalších obcí, 
poskytovatelů atd. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor  město Strakonice, obce, organizace 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

úřady, instituce, školy, lékaři atd. (distribuce) 

Cílová skupina uživatelů  široká veřejnost 
 
 

OPATŘENÍ – Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 
 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Strakonicku funguje dobrovolnictví v sociálních a doprovodných službách. Jedná se o veřejně prospěšnou 
činnost založenou na ochotě člověka dát část svého času a sil ve prospěch potřebné organizace nebo člověka, 
aniž by s příjemcem pomoci byl vázán přátelskými či jinými vazbami. Z dobrovolné činnosti má přínos nejen 
její příjemce, ale i dobrovolník, kterému přináší nové přátelské vztahy, nové zkušenosti a dovednosti, někdy i 
částečné řešení problému nezaměstnanosti. Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty budou 
podporovat další rozvoj dobrovolnictví. 
Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice zajišťuje dopravu osob se zdravotním 
postižením speciálně upraveným automobilem Ford Tranzit, služba je využívaná a je jí potřeba udržet.  
 
 
 
AKTIVITY:  
Dobrovolnictví 
Doprava osob se zdravotním postižením 
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AKTIVITA:  Dobrovolnictví   
Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je podpora dobrovolnictví a zapojení veřejnosti do 
dobrovolnických programů. Poskytovatelé sociálních služeb a další 
subjekty budou podporovat další rozvoj dobrovolnictví. Půjde zejména 
o: 
- propagaci dobrovolnictví 
- udržení a rozšiřování dobrovolné pomoci tam, kde již funguje 
- podporu vzniku dobrovolnického centra   
- rozvoj dobrovolnictví u ostatních poskytovatelů sociálních služeb 
- trvalé propojování lidí, kteří chtějí pomoci, s lidmi, kteří pomoc uvítají 
a potřebují 
- posílení využívání mezigenerační spolupráce a využití aktivit s tím 
spojených (sociální cítění u mladé generace, zkušenosti a kapacity seniorů 
apod.) 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, neziskové organizace, 

aktivní občané 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, obce 

Cílová skupina uživatelů  příjemci sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb  
 
 

AKTIVITA: Doprava osob se zdravotním postižením    
Charakteristika aktivity  
 

Udržení dopravy pro osoby se zdravotním postižením. Služba je 
zajištěna speciálně upraveným automobilem a je určena osobám 
krátkodobě či dlouhodobě odkázaným na pomoc druhé osoby. 
V současné době je pro její realizaci používán devítimístný automobil 
Ford Tranzit se zdvižnou plošinou. Lze ji využít k přepravě k lékaři, do 
lázní, ale i při zařizování osobních záležitostí uživatele. Nezřídka je tato 
služba využívána k pořádání výletu nebo zájezdu pro malou skupinu 
z cílové skupiny osob se zdravotním postižením nebo seniorů. Po 
dohodě je možné poskytnout tuto službu jiné organizaci poskytující 
služby této cílové skupině obyvatel. Služba je poměrně náročná na 
odpovídající technické a související finanční zabezpečení a to právě 
s ohledem na přepravovanou skupinu obyvatel. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Strakonice, sponzoři, spolupracující neziskové organizace 

Cílová skupina uživatelů  osoby se zdravotním postižením a senioři  
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
120 170 210 

Roční provozní náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
96 000 111 000 132 000 

Předpokládané fin. zdroje  
Město Strakonice  50 000 60 000 70 000 
vlastní prostředky                       26 000 26 000 32 000 
sponzoři 20 000 25 000 30 000 
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OPATŘENÍ – Spolupráce a participace 
 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Strakonicku se dobře rozběhl proces komunitního plánování, který je prostředkem k udržení a 
rozvoji sociálních a doprovodných služeb. Je potřeba udržet činnost organizační struktury, pravidelně 
monitorovat plnění plánu a plnění jednotlivých opatření vyhodnocovat, dle potřeby plán aktualizovat 
nebo připravovat akční plány (např. s výhledem na 1 rok). Po třech letech je potřeba zajistit kompletní 
aktualizaci (plán z roku 2011 je zpracován s výhledem na 3 roky). Samotné sociální služby nemohou 
kvalitně existovat bez dalšího zapojení města Strakonice, obcí a dalších aktivních subjektů a občanů. 
Stejně tak se nemohou kvalitně rozvíjet bez existujících podpůrných struktur, mezi které patří vedle 
systému komunitního plánování i finanční podpora sociálních služeb z rozpočtu obcí. 
 
AKTIVITY:  
Systém finanční podpory sociálních služeb z rozpočtu města Strakonice   
Udržení procesu komunitního plánování  
Aktualizace plánu 
 
 
AKTIVITA:  Systém finanční podpory sociálních služeb z rozpočtu města Strakonice    
Charakteristika aktivity  
 

Cílem aktivity je vytvoření systému finanční podpory (příspěvků či 
grantů) města Strakonice pro sociální služby (na území města). 
Systém by měl být: 
- podporující registrované poskytovatele sociálních služeb a určen na 
udržení a rozvoj služeb 
- vycházející z priorit komunitního plánování sociálních služeb 
- proaktivní – motivující příjemce k získávání dalších finančních 
prostředků 
- podporující organizace s jasným finančním výhledem a stabilitou 
- transparentní (s jasnými pravidly a postupy) 

Časový harmonogram  2012 – příprava, 2013 – pilotní ročník 
Předpokládaný realizátor město Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

  

Cílová skupina uživatelů  příjemci sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb  
Předpokládaný počet 
uživatelů služby   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 
-   -  - 

Roční náklady rok 2012 rok 2013 rok 2014 
450 000 550 000 550 000 

 
 

AKTIVITA:   Udržení procesu komunitního plánování  
Charakteristika aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na udržovací činnost řídící skupiny a pracovních 
skupin v rámci procesu komunitního plánování ORP Strakonice a na 
zajišťování monitoringu a hodnocení plnění komunitního plánu.  
Řídíc skupina, popř. 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. 

Časový harmonogram  Trvale 
Předpokládaný realizátor MAS Chance in nature, město Strakonice,  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, poskytovatelé soc. služeb 
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Cílová skupina uživatelů  zadavatelé, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb 

AKTIVITA:  Aktualizace plánu  

Charakteristika aktivity  
 

Město Strakonice, obce a organizace zabývající se rozvojem sociálních 
služeb zajistí aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb. 
Následně zajistí aktualizaci plánu. Komunitní plán je „živý dokument“. 
Jeho pravidelná aktualizace umožní přizpůsobení plánu novým 
podmínkám a trendům. Kompletní aktualizace bude probíhat 
pravidelně (minimálně 1x za 3 roky) v těchto krocích: 
- aktualizace analýz   
- stanovení priorit pro nové období  
- návrh opatření a aktivit 

Časový harmonogram  průběžná aktualizace každoročně (nebo dle potřeby), kompletní aktualizace 
v roce 2014 

Předpokládaný realizátor město Strakonice 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, organizace, Jihočeský kraj, MPSV 

Cílová skupina uživatelů  široká veřejnost 
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