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Akční plán rozvoje
sociálních služeb pro
ORP Strakonice 2023

PRIORITA 1 - UDRŽENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
OPATŘENÍ 1.1. Udržení odborného sociálního poradenství
AKTIVITY:
1.1.1. Odborné sociální poradenství – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
1.1.2. Odborné sociální poradenství – Charita Strakonice
1.1.3. Odborné sociální poradenství – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
1.1.4. Odborné sociální poradenství – Domácí hospic Athelas
1.1.5. Odborné sociální poradenství – Adiktologická poradna PREVENT
1.1.6. Odborné sociální poradenství – THEIA – krizové centrum o.p.s.
OPATŘENÍ 1.2. Udržení osobní asistence
AKTIVITY:
1.2.1. Osobní asistence - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
1.2.2. Osobní asistence Charity Strakonice
OPATŘENÍ 1.3. Udržení pečovatelské služby
AKTIVITY:
1.3.1. Pečovatelská služba - MěÚSS Strakonice
1.3.2. Pečovatelská služba Strakonice Charity Strakonice
OPATŘENÍ 1.4. Udržení denních stacionářů
AKTIVITY:
1.4.1. Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé MěÚSS Strakonice
OPATŘENÍ 1.5. Udržení domovů pro osoby se zdravotním postižením
AKTIVITY:
1.5.1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek
OPATŘENÍ 1.6. Udržení domovů pro seniory
AKTIVITY:
1.6.1. Domov pro seniory - MěÚSS Strakonice – Lidická
1.6.2. Domov pro seniory - MěÚSS Strakonice – Rybniční
1.6.3. Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích Charity Strakonice
OPATŘENÍ 1.7. Udržení domovů se zvláštním režimem
AKTIVITY:
1.7.1. Domov se zvláštním režimem - MěÚSS Strakonice
1.7.2. Domov se zvláštním režimem – Kotva při strakonické nemocnici, z.s.
OPATŘENÍ 1.8. Udržení sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
AKTIVITY:
1.8.1. Sociální lůžka v Nemocnici Strakonice
1.8.2. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v Nemocnici Volyně
OPATŘENÍ 1.9. Udržení služby Azylové domy
AKTIVITY:
1.9.1. Azylový dům MěÚSS Strakonice
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OPATŘENÍ 1.10. Udržení kontaktního centra
AKTIVITY:
1.10.1. Kontaktní centrum PREVENT
OPATŘENÍ 1.11. Udržení terénních programů
AKTIVITY:
1.11.1. Terénní programy – Jihočeský streetwork PREVENT
1.11.2. Terénní program ROZKOŠ bez RIZIKA
OPATŘENÍ 1.12. Udržení sociální rehabilitace
AKTIVITY:
1.12.1. Sociální rehabilitace - FOKUS – Písek, z.ú., pobočka Strakonice
1.12.2. Sociální rehabilitace - Dětské centrum Jihočeského kraje
1.12.3. Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením - Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s
OPATŘENÍ 1.13. Udržení sociálně terapeutických dílen
AKTIVITY:
1.13.1. Sociálně terapeutická dílna Kopretina - Fokus – Písek, z.ú., pobočka Strakonice
OPATŘENÍ 1. 14. Udržení noclehárny
AKTIVITY:
1.14.1. Noclehárna MěÚSS Strakonice
OPATŘENÍ 1.15. Udržení nízkoprahového centra
AKTIVITY:
1.15.1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CROSS PREVENT
OPATŘENÍ 1.16. Udržení intervenčního centra
AKTIVITY:
1.16.1. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
OPATŘENÍ 1. 17. Udržení rané péče
AKTIVITY:
1.17.1. Raná péče – Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
1.17.2. Raná péče – I MY Soběslav
1.17.3. Raná péče – APLA Jižní Čechy, z.ú.
OPATŘENÍ 1.18. Udržení odlehčovacích služeb
AKTIVITY:
1.18.1. Odlehčovací služby - APLA Jižní Čechy, z.ú.
1.18.2. Odlehčovací služby – Domácí hospic sv. Markéty
OPATŘENÍ 1.19. Udržení sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
AKTIVITY:
1.19.1. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - APLA Jižní Čechy, z.ú.
OPATŘENÍ 1.20. Udržení sociálně aktivizační služby rodiny s dětmi
AKTIVITY:
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1.20.1. Udržení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Služby pro rodiny s dětmi PREVENT
OPATŘENÍ 1.21. Udržení domácí hospicové péče
AKTIVITY:
1.21.1. Udržení služby Domácí hospic sv. Markéty
1.21.2. Udržení služby Domácí hospic Athelas
OPATŘENÍ 1.22. Udržení centra duševního zdraví
AKTIVITY:
1.22.1. Udržení Centra duševního zdraví Strakonice
OPATŘENÍ 1.23. Udržení týdenního stacionáře
AKTIVITY:
1.23.1. Udržení týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
OPATŘENÍ 1.24. Udržení tísňové péče
AKTIVITY:
1.24.1. Udržení tísňové péče – Život plus, z.ú.
OPATŘENÍ 1.25. Udržení sociální služby – chráněné bydlení
AKTIVITY:
1.25.1. Udržení sociální služby – chráněné bydlení

PRIORITA 2 - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
OPATŘENÍ 2.1. Rozšíření stávajících služeb
AKTIVITY:
2.1.1. Navýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem pro seniory MÚSS
2.1.2. Navýšení kapacity služby Domov pro seniory v Sousedovicích Charita Strakonice
2.1.3. Rozšíření věku cílové skupiny NZDM CROSS PREVENT
OPATŘENÍ 2.2. Zajištění dostupnosti chybějících služeb
AKTIVITY:
2.2.1. Zajištění odlehčovací pobytové služby
2.2.2. Zajištění odlehčovací služby pro děti s mentálním a kombinovaným postižením
2.2.3. Zajištění dostupnosti denního stacionáře
2.2.4. Zajištění služby krizové pomoci – krizové lůžko

PRIORITA 3 - ZAJIŠTĚNÍ DOPROVODNÝCH OBLASTÍ
OPATŘENÍ 3.1. Zajištění doprovodných služeb
AKTIVITY:
3.1.1. Udržení provozu a služeb Dyscentra – Strakonice, z. s.
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3.1.2. Udržení služeb linky důvěry
3.1.3. Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
3.1.4. Domácí ošetřovatelské péče – Domácí péče ČČK, obecně prospěšná společnost
3.1.5. Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT
3.1.6. Primární prevence rizikového chování – DO SVĚTA
3.1.7. Zajištění služby dopravy osob se zdravotním postižením a seniory - Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory o.p.s.
3.1.8. Podpora náhradní rodinné péče PREVENT
3.1.9. Podpora pečujících osob
3.1.10. Zajištění dostupnosti dětského psychiatra
3.1.11. Senior taxi
3.1.12. Ekoprogramy pro MŠ – STEJIKA, s.r.o.
3.1.13. Mobilní zdravotní a poradenské centrum (MZPC)
3.1.14. Akreditované služby v oblasti oddlužení - THEIA – krizové centrum o.p.s.
3.1.15. Poskytování právních informací obětem trestné činnosti - THEIA – krizové centrum o.p.s.
3.1.16. Realizace programů finanční gramotnosti na základních a středních školách na území města
Strakonice - THEIA – krizové centrum o.p.s.
3.1.17 Slyšení hlasů Strakonice
OPATŘENÍ 3.2. Volnočasové a vzdělávací aktivity
AKTIVITY:
3.2.1. Udržení stávající činnosti mateřských center
3.2.2. Doučování dětí se špatným školním prospěchem v rámci CROSS NZDM PREVENT
3.2.3. Infocentrum pro seniory Strakonice
3.2.4. Česká maltézská pomoc
OPATŘENÍ 3.3. Udržení a rozvoj služeb v obcích
AKTIVITY:
3.3.1. Klub seniorů Cehnice
3.3.2. Zřízení bydlení pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením a sociální bydlení pro potřebné
3.3.3. Komunitní dům pro seniory Nihošovice (KoDuS)
3.3.4. SPAS Volyně, z.s.

PRIORITA 4 - VŠEOBECNÁ PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
OPATŘENÍ 4.1. Informovanost o dostupnosti sociálních služeb
AKTIVITY:
4.1.1. Aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb
4.1.2. Zajištění informovanosti obcí
OPATŘENÍ 4.2. Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb
AKTIVITY:
4.2.1. Dobrovolnictví
OPATŘENÍ 4.3. Spolupráce a participace
AKTIVITY:
4.3.1. Systém finanční podpory sociálních služeb z rozpočtu města Strakonice
4

4.3.2. Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb
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1.1.

Akční plán

PRIORITA 1 - UDRŽENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
OPATŘENÍ 1.1. Udržení odborného sociálního poradenství
Na Strakonicku je dostatečně zajištěno základní sociální poradenství. Zajišťuje ho Sociální odbor MěÚ
Strakonice, pobočky Úřadu práce, 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 více organizací. Sociální poradenství je žádanou službou, vzhledem k tomu je
potřeba stávající nabídku zachovat.
AKTIVITY
1.1.1. Odborné sociální poradenství - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
1.1.2. Odborné sociální poradenství - Charita Strakonice
1.1.3. Odborné sociální poradenství – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
1.1.4. Terénní program ROZKOŠ bez RIZIKA
1.1.4. Odborné sociální poradenství – Domácí hospic Athelas
1.1.5. Odborné sociální poradenství – Adiktologická poradna PREVENT
1.1.6. Odborné sociální poradenství - THEIA – krizové centrum o.p.s.
Název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní

1.1.1.

Odborné sociální poradenství - Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory o.p.s.
Aktivita je zaměřena na udržení odborného sociálního poradenství.
Základem je snaha pomoci uživateli zorientovat se v problému a ve
spolupráci s uživatelem najít varianty řešení jeho problematické životní
situace. Poskytnout mu radu, informaci, pomoc a podporu. Nezbytnou
součástí poradenského procesu je i pomoc při vyřizování záležitostí uživatele
a zprostředkování dalších navazujících služeb u jiných organizací a institucí.
Kromě jiného se poskytovatel věnuje problematice pomůcek, jejich získání,
výběru vhodné pomůcky a zprostředkování půjčení, či získání přes poukaz.
V rámci aktivity byla navázána spolupráce s dodavateli kompenzačních,
rehabilitačních i hygienických pomůcek.
Jedná se o ambulantní službu.
Trvale
JCZPS, o. p. s.
Město Strakonice, rehabilitační centra, lékaři, obce strakonického region,
ostatní poskytovatelé SS, sociální pracovník Nemocnice Strakonice
Zdravotně postižení (převažující), senioři
2023
1,00
920 000,820 000,50 000,30 000,0,20 000,-
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Název aktivity:

1.1.2.

Charakteristika
aktivity:

Oblastní charita Strakonice poskytuje více druhů sociálních služeb a jejich
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 (např. pomoc při podávání žádostí o sociální dávky nebo získání
kompenzační pomůcky).
Je nutné udržet službu v dosavadním rozsahu.
Poradna je, jako služba dle zák. č. 108/2006 Sb., poskytována zdarma. Musí
být financována plně krajem a obcemi. Velmi podstatná je podpora města
Strakonice a obcí.
Jedná se o ambulantní formu.
trvale

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj

Odborné sociální poradenství - Charita Strakonice

Charita Strakonice
Město Strakonice, obce, úřady práce, lékaři, poskytovatelé sociálních a
doprovodných služeb, nemocnice Strakonice a Volyně, Česká alzheimerovská
společnost
 osoby se zdravotním postižením (tělesným postižením horních
končetin, dolních končetin, páteře, lokomoce- pohybu,
dlouhodobě/trvale nemocní od 18 let
 rodina a blízké osoby, které o ně pečují

2023
1 klient v 1 okamžik, 4 hodiny v týdnu
Úvazek 0,1
180 000,120 000,30 000,-

obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic
Výstupy:

0,www stránky, Chariťáček, facebook, media

Název aktivity:

1.1.3.

Charakteristika
aktivity:

25 000,0,5 000,0,-

Odborné sociální poradenství – Poradna pro rodinu, manželství a
mezilidské vztahy, o.p.s
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
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Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Roky
Plánovaná kapacita
– úvazek

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.
Jedná se o ambulantní formu.
Celoroční
Po, ST – 7,30 – 18,30, ÚT – 7,30 – 16,00, Čt – 7,30 – 15,00,
PÁ – 7,30 – 14,30 hod.
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovněprofesní oblast a osobnostní rozvoj, s.r.o.
Žádný – jinak úzká spolupráce s OSPODy, soudy, lékaři a dalšími
organizacemi v pomáhajících oblastech
Osoby v krizi, rodiny s dětmi, páry, jednotlivci
2023
Dva v jeden okamžik
1,8 úvazku

Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Předpokládané
investice celkem
v Kč

2 100 000,MPSV, Kraj, Města – Strakonice, Blatná, Vodňany,….
1 000 000,0,1 100 000,irelevantní
irelevantní

Název aktivity:

1.1.4.

Charakteristika
aktivity:

Posláním poradny Domácího hospice Athelas je poskytovat občanům
informace, podporu a doprovázení v době vážného, dlouhodobého,
onkologického onemocnění, a v nelehké době po úmrtí někoho blízkého
formou odborného sociálního poradenství.
Jedná se o ambulantní a terénní službu.
Po 8:00 - 12:00, 13:00 – 15:00,
Út 9:00 - 15:00,
St 8:00 - 11:00, 15:00 – 18:00, 11:00 – 14:00 (terénní forma),
Čt 9:00 - 15:00,
Pá 8:00 – 13:00,
(po dohodě možnost individuálního termínu)
Domácí hospic Athelas

Časový
harmonogram:

Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Odborné sociální poradenství – Domácí hospic Athelas

Osoby v krizi
2023
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Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *

Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi v kapacitě: 10
osob/ den.

Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Výstupy:

1 100 000,1 000 000,420 000,165 000,120 000,0,395 000,0,Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi v kapacitě: 10
osob/ den.
Zajištění odborného poradenství v rozsahu 2,5 úvazku.

Název aktivity:

1.1.5.

Odborné sociální poradenství Adiktologická poradna PREVENT

Charakteristika
aktivity:

Od roku 2019 funguje pobočka Adiktologické poradny PREVENT ve
Strakonicích.
Registrovaná sociální služba dle § 37 zákona o sociálních službách
č.108/2006 Sb. Základní činnosti definovány vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Posláním Adiktologické poradny PREVENT ve Strakonicích je pomáhat lidem,
kteří hledají řešení obtíží spojených se závislostním chováním. Poskytuje tyto
služby:










ambulantní poradenství v oblasti závislostí a doléčování formou
individuálního, párového a rodinného poradenství (motivační
rozhovory, psychologické poradenství, poskytování informací o
rizicích užívání návykových látek, prevence relapsu)
zprostředkování adiktologické terapie (individuální, rodinné,
skupinové) v nestátním zdravotnickém zařízení PREVENT 99 z.ú. adiktologická ambulance
odborné sociální poradenství
zprostředkování péče dalších odborníků a institucí (zdravotních a
sociálních)
sociální práce
krizová intervence
pomoc při vyřízení ústavní či rezidentní léčby, příprava na léčbu

Cílem služby je
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Podporovat klienta při řešení aktuální situace v souvislosti se
závislostním chováním
Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k
plnohodnotnému prožívání života a jejich zapojení do společnosti
Využitím spolupráce institucí a organizací zajistit komplexní podporu
klienta
Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě
zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení
péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení,
psychiatrická pomoc aj.
Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nepříznivou
situaci řešit

Jedná se o ambulantní službu.
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– úvazky *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace dle
§ 101 a zákona č.
108/2006 Sb.
z rozpočtu
Jihočeského kraje
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč

Trvale
PREVENT 99 z. ú.
Poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, město
Strakonice, obce na území ORP Strakonice, MPSV, Jihočeský kraj
Osoby ohrožené závislostí/závislostním chováním (tzn. zejména užívání
nelegálních i legálních návykových látek, dále rizikové užívání virtuálního
prostředí, hazard) a jejich sociální okolí (převážně rodina a blízcí).
2023
Úvazky přímá práce celkem: 3,7 úvazku (okres Strakonice 0,9 úvazku přímá
práce)
Plánovaný počet klientů celkem: 580 (120 pro okres ST)
Celkový rozpočet 5 750 000,(rozpočet pro okres ST 1 398 649,- Kč)

5 000 000,-

0,750 000,0,0,0,-

Rozpočet týkající se okresu Strakonice je výsečí z celkového rozpočtu Adiktologické poradny PREVENT
– odborné sociální poradenství a je kalkulován poměrem, na základě stanovených úvazků v přímé péči
dle Pověření JčK. Plánovaný celkový rozpočet Adiktologické poradny PREVENT pro rok 2023 je ve výši
5.750 000,- Kč.
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Název aktivity:

1.1.6.

Charakteristika
aktivity:

Popis aktivity; uveďte, zda se jedná o ambulantní či terénní službu
THEIA – krizové centrum o.p.s zde poskytuje registrovanou sociální služba
doplněnou o fakultativní činnosti. Tou je zejména pomoc v oblasti oddlužení,
tedy „podávání insolvenčních návrhů" (THEIA je subjektem akreditovaným
Ministerstvem spravedlnosti v souladu s tzv. insolvenčním zákonem).
Služba je zaměřena zejména na oblast dluhové problematiky a právního
poradenství, řeší však i další oblasti jako jsou komplikované situace při
rozvodech, pracovně právní vztahy, mezilidské vztahy, nebo vztahy v rámci
občanského soužití.
Služba je poskytována v prostorách v centru města čímž je pro klienty více
nízkoprahová a rovněž je zde potenciál pro rozšiřování služby (zvyšování
kapacity).
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita služby: 50 intervencí týdně
Trvale

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Výstupy:

Odborné sociální poradenství - THEIA – krizové centrum o.p.s.

THEIA – krizové centrum o.p.s.
Poskytovatelé sociálních služeb, Město Strakonice, okolní obce, Úřad práce,
Probační a mediační služba, Nemocnice Strakonice
Osoby v krizi. Oběti trestných činů
2023
Kapacita služby: 50 intervencí týdně
Přepočtené úvazky: 1,0
850.000 Kč

650 000,125 000,75 000,0,0,0,Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi vč. tématu
dluhové problematiky a zajištění kapacity služby v rozsahu 50 intervencí za
týden.
Počitatelnými výstupy pak jsou počet klientů, počet poskytnutých intervencí,
celkový čas přímé práce

OPATŘENÍ 1.2. Udržení osobní asistence
Na Strakonicku zajišťují osobní asistenci dva poskytovatelé. Cílem je, aby služba byla udržena i
v následujících letech. Osobní asistence je terénní služba, poskytuje se v přirozeném domácím
prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby při
zvládání každodenních situací.
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Cílem poskytování služby osobní asistence je, aby lidé s postižením nebyli závislí na pobytových
formách sociální péče a mohli v rámci svých individuálních možností využívat dostupné formy
nezávislého způsobu života.
AKTIVITY
1.2.1. Osobní asistence - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
1.2.2. Osobní asistence Charity Strakonice
Název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:

1.2.1. Osobní asistence - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a
seniory o.p.s
Posláním služby osobní asistence je pomáhat dospělým osobám se
zdravotním postižením a seniorům ze Strakonic zvládnout s pomocí
osobního asistenta činnosti, které nemohou vykonávat samostatně.
Individuálně poskytnout pomoc a podporu, která vychází z potřeb uživatelů
(umožnit zůstat doma). Odborný personál pomáhá a podporuje rozvoj a
samostatnost uživatelů v jejich domácím prostředí tak, aby mohli žít životem,
který se blíží běžné úrovni a napomáhá k jejich integraci do společnosti.
Jedná se terénní službu.
trvale
JCZPS, o. p. s.
Město Strakonice, lékaři , LDN, ostatní poskytovatelé SS, sociální pracovník
Nemocnice Strakonice

Cílová skupina

Senioři (převažující);
osoby s tělesným, zrakovým, chronickým, kombinovaných a jiným postižením

Plánovaná kapacita
– ukazatel *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní

2,88 (vč. úvazku sociálního pracovníka)

Název aktivity:

1.2.2. Osobní asistence Charity Strakonice

Charakteristika
aktivity:

Oblastní charita Strakonice bude nadále poskytovat terénní formou osobní
asistenci, která umožňuje uživatelům zůstat co nejdéle v přirozeném
prostředí. Díky osobní asistenci mohou uživatelé vykonávat za pomoci
osobního asistenta všechny běžné činnosti života, které by dělali sami, kdyby
jim v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace.
Činnost služby je zaměřena na pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc

1 893 000,-

1 402 714,180 000,22 000,260 000,28 286,-
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Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **

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.
Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství. Nadále bude
poskytována i fakultativní služba, doprava osob osobním automobilem.
V současné době zahrnuje územní působnost služby tyto obce:
Strakonicko:
Strakonice (Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Strakonice I.,
II., Střela, Virt), Cehnice (Dunovice), Čejetice (Mladějovice, Sedlíkovice,
Sedliště, Sudoměř), Doubravice (Nahošín), Drachkov, Drážov, Droužetice
(Černíkov), Horní Poříčí (Dolní Poříčí), Jinín (Zorkovice), Kalenice, Katovice,
Kladruby, Krejnice, Krty – Hradec, Chrášťovice (Klínovice), Kuřimany,
Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice (Nová Ves, Sudkovice), Mnichov,
Mutěnice, Nebřehovice (Zadní Ptákovice), Novosedly (Sloučín), Paračov,
Pracejovice (Makarov), Osek (Jemnice, Malá Turná, Petrovice, Rohozná),
Přední Zborovice, Přešťovice (Slatina), Radomyšl (Domanice, Kaletice, Láz u
Radomyšle, Leskovice u Radomyšle, Podolí u Strakonic, Radomyšl, Rojice)
Radějovice, Radošovice (Kapsova Lhota, Milíkovice, Svaryšov), Rovná,
Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice (Smiradice), Strašice (Škůdra), Střelské
Hoštice (Kozlov, Sedlo, Střelskohoštická Lhota), Štěchovice, Štěkeň (Nové
Kestřany, Vítkov), Třebohostice (Zadní Zborovice), Třešovice, Únice
(Hubenov), Velká Turná, Volenice (Ohrazenice, Tažovice, Tažovická Lhota,
Vojnice), Zvotoky
Volyňsko: Volyně (Starov, Zechovice), Čestice (Doubravice
u Volyně, Krušlov, Nahořany, Nuzín, Počátky, Střídka, Radešov, Prkošín),
Doubravice (Nahošín), Drážov (Dobrš, Kváskovice, Zálesí), Dřešín (Dřešínek,
Hořejšice, Chvalšovice), Hlupín, Hoslovice (Hodějov, Škrobočov), Hoštice,
Kraselov (Lhota u svaté Anny, Milčice, Mladotice), Milejovice, Němčice,
Němětice, Nihošovice (Jetišov), Nová Ves (Lhota pod Kůstrým, Víska),
Předslavice Přechovice, Strašice Strunkovice nad Volyňkou, Úlehle
(Radkovice, Švejcarova Lhota), Vacovice, Zahorčice.
V případě zjištění potřebnosti je schopna, v návaznosti na finanční
zabezpečení, rozšířit kapacitu služby.
Jedná se o terénní službu.
trvale
Charita Strakonice
Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb,
lékaři, nemocnice Strakonice a Volyně, Domácí péče ČČK, Římskokatolická
farnost Strakonice
Věková skupina: od 18ti let
Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
2023
Úvazky přímá péče: 7,5
Max 7 klientů v jeden okamžik, o víkendech a svátcích a v době od 19 do 22
hod 4 klienti
4 600 000,-

13

Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic
Výstupy:

2 500 000,500 000,50 000,1 000 000,500 000,0,0,www stránky, Chariťáček, facebook, media

OPATŘENÍ 1.3. Udržení pečovatelské služby
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, je registrováno pět služeb, které zajišťují dostupnost
v rámci celého ORP Strakonice.
AKTIVITY
1.3.1. Pečovatelská služba - MěÚSS Strakonice
1.3.2. Pečovatelská služba Strakonice Charity Strakonice
Název aktivity:

1.3.1. 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. Provoz služby je od 1. 11.
2015 rozšířen i na víkendy a svátky a to na celodenní provoz od 7h do 19h.
Služba je i nadále poskytována v Domech s pečovatelskou službou, v
domácnostech klientů (případně podle potřeb uživatelů)ve Strakonicích a
přilehlých obcích.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Jedná se o terénní službu.
Všední dny + víkendy + svátky
7:00 hod – 19:00 hod
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Město Strakonice, Nemocnice Strakonice, Domácí péče Strakonice
Osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se
sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým
postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři
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2023
Plánovaná kapacita
– počet pracovníků
v přímé péči *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic

Nákup 2 elektromobilů z dotačního titulu IROP

Název aktivity:

1.3.2. Pečovatelská služba Charity Strakonice

Charakteristika
aktivity:

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.
V současné době zahrnuje územní působnost služby tyto obce:

19 okamžitá kapacita
15 600 000,15 600 000,10 000 000,3 000 000,2 600 000,2 500 000,-

Oblast působení střediska Strakonice (ORP Strakonice):
Strakonice (Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Strakonice I., II.,
Střela, Virt), Cehnice (Dunovice), Čejetice (Mladějovice, Sedlíkovice, Sedliště,
Sudoměř), Drachkov, Droužetice, Hlupín, Horní Poříčí (Dolní Poříčí), Jinín
(Zorkovice), Kalenice, Katovice, Kladruby, Krejnice, Krty – Hradec, Kuřimany,
Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice (Nová Ves, Sudkovice), Mnichov,
Mutěnice, Nebřehovice (Zadní Ptákovice), Novosedly (Koclov, Sloučín),
Paračov, Pracejovice (Makarov), Přední Zborovice,
Přešťovice (Slatina), Radějovice, Radošovice (Kapsova Lhota, Milíkovice,
Svaryšov), Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice (Smiradice), Střelské
Hoštice (Kozlov, Sedlo, Střelskohoštická Lhota), Štěchovice, Štěkeň (Nové
Kestřany, Vítkov), Třešovice, Únice (Hubenov), Volenice (Ohrazenice,
Tažovice, Tažovická Lhota, Vojnice), Zvotoky.
Oblast Osek/Radomyšl:
Doubravice (Nahošín), Droužetice (Černíkov), Chrášťovice (Klínovice), Osek
(Jemnice, Malá Turná, Petrovice, Rohozná), Přešťovice (Brusy, Kbelnice,
Slatina), Radomyšl (Domanice, Kaletice, Láz, Leskovice, Podolí, Rojice),
Třebohostice (Zadní Zborovice), Únice (Hubenov), Velká Turná.. V případě
zjištění potřebnosti je poskytovatel schopen, v návaznosti na finanční
zabezpečení, rozšířit kapacitu služby.
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Oblast působení střediska Volyně (ORP Strakonice):

ORP Strakonice:
Volyně (Starov, Zechovice, Černětice, Račí), Čepřovice (Jiřetice, Koječín)
Čestice (Doubravice u Volyně, Kobylka, Konopice, Krušlov, Nahořany, Nuzín,
Prkošín, Radešov, Střídka), Drážov (Dobrš, Kváskovice, Zálesí), Dřešín
(Dřešínek, Hořejšice, Chvalšovice), Hoslovice (Hodějov, Škrobočov), Hoštice,
Kraselov (Lhota u svaté Anny, Milčice, Mladotice), Litochovice (Neuslužice,
Střítež), Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice (Jetišov), Nišovice, Nová
Ves (Lhota pod Kůstrým, Víska), Předslavice (Úlehle, Všechlapy, Marčovice,
Kakovice), Přechovice, Strunkovice nad Volyňkou, Strašice (Škůdra), Úlehle
(Radkovice, Švejcarova Lhota), Vacovice, Zahorčice.
Malenice (Straňovice, Zlešice),

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
MPSV
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic
Výstupy:

Jedná se o terénní službu.
trvale
Charita Strakonice
Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb,
lékaři, nemocnice Strakonice a Volyně, Domácí péče ČČK, Římskokatolická
farnost Strakonice
Věková skupina: od 18ti let
Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
2023
Provozní doba 7 – 19 hod. 7 dní v týdnu
17 úvazků pracovníků v přímé péči (vč. Sociálního pracovníka, DPP a DPČ)
Střediska Strakonice, Volyně max 10 klientů v jeden okamžik, o víkendech a
svátcích v době od 17 do 19 hod max 2 klienti v jeden okamžik.
9 000 000,-

4 000 000,500 000,500 000,3 000 000,1 000 000,0,0,www stránky, Chariťáček, facebook, media
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OPATŘENÍ 1.4. Udržení denních stacionářů
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
1.4.1. Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé MěÚSS Strakonice
Název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

1.4.1. Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé MěÚSS
Strakonice
Cílem aktivity je udržet ambulantní sociální službu denní stacionář, kterou
poskytuje Městský ústav sociálních služeb Strakonice.
Služba je dostupná pro uživatele ze Strakonic a přilehlého okolí (do 30 km).
Prostřednictvím této ambulantní služby je zajištěn vhodný aktivizační program
pro děti, mládež a dospělé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
mentálního postižení a kombinovaného postižení, o které je jinak pečováno
v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je poskytovat uživatelům
adekvátní pomoc a podporu, která vede ke zlepšení kvality života a k
maximálnímu možnému začlenění do společnosti s ohledem na jejich
postižení. Trvalým záměrem je vytváření aktivit vedoucích ke zprostředkování
kontaktů se společenským prostředím a k integraci, aby uživatelé mohli vést
plnohodnotný život. Je zajištěna spolupráce s rodinnými příslušníky a dalšími
poskytovateli sociálních služeb.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Jihočeský kraj
obec/obce

Jedná se o ambulantní službu.
Trvale
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Město Strakonice a organizace, jím zřizované, ZD Novosedly, Domov Petra
Mačkov, DOZP Osek, ZŠ Speciální Strakonice, canisterapeuti, hypoterapie
Volenice
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením (od 7 do 64 let věku)
2023
30 okamžitá kapacita
3 500 000,3 500 000,2 500 000,500 000,17

příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic

500 000,1 200 000,Nákup elektromobilu z dotačního titulu IROP

OPATŘENÍ 1.5. Udržení domovů pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se
zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 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
1.5.1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek
Název aktivity:

1.5.1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek

Charakteristika
aktivity:

Udržení stávající kapacity sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením, která je poskytována Domovem pro osoby se zdravotním
postižením Osek. Jedná se o poskytování pobytové služby osobám s
mentálním či kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytované služby napomáhají
uživatelům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit
jim, v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, důstojné prostředí a
zacházení. Cílem nabízených služeb je:
- poskytovat bezpečné prostředí a klidný domov
- poskytovat zdravotní, ošetřovatelskou 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:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **

Jedná se o pobytovou službu
trvale
Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek

mentální a kombinované postižení
2023
130
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Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Jihočeský kraj
obec/obce
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic

ano
Osek
Cca 8 200 000,Rekonstrukce sociálních prostor, polohovací postele

OPATŘENÍ 1.6. Udržení domovů pro seniory
Opatření je zaměřeno na poskytování pobytové sociální služby osobám se sníženou soběstačností
zejména z důvodu věku a trvalých změn zdravotního stavu. Jsou to senioři, kteří již nejsou schopni
zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní domácnosti a 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. Na Strakonicku jsou tři domovy pro seniory.
Cílem je zachovat všechna zařízení na území správního obvodu ORP Strakonice a udržet tak stávající
kapacitu služby.
AKTIVITY:
1.6.1. Domov pro seniory - MěÚSS Strakonice – Lidická
1.6.2. Domov pro seniory - MěÚSS Strakonice – Rybniční
1.6.3. Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích Charity Strakonice
Název aktivity:

1.6.1. MěÚSS Strakonice – Domov pro seniory Lidická

Charakteristika
aktivity:

Udržení služby Domovy pro seniory, kterou poskytuje Městský ústav
sociálních služeb Strakonice prostřednictvím Domova pro seniory – Lidická.
Předmětem činnosti je poskytování komplexní sociální péče osobám, které
mají z důvodu věku nebo zdravotního stavu sníženou soběstačnost a jejich
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Komplexní péče
spočívá v zabezpečení celoročního ubytování, stravování a samotných úkonů
péče. Nedílnou součástí je také poskytování zdravotní péče (ošetřovatelské a
rehabilitační) prostřednictvím zaměstnanců MěÚSS ev. zprostředkování jiné
odborné zdravotní péče. Cílem je 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 (rozvoj kulturního a společenského života, podpora zájmů
uživatelů, podpora návaznosti na veřejné služby, spolupráce s rodinou a
dalšími poskytovateli sociálních služeb). Komplexní péče je adekvátní k situaci
uživatele a je prováděna vždy s vědomím a snahou zachovat co největší
soběstačnost a mobilitu uživatele. Součástí služby je rovněž poradenská
činnost.

Časový
harmonogram:
Realizátor:

Jedná se o pobytovou službu.
Trvale
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
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Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Jihočeský kraj

Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních služeb, zájmové spolky,
Farní úřad Strakonice, Nemocnice Strakonice, Knihovna Strakonice, Jihočeské
divadlo České Budějovice, školky, ZŠ, SŠ, VŠ, dobrovolníci
Osoby, které:
- 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
2023
70
39 130 000,39 130 000,33 000 000,-

obec/obce

3 000 000,-

příjmy od klientů

3 130 000,-

Předpokládané
investice celkem
v Kč

0,-

Název aktivity:

1.6.2. MěÚSS Strakonice – Domov pro seniory Rybniční

Charakteristika
aktivity:

Udržení služby Domovy pro seniory, kterou poskytuje Městský ústav
sociálních služeb Strakonice prostřednictvím Domova pro seniory – Rybniční.
Předmětem činnosti je poskytování komplexní sociální péče osobám, které
mají z důvodu věku nebo zdravotního stavu sníženou soběstačnost a jejich
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Komplexní péče
spočívá v zabezpečení celoročního ubytování, stravování a samotných úkonů
péče. Nedílnou součástí je také poskytování zdravotní péče (ošetřovatelské a
rehabilitační) prostřednictvím zaměstnanců MěÚSS ev. zprostředkování jiné
odborné zdravotní péče. Cílem je 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 (rozvoj kulturního a společenského života, podpora zájmů
uživatelů, podpora návaznosti na veřejné služby, spolupráce s rodinou a
dalšími poskytovateli sociálních služeb). Komplexní péče je adekvátní k situaci
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uživatele a je prováděna vždy s vědomím a snahou zachovat co největší
soběstačnost a mobilitu uživatele. Součástí služby je rovněž poradenská
činnost.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Předpokládané
investice celkem
v Kč

Jedná se o pobytovou službu.
Trvale
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních služeb, zájmové spolky,
Farní úřad Strakonice, Nemocnice Strakonice, Knihovna Strakonice, Jihočeské
divadlo České Budějovice, školky, ZŠ, SŠ, VŠ, dobrovolníci
Osoby, které:
- 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
2023
104
58 200 000,58 200 000,26 000 000,3 200 000,29 000 000,0

Název aktivity:

1.6.3. Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích Charity Strakonice

Charakteristika
aktivity:

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. Je nutné udržet službu.
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Poskytovatel plánuje přístavbu vývařovny, která by sloužila pro domov i pro
terénní služby. V patře by vznikly 3 jednolůžkové pokoje a velká společenská
místnost. Objekt by se tak také dočkal evakuačního lůžkového výtahu.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic
Výstupy:

Jedná se o pobytovou službu.
trvale
Charita Strakonice
MUDr. Kopecká, Obec Sousedovice, ostatní obce, Nemocnice Strakonice a
Volyně, Římskokatolická farnost Strakonice, poskytovatelé sociálních a
doprovodných služeb, školky, zájmové spolky
Senioři
2023
30
26 000 000,-

6 000 000,500 000,65 0000,8 000 000,11 935 000,21 000 000,Přístavba
www stránky, Chariťáček, facebook, media

OPATŘENÍ 1.7. Udržení domovů se zvláštním režimem
Na ORP Strakonice provozuje domov se zvláštním režimem Městský ústav sociálních služeb Strakonice.
Je určen osobám, kteří mají diagnózu stařecké Alzheimerovy demence nebo jiného typu demence a
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. Tito
senioři potřebují zvláštní péči, kterou nelze zajistit v běžných domovech pro seniory. Kapacitu služby je
nutné udržet a je potřeba hledat možnost rozšíření služby.

AKTIVITY:
1.7.1. Domov se zvláštním režimem - MěÚSS Strakonice
1.7.2. Domov se zvláštním režimem – Kotva při strakonické nemocnici, z.s.
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Název aktivity:

1.7.1. Domov se zvláštní 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 péče v jiné
pobytové sociální službě. 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:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Předpokládané
investice celkem
v Kč

Jedná se o pobytovou službu.
Trvale
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních služeb, zájmové spolky,
Farní úřad, Nemocnice Strakonice, LDN Volyně, Knihovna Strakonice,
canisterapeuti, školky, ZŠ, SŠ, VŠ, dobrovolníci
Osoby s chronickým duševním onemocněním, tj. osoby s Alzheimerovou
demencí, osoby s ostatními typy demencí, jejichž 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
2023
16
9 500 000,9 500 000,6 800 000,500 000,2 200 000,0,-

Název aktivity:

1.7.2. Domov se zvláštním režimem - Kotva při strakonické nemocnici, z.s.

Charakteristika
aktivity:

V domově se zvláštním režimem se jedná o poskytování služeb dvěma
cílovým skupinám s celkovou kapacitou: 79 lůžek.
První cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu chronického duševního onemocnění, dále osobám se stařeckou,
Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž tito lidé potřebují
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Úmyslem poskytované pomoci je
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maximální pozornost kladena na udržení co nejvyšší míry samostatnosti
uživatele, což má jednoznačně vliv na jeho kvalitu života. Služby budou
poskytovány hotelovým typem péče. Jednalo by se o jednolůžkové pokoje s
vlastním sociálním zařízením, případně je toto zařízení v těsné blízkosti
pokoje. Pokoje budou standardně vybaveny elektricky polohovatelnými
lůžky, televizí, připojením na internet a signalizačním zařízením. Kapacita
této cílové skupiny činí 55 lůžek.
Druhou cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené a
osoby v krizi, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení, kdy jejich nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby s:
·

·

·

·

·

·

·

Časový
harmonogram:

mentálním postižením nacházející se v krizové situaci, které jsou
sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života,
jenž vedly ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich
zdravotního stavu a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
tělesným postižením nacházející se v krizové situaci, které jsou
sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života,
jenž vedly ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich
zdravotního stavu a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
smyslovým postižením nacházející se v krizové situaci, které jsou
sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života,
jenž vedly ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich
zdravotního stavu a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
chronickým onemocněním nacházející se v krizové situaci, které jsou
sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života,
jenž vedly ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich
zdravotního stavu a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
duševním onemocněním nacházející se v krizové situaci, které jsou
sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života,
jenž vedly ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich
zdravotního stavu a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
jiným postižením nacházející se v krizové situaci, které jsou sociálně
vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života, jenž vedly
ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich zdravotního stavu
a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
kombinovaným postižením nacházející se v krizové situaci, které jsou
sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života,
jenž vedly ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich
zdravotního stavu a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Kapacita této cílové skupiny činí 24 lůžek.

Jedná se o pobytovou službu.
nepřetržitě
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Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Kotva při strakonické nemocnici, z.s.

viz. charakteristika aktivity
2023

OPATŘENÍ 1.8. Udržení sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních poskytují pobytové sociální služby osobám,
které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny
obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní
péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou či jinou fyzickou osobou nebo za pomoci
ambulantních nebo pobytových sociálních služeb. Na Strakonicku tuto službu zajišťuje Nemocnice
Strakonice a Nemocnice Volyně.

AKTIVITY:
1.8.1. Sociální lůžka v Nemocnici Strakonice
1.8.2. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v Nemocnici Volyně
Název aktivity:

1.8.1. Sociální lůžka v Nemocnici Strakonice

Charakteristika
aktivity:

Sociální lůžka jsou určena pacientům, kteří již nevyžadují lůžkovou zdravotní
péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez
pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického
zařízení lůžkové péče. Služba je poskytována 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 zařízení 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. Je
poskytována za úhradu.
Jedná se o pobytovou službu.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *

Nemocnice Strakonice, a.s.

Senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním
postižením
2023
8 lůžek
soc. pracovník 0,4 úvazku.
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Název aktivity:

1.8.2. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Charakteristika
aktivity:

Aktivita je zaměřena na osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ke snížené soběstačnosti nejsou
schopni se obejít bez péče jiné fyzické osoby a nemohou být, proto
propuštěni ze zdravotnického zařízení ústavní lůžkové 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.
Jedná se o pobytovou sociální službu.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:

Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů

Udržení služby je podmíněno údržbou, modernizací a případným rozšiřováním
materiálně technického zázemí v návaznosti na potřeby uživatele.
Pobytová soc. služba – nepřetržitý provoz
Nemocnice Volyně s.r.o., Husova 401, 387 01 Volyně
Obce, Krajský úřad, Jihočeské Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Půjčovna kompenzačních pomůcek, osobní asistence
Oblastní charita Strakonice – půjčovna kompenzačních pomůcek
Pečovatelská služba Vimperk, Volyně, Strakonice, Prachatice
Úřad práce Strakonice, Prachatice
Domácí péče ČČK o.p.s. Strakonice
Domovy pro seniory: Městský ústav sociálních služeb Strakonice – Domov
pro seniory, Domov seniorů Blatná, Domov seniorů Pohoda Netolice, Dům
klidného stáří Pravětín, Dům klidného stáří sv. Anny Sousedovice, Domov
seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Domov pro seniory Stachy – Kůsov,
Domov pro seniory Vodňany, Domov pro seniory Světlo Drhovle, Dům pro
seniory Hvízdal ČB, Domov pro seniory Máj ČB
Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice; Alzheimer domov – Domov sv.
Vojtěchy; Domov se zvláštním režimem – Vážka Písek; Domov se zvláštním
režimem – Domov pro seniory Světlo Písek; Alzheimer centrum –
Prácheňské sanatorium o.p.s. Radčice
osoby se zdravotním postižením
senioři
2023
20
16 500 000,-

2 500 000,500 000,0,5 800 000,26

ostatní

7 700 000,-

OPATŘENÍ 1.9. Udržení služby Azylové domy
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:
1.9.1. Azylový dům MěÚSS Strakonice
Název aktivity:

1.9.1. 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 je
poskytována na přechodnou dobu osobám a rodinám, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. V rámci služby je
uživatelům poskytována 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:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic

Jedná se o pobytovou službu.
Trvale
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Město Strakonice, školky, školy, dětské domovy, Městská policie, Policie ČR
Oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, rodiny
s dítětem/dětmi
2023
45
4 500 000,4 500 000,4 300 000,0,200 000,1 000 000,-
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Nákup elektromobilu z dotačního titulu IROP

OPATŘENÍ 1.10. Udržení kontaktního centra
Služba Kontaktní centra podporuje osoby v obtížné situaci, která vyplývá z rizikového způsobu života,
jehož součástí je užívání návykových látek. Dále zajišťuje podporu i osobám z narušeného sociálního
okolí výše uvedené klientely. Poskytování služby má význam i z hlediska ochrany společnosti před
nežádoucími dopady rizik spojeným s užíváním návykových látek. Služba je na území města Strakonice
poskytována kontinuálně od roku 1999 a její provoz je potřeba i nadále udržet.

AKTIVITY:
1.10.1. Kontaktní centrum PREVENT
Název aktivity:

1.10.1. Kontaktní centrum PREVENT

Charakteristika
aktivity:

Registrovaná sociální služba dle § 59 zákona o sociálních službách
č.108/2006 Sb. Základní činnosti definovány vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Posláním Kontaktního centra PREVENT Strakonice je zkvalitnit život osobám
ohroženým problematikou závislostí na Strakonicku – a to prostřednictvím
kontaktních a poradenských služeb zaměřených na ochranu veřejného
zdraví, na snižování finančních, sociálních a zdravotních rizik spojených se
zneužíváním návykových látek a jiných závislostí. V rámci nízkoprahových
služeb poskytuje:
·
·
·
·
·
·
·

Poradenství zaměřené na snižování rizik spojených s užíváním
drog.
Výměnný program pro uživatele drog.
Poradenství v oblasti žloutenek B a C, viru HIV a pohlavně
přenosných chorob.
Orientační testování na výskyt protilátek na vybraná infekční
onemocnění (např. HIV, syfilis a žloutenky).
Základní zdravotní ošetření.
Hygienický servis – sprcha a toalety pro uživatele služeb.
Potravinový program.

V rámci strukturovaných služeb poskytuje:
·
·
·
·
·
·

Poradenství v oblasti užívání drog a závislostí.
Motivační trénink.
Krizová intervence (včetně telefonické).
Předléčebné poradenství, zprostředkování detoxu a léčby.
Sociální práce.
Individuální, skupinová či rodinná terapie v rámci ambulantní
spolupráce.
Cílem služeb je především minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená se
závislostí či užíváním návykových látek.
Jedná se o ambulantní službu.
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Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– úvazky v přímé
péči *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace dle
§ 101 a zákona č.
108/2006 Sb.
z rozpočtu
Jihočeského kraje
Účelová dotace ze
státního rozpočtu –
ÚV ČR - RVKPP
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč

Trvale
PREVENT 99 z. ú.
MPSV, MZ, RVKPP, Jihočeský kraj, město Strakonice, města a obce ORP
Strakonice, úřad práce, poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb
pracujících se stejnou cílovou skupinou
Osoby ohrožené závislostí/závislostním chováním (tzn. zejména užívání
nelegálních i legálních návykových látek, dále rizikové užívání virtuálního
prostředí, hazard) a jejich sociální okolí (převážně rodina a blízcí).
2023
Úvazky přímá práce: 3,15
Plánovaný počet klientů: 200
5 173 000,-

2 823 000,-

1 500 000,700 000,150 000,0,0,0,-

OPATŘENÍ 1.11. Udržení terénních programů
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
program služba Jihočeský streetwork PREVENT. Služba je na území města Strakonice poskytována
kontinuálně od roku 1999 a její provoz je potřeba i nadále udržet.

AKTIVITY:
1.11.1. Terénní programy – Jihočeský streetwork PREVENT
1.11.2. Terénní program – ROZKOŠ bez RIZIKA
Název aktivity:

1.11.1. Terénní programy – Jihočeský streetwork PREVENT
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Charakteristika
aktivity:

Registrovaná sociální služba dle § 69 zákona o sociálních službách
č.108/2006 Sb. Základní činnosti definovány vyhláškou č. 505/2006 Sb. Cílem
služby je zdravotní a sociální stabilizace klienta, snížení rizikového chování,
motivace ke změně životního stylu a ochrana veřejného zdraví (bezpečná
likvidace injekčního materiálu, snížení výskytu infekčních chorob). Konkrétní
aktivity programu:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Výměna injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snižování
zdravotních rizik.
Základní sociální poradenství.
Krizová intervence, aktuální pomoc v tísni.
Poradenství a zprostředkování testování na žloutenku B, C, HIV a
Syfilis.
Informace o zařízeních následné péče, zprostředkování další
odborné péče.
Sociální práce a asistence při jednání s úřady.
Zdravotní ošetření drobných poranění.
Distribuce informačních materiálů.
Těhotenské testy pro uživatelky drog.
Poradenství v otázkách "bezpečného braní" a sexu.
Intervence zaměřené na rekreační uživatele pervitinu a uživatele
konopných drog (zejména mladší klientela).

Program působí ve 4 jihočeských okresech. Výběr konkrétních
navštěvovaných obcí a objem aktivit v nich vychází ze dvou kritérií:
·
·

Závažnost drogové problematiky v obci
Spoluúčast obce na financování služeb – dle metodiky KÚ

V současné době probíhá terénní program v ORP Strakonicku 4 x týdně. Plán
pro další roky je totožný. Celkový týdenní objem 9,5 hodin přímé práce ve
městě dvojicí terénních pracovníků (Strakonice 8,5 hodin, Volyně 1 hodina).
Jedná se o terénní službu.
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **

Trvale
PREVENT 99 z. ú.
MPSV, MZ, RVKPP, Jihočeský kraj, město Strakonice, města a obce ORP
Strakonice úřad práce, poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb
pracujících se stejnou cílovou skupinou
Osoby ohrožené závislostí/závislostním chováním (tzn. zejména užívání
nelegálních i legálních návykových látek, dále rizikové užívání virtuálního
prostředí, hazard) a jejich sociální okolí (převážně rodina a blízcí).
2023
Počet úvazků v přímé práci 10,8 (z toho okres Strakonice 2,0 úvazky)
Předpokládaná počet klientů celkem 400
14 950 000,- (okres ST 2 768 519,-Kč)
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Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu –
ÚV ČR - RVKPP
Jihočeský kraj
Účelová dotace dle
§ 101 a zákona č.
108/2006 Sb.
Z rozpočtu
Jihočeského kraje
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč

5 580 000,800 000,7 670 000,-

900 000,0,0,0,-

Název aktivity:

1.11.2. Terénní program ROZKOŠ bez RIZIKA

Charakteristika
aktivity:

Terénní program R-R funguje na území Strakonic od roku 2005, pravidelně
kontaktuje sexuální pracovnice tým poskytovatele (sociální pracovnice a
zdravotní sestra). Cílem terénního programu je tyto ženy aktivně vyhledávat
s nabídkou služeb poskytovatele – základní a odborné sociální poradenství,
zdravotní služby, distribuce preventivních materiálů a ochranných
prostředků. Poskytovatel monitoruje prostituční scénu (klubovou, venkovní,
internetovou), poskytuje online a offline poradenství v rámci
internetové poradny. Zabývá se online terénní prací.
Sexuální pracovnice nabízí placené sexuální služby na internetu,
nepravidelně je otevřený noční klub. Vznikají erotické salony.
V databázi poskytovatel eviduje 8 privátů/soukromých bytů. Ženy pravidelně
kontaktuje s nabídkou služeb.
R-R je rovněž nestátní zdravotnické zařízení – dermatovenerologie. V rámci
terénního programu poskytovatel odkazuje na Poradenské centrum R-R
České Budějovice, které je spádové pro Jihočeský kraj. Zde poskytovatel
nabízí odborné sociální poradenství, bezplatnou terapii a kompletní vyšetření
na pohlavně přenosné infekce lékařem/lékařkou.
Poskytovatel pořádá akce pro veřejnost, např. testování na HIV zdarma,
připravuje besedy a přednášky. Věnuje se výzkumné a publikační činnosti a
připomínkování legislativy v oblasti prostituce. R-R je organizace s celostátní
působností.
Pověření k poskytování sociálních služeb vydalo MPSV.
Jedná se o terénní službu.
trvale

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:

ROZKOŠ bez RIZIKA
Jihočeský kraj, města a obce, NNO, zdravotnická zařízení, KHS, MV
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Cílová skupina

Oběti obchodu s lidmi. Osoby komerčně zneužívané. Osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Pozn. cílová skupina je v popisu služby v registraci vymezena od 18 let věku.

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic
Výstupy:

2023
0,15
100 000,3 100 000,- /Jihočeský kraj
25 792 369,25 000 000,- (celá ČR)
0,100 000,0,100 000,400 000,nákup osobního auta do služby terénního programu R-R
Ochrana veřejného zdraví, zlepšovat postavení sexuálních pracovnic a
snižovat rizika, která s sebou práce v sexbyznysu přináší.

OPATŘENÍ 1.12. Udržení sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a
soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilování návyků a
nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností. Proces sociální rehabilitace je
základní součástí poskytování sociálních služeb. Ve Strakonicích tuto službu zajišťují dva poskytovatelé:
FOKUS Písek a Dětské centrum Jihočeského kraje. Služby je potřeba udržet.
AKTIVITY:
1.12.1. Sociální rehabilitace - FOKUS – Písek, z.ú., pobočka Strakonice
1.12.2. Sociální rehabilitace - Dětské centrum Jihočeského kraje
1.12.3. Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením - Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s
Název aktivity:

1.12.1. Sociální rehabilitace Fokus-Písek, z.ú., pobočka Strakonice

Charakteristika
aktivity:

Poskytování sociální služby dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Jedná se o službu, která směřuje k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením a to rozvojem
jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem
výkonu běžných pro samostatný život nezbytných činností.
Cílovou skupinou služby jsou lidé s duševním onemocněním (16 – 80 let) a
jejich rodiny.
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Tato sociální služba je rozdělena na ambulantní a terénní sociální rehabilitaci,
jejichž cílem je návrat do běžného života.
Terénní sociální rehabilitace je zajišťována v přirozeném prostředí klienta. K
tomuto účelu má organizace k dispozici osobní automobily.
Ambulantní sociální rehabilitace je poskytována v prostorách organizace a
jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci.
Cílem sociální rehabilitace je podpora, pomoc a úspěšná resocializace klienta.
Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo akutní sociální situaci,
kterou neumějí vyřešit vlastními silami, protože jim v tom brání jejich duševní
onemocnění. Klienti využívají možnosti sociálního poradenství i s ohledem na
své konkrétní potřeby a potíže, zejména v oblasti invalidních důchodů,
pracovní problematiky, dluhové problematiky a sociálních dávek. Taktéž je jim
nabízena pomoc při řešení osobních potíží a i v okamžicích náročných
životních situací. Prioritou sociální rehabilitace je práce s klienty v terénu.
Terénní sociální rehabilitace umožňuje také zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím. Tato služba je poskytována individuálně s důrazem
na potřeby jednotlivých klientů. Služba se zaměřuje rovněž na pomoc při
uplatňování práv.
Služba je poskytována metodou case management.
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:

trvale

Cílová skupina

Cílovou skupinou naší organizace jsou lidé se zkušeností s duševním
onemocněním a jejich rodinní příslušníci, blízcí a sociální okolí. Pracujeme
s lidmi z okruhů těchto diagnóz:

FOKUS – Písek, z.ú.
Místní ambulantní lékaři a psychiatři, Psychiatrická nemocnice Písek,
Psychiatrická léčebna Lnáře, sociální odbor MÚ, probační a mediační služba,
místní organizace v pomáhajících profesích






F2: schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy
F3: afektivní poruchy (poruchy nálady)
F4: neurotické, stresové a somatotrofní poruchy
F6: poruchy osobnosti a chování u dospělých

Věková hranice uživatelů je od 16-ti do 80-ti let.

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce

2023
2,00
1 550 000,1 550 000,1 400 000,100 000,50 000,33

příjmy od klientů
Ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic

0,450 000,Nákup nového služebního automobilu

Název aktivity:

1.12.2. 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:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Jedná se o pobytovou službu
nepřetržitě
Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.

Matky s dětmi
2023
15 lůžek

1.12.3. Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením - Chelčický
domov sv. Linharta, o.p.s.
Aktivita směřuje k podpoře služby Sociální rehabilitace, kterou poskytuje
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s. Tato služba je poskytována v pracovních
dnech od pondělí do pátku, v ambulantní i terénní formě.
Služba Sociální rehabilitace je poskytována od roku 2017 a cílem je její trvalé
udržení.
Služba sociální rehabilitace je určena osobám s tělesným, mentálním a
částečným smyslovým postižením nebo jiným zdravotním omezením či
chronickým onemocněním ve věku 16-64 let v nepříznivé sociální situaci
související s jejich soběstačností, samostatností, nedostatkem schopností a
dovedností umožňujících vést samostatný život nebo využívat kompenzační
pomůcky a alternativní způsoby komunikace, pohybu a mobility.
Služba sociální rehabilitace pomáhá lidem s postižením žít běžný, nezávislý a
soběstačný život. Sociální rehabilitace podporuje tyto osoby v co nejúplnějším
zapojení do běžných sociálních, pracovních a volnočasových aktivit, snaží se
tak o zvýšení kvality jejich života.
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Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *

Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic
Výstupy:

Sociální rehabilitace poskytuje tyto základní činnosti:
- Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a
dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Trvale
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Obce, MPSV, Jihočeský kraj, lékaři, další návazné sociální a doprovodné
služby
Osoby se zdravotním postižením
2023
2,0 celkem
Z toho:
0,8 ORP Vodňany
1,2 ORP Strakonice
Okamžitá kapacita:
6 uživatelů/okamžitá kapacita ambulantní forma
1 uživatel /okamžitá kapacita terénní forma
1 749 000,1 749 000,0,1 749 000,0,0,0,X (není relevantní, v předchozích letech byly realizovány investice do
provozního objektu a vybavení pro ambulantní službu, a také automobilu pro
terénní službu)
x
x

OPATŘENÍ 1.13. Udržení sociálně terapeutických dílen
Cílem opatření je udržení sociálně terapeutické dílny FOKUS - Písek, z.ú. (STD Kopretina při pobočce ve
Strakonicích ), která poskytuje prostor pro podporu celkové resocializace osob s duševním
onemocněním formou nácviku dovedností běžného života, pomoc při obnovení a získání pracovních
návyků.

AKTIVITY:
1.13.1. Sociálně terapeutická dílna Kopretina - Fokus – Písek, z.ú., pobočka Strakonice
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Název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

1.13.1. Sociálně terapeutická dílna Kopretina – Fokus Písek, z.ú., pobočka
Strakonice
Sociálně terapeutická dílna je ambulantně poskytovaná služba, jejímž cílem
je podpora pracovních návyků, prostřednictvím různorodých aktivit a
činností. Klienti se za pomoci nejrůznějších aktivit učí jednotlivým
dovednostem. Osvojováním si pracovních návyků a pravidelným docházením
do dílny se klienti mohou snadněji začlenit do běžného života společnosti a
snáze se tak mohou adaptovat na nabídky trhu práce. Všechny činnosti
vykonávané v sociálně terapeutické dílně mají na klienty velký vliv, a to
především na jejich sebevědomí a seberealizaci. Veškeré aktivity, které
klienti v sociálně terapeutické dílně vykonávají, následně směřují k udržení a
rozvíjení stávajících, ale i nových pracovních kompetencí klienta. Tato
aktivizace je součástí celkové resocializace klienta, jejímž hlavním cílem je
napomoci klientům začlenit se zpět do běžného života a být tak novou
posilou na otevřeném trhu práce. Klienti si zde mohou vyzkoušet a naučit se
mnoho technik, jako je například pletení košíků a misek z pedigu, práce s
keramickou hlínou, batikování, háčkování či pletení. Dílna dále nabízí různé
činnosti, které jsou spojené s požadavkem trpělivosti. Mezi takové patří
například práce s korálky nebo malba na plátno ale také nácvik praktických
dovedností, například vaření, péče o sebe sama. Sociálně terapeutická dílna
dává svým klientům pocit jistoty, bezpečí, podporu, zlepšení kvality života,
sílu převzít zodpovědnost tak, aby v současné společnosti obstáli jako
nezávislí, silní a aktivní jedinci. Neméně významným faktorem, který sociálně
terapeutická dílna dává svým klientům je především naděje na lepší
budoucnost a na lepší život.
trvale
Fokus – Písek, z.ú.
Místní ambulantní lékaři a psychiatři, Psychiatrická nemocnice Písek,
Psychiatrická léčebna Lnáře, sociální odbor MÚ, místní organizace
Cílovou skupinou naší organizace jsou lidé se zkušeností s duševním
onemocněním a jejich rodinní příslušníci, blízcí a sociální okolí. Pracujeme
s lidmi z okruhů těchto diagnóz:





Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Jihočeský kraj
obec/obce

F2: schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy
F3: afektivní poruchy (poruchy nálady)
F4: neurotické, stresové a somatotrofní poruchy
F6: poruchy osobnosti a chování u dospělých

2023
1,00
750 000,750 000,50 000,25 000,36

ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč

675 000,0,-

OPATŘENÍ 1. 14. Udržení noclehárny
Cílem opatření je udržení provozu noclehárny pro zajištění přechodného ubytování a hygienického
zázemí pro danou cílovou skupinu v případě, kdy chybí azylové bydlení.
AKTIVITY:
1.14.1. Noclehárna MěÚSS Strakonice
Název aktivity:
1.14.1. Noclehárna - MěÚSS Strakonice
Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů

Noclehárna poskytuje ambulantní služby a patří mezi služby sociální prevence,
které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy
krizovou sociální situací, špatnými životními návyky a způsobem života
vedoucím ke konfliktu se společností. Cílem této služby je snížení sociálních a
zdravotních rizik souvisejících se způsobem života lidí na ulici prostřednictvím
poskytnutí noclehu a hygienického zázemí. Zároveň je sociálními pracovníky
poskytováno sociální poradenství v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona o sociálních službách.
Jedná se o ambulantní službu.
Trvale
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Město Strakonice, ostatní poskytovatelé sociálních služeb, Městská policie,
Policie ČR
Osoby bez přístřeší
2023
5
1 600 000,1 600 000,1 470 000,100 000,30 000,-

OPATŘENÍ 1.15. Udržení nízkoprahového centra
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba podle zákona o sociálních službách § 62,
která poskytuje ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohrožených
společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v
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jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může
být poskytována anonymně.
Na území ORP Strakonice jsou služby NZDM poskytovány jen jedním poskytovatelem, kterým je
PREVENT99 z.ú..
AKTIVITY:
1.15.1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CROSS PREVENT
Název aktivity:

1.15.1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CROSS PREVENT

Charakteristika
aktivity:

Registrovaná sociální služba dle § 62 zákona o sociálních službách
č.108/2006 Sb. Základní činnosti definovány vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Posláním zařízení je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a
mladých dospělých ze Strakonického regionu, kteří se ocitají nebo mohou
ocitnout v obtížných životních situacích, nebo jsou ohroženi sociálně
nežádoucími jevy. Cílem služby je odvrátit cílovou skupinu od rizikového
životního stylu a zmírnit co nejvíce následky rizikového chování, pokud se již
vyskytlo. Služba je orientována na sociální práci a poradenství, sekundárně
na volnočasové aktivity. Sociální práce zahrnuje výchovné, vzdělávací a
aktivizační činností, pracovně výchovnou činnost, sociálně terapeutické
činnosti, nácvik sociálních dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené
vzdělávání. Služby jsou nabízeny ambulantní formou.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– úvazky *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace dle
§ 101 a zákona č.
108/2006 Sb.
Z rozpočtu
Jihočeského kraje
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní

Jedná se o ambulantní službu.
Trvale
PREVENT 99 z. ú.
MPSV, Jihočeský kraj, město Strakonice, OSPOD, úřad práce, PMS,
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb pracujících se stejnou
cílovou skupinou, např.: Služby pro rodiny s dětmi PREVENT, Dětské centrum
Jihočeského kraje o.p.s.
Společensky nežádoucími jevy ohrožené děti a mládež od 12 do 26 let
2023
Úvazky přímá práce: 2,95 úvazku
Plánovaná kapacita (předpokládaný počet klientů v roce 2023): 230
3 806 500,-

3 466 500,-

0,340 000,0,0,-
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Předpokládané
investice celkem
v Kč

0,-

OPATŘENÍ 1.16. Udržení intervenčního centra
Cílem opatření je udržení poskytování služby intervenčního centra, které zajišťuje poskytnutí rady či
pomoci v oblasti domácího násilí a následného pronásledování. Činnost je zaměřena na přechodnou
odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení,
sdílení) osobám ohroženým domácím násilím, zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné
osoby ze společného obydlí. Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací
ohrožených osob vzniklých na základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného života.
AKTIVITY:
1.16.1. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Název aktivity:

1.16.1. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Charakteristika
aktivity:

Intervenční centrum poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a
následného pronásledování. Je specializovaným sociálním zařízením, jehož
činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou
podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení,
sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s
policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Intervenční
centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací ohrožených osob
vzniklých na základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného života.
Mezi základní činnosti Intervenčního centra dle zákona patří:
1. sociálně terapeutické činnosti (krizová intervence)
2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí (sociálně-právní poradenství, právní poradenství).
Intervenční centrum uživatelům služby poskytuje sociálně právní
poradenství, právní poradenství, krizovou intervenci (stabilizace psychického
stavu), sestavení bezpečnostního plánu a zprostředkování dalších služeb
ohrožené osobě. Služba je poskytována formou osobních, telefonických či
emailových konzultací. Služba Intervenčního centra je poskytována
ambulantní a terénní formou (Může být poskytnut doprovod k lékaři, k
soudu či na jednání s ostatními institucemi, např. Policie ČR, oddělení
sociálně právní ochrany dětí, azylový dům atd.). Službu Intervenčního centra
je možné využít i anonymně. Služba je bezplatná. Součástí služby je zajištění
spolupráce a vzájemné informovanosti mezi Intervenčním centrem,
poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně právní ochrany dětí,
obcemi, Policií České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány
veřejné správy. Úlohou Intervenčního centra je budování interdisciplinárního
týmu v oblasti problematiky domácího násilí na území kraje a jeho
koordinace. Provozní hodiny: pondělí 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod

Časový
harmonogram:

Jedná se o ambulantní i terénní službu.
Trvale
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Realizátor:
Spolupracující
subjekty:

Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Předpokládané
investice celkem
v Kč

Diecézní charita České Budějovice
Poskytovatelé jiných sociálních služeb (azylové domy, poradny, krizová
centra, terénní programy), orgány sociálně právní ochrany dětí, odbory
sociálních věcí, obce, Policie České republiky a obecní policie, okresní soud,
okresní státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR, jakož i ostatní
orgány veřejné správy, zdravotnická zařízení, úřady práce.
Služba je určena osobám od 16 let, které potřebují radu či pomoc v oblasti
domácího násilí a následného pronásledování:
- Osoby ohrožené domácím násilím v souvislosti s vykázáním násilné
osoby ze společného obydlí v rámci celého Jihočeského kraje, podle
§ 44 zákona č. 273/2008 Sb., O Policii České republiky.
- Osoby ohrožené domácím násilím bez vykázání násilné osoby ze
společné domácnosti v rámci celého Jihočeského kraje.
Lidem z okolí ohrožené osoby, kterým záleží na jejím bezpečí a chtějí se
poradit o možnostech řešení situace.
2023
1
360 000,-

250 000,30 000,80 000,0,0,-

OPATŘENÍ 1. 17. Udržení rané péče
Raná péče poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo
dítě se zdravotním postižením. Cílem opatření je udržení poskytování rané péče na ORP Strakonice.
AKTIVITY:
1.17.1. Raná péče – Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
1.17.2. Raná péče – I MY Soběslav
1.17.3. Raná péče – APLA Jižní Čechy, z.ú.
Název aktivity:
1.17.1. Raná péče – Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
Charakteristika
aktivity:

Zachování nabídky rané péče. Raná péče je terénní služba, popřípadě
doplněná ambulantní formou služby, služba poskytovaná dítěti a rodičům
dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je
ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na
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podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické
potřeby. Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– úvazky v přímé
péči pro JČ kraj
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
obec/obce
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Výstupy:

Jedná se o terénní službu doplněnou ambulantní formou.
Celoročně, zpravidla 1x za měsíc konzultace v délce 2 hod.
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
Pediatři, oftalmologové, neurologové, neonatologové. Návazná školská
zařízení (MŠ, SPC, ZŠ) a poskytovatelé sociálních služeb.
Rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením, nebo s ohroženým
vývojem zrakového vnímání v důsledku zdravotního stavu.
2023
7,8
754 000,754 000,603 200,15 000,135 800,0,V ORP Strakonice evidujeme k dnešnímu dni 13 klientských rodin,
předpokládané roční provozní náklady jsou propočítány na tento počet.
V této době je velmi těžké předpovídat finanční výhledy na příští rok, držíme
se tedy současných cen energií, pohonných hmot a dalších vstupů.

Název aktivity:

1.17.2. Raná péče – I MY, o.p.s. Soběslav

Charakteristika
aktivity:

Posláním Rané péče I MY je kvalifikovaně podporovat vývoj dětí s postižením,
opožděním či ohroženým vývojem od narození do 7 let v Jihočeském kraji.
Jejich rodinám pomáháme překonat náročné období. Jde o zachování
nabídky rané péče ve Strakonicích. Raná péče je terénní služba, popřípadě
doplněna ambulantní formou. Služba je zaměřena na podporu rodiny a
podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba
obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
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b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Jedná se o terénní službu.
Časový
harmonogram:

Služba je poskytována od Po-Pá 7-20 hod. Víkendy dle dohody (či vícedenní
pobyty) Ambulantně ve středu od 14-17 či dle dohody.

Realizátor:

I MY, o.p.s.

Spolupracující
subjekty:

SPRP České Budějovice, Raná péče Čechy, Apla JČ a další poskytovatelé rané
péče v JčK, Diakonie ČCE - středisko Rolnička, SPC a MŠ v kraji.

Cílová skupina

Rodiny dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením,
s poruchami autistického spektra, s opožděným nebo ohroženým vývojem,
od narození do 7 let věku
2023

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *

3,6 úvazku přímé péče; okamžitá kapacita 5 rodin, celková kapacita 80 rodin,
(tzn. cca 95 rodin za rok);

Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **

4 800 000,-

Předpokládané
finanční zdroje v Kč

4 800 000,-

Účelová dotace ze
státního rozpočtu

2 800 000,-

Jihočeský kraj
obec/obce

0,200 000,-

příjmy od klientů

0

ostatní - dárci a
nadace

2 600 000,-

Předpokládané
investice celkem
v Kč

0,-

Zdůvodnění investic

0,-

Výstupy:

Služba bude v ORP Strakonice zajištěna každoročně pro 1-10 rodin.

Název aktivity:

1.17.3. - Raná péče - APLA Jižní Čechy, z.ú.
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Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– úvazek pracovníků
PP
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v
roce
MPSV
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Výstupy:

Podpora dítěte raného věku (do 7 let) s poruchami autistického spektra a
jeho rodiny formou ambulantní (pracoviště Tábor a Č. Budějovice) a terénní
v domácím prostředí. Poskytnutí odborného poradenství přímo v rodině.
Nácviky dovedností a komunikace, pomoc při uplatňování práv a zájmů,
zvládnutí problémového chování, socioterapeutická činnost, sociálně
terapeutická činnost.
Jedná se o ambulantní i terénní službu.
Trvale
APLA Jižní Čechy, z.ú.
SPC České Budějovice
osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami autistického spektra
2023
3,35
4 300 000,-

2 700 000,500 000,100 000,0,1 000 000,Podpořená a informovaná rodina s dítětem do 7 let věku s poruchami
autistického spektra, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností dítěte.

OPATŘENÍ 1.18. Udržení odlehčovacích služeb
Posláním pobytové odlehčovací služby je podpora pečujícím rodinám, které se v domácím prostředí
starají o svého blízkého, a na určitý čas potřebují v celodenní péči vystřídat.

AKTIVITY:
1.18.1. Odlehčovací služby - APLA Jižní Čechy, z.ú.
1.18.2. Odlehčovací služby – Domácí hospic sv. Markéty
Název aktivity:

1.18.1. - Odlehčovací služby - APLA Jižní Čechy, z.ú.
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Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– úvazek pracovníků
PP
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v
roce
MPSV

1 - 2 víkendové pobyty v měsíci pro klienty s poruchami autistického spektra
ve věku od 3 do 30 let v prostorách DPN Opařany. Cílem služby je odlehčit
pečujícím osobám od náročné péče. Dalším cílem je poskytnout příjemné
prostředí pro klienta s poruchou autistického spektra tak, aby strávil víkend
v kolektivu svých vrstevníků a byl schopen odloučení od pečující osoby.
Kapacita je 6 lůžek.
Trvale
APLA Jižní Čechy, z.ú.
----osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami autistického spektra
2023
0,96
1 020 000,-

600 000,-

Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Výstupy:

200 000,60 000,90 000,70 000,Odpočinek rodinných příslušníků popř. jiné pečující osoby od náročné péče a
zároveň podpora klientů s poruchou autistického spektra zvládnout
odloučení od pečující osoby, integrace v cizím prostředí.

Název aktivity:

1.18.2. Odlehčovací služby – Domácí hospic sv. Markéty

Charakteristika
aktivity:

Terénní odlehčovací služby:
Jde o službu určenou rodinám, které potřebují dopomoci s péči o svého
blízkého, jak s hygienou, tak s hlídáním, než si vyřídí své věci i další členové
rodiny běžně pečující (např. lékaři, úřad, nákup, apod.) a další. Nejde tedy o
službu poskytovanou terminálně nemocným a jejich blízkým, ale především
všem celodenně pečujícím.
Jedná se o terénní službu
7:30 – 16 hodin, dle kapacity možno domluvit i jinak

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Domácí hospic sv. Markéty
Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s.
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením
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Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic
Výstupy:

osoby v krizi
senioři
2023
Momentálně máme 2,5 úvazků, tj. 3-5 okamžitá kapacita na 1 ošetřovatelku
je 3-5 klientů denně dle rozsahu služeb u jednotlivého klienta
2 793 000,2 123 000,830 000,790 000,83 000,131 000,289 000,900 000,Pořízení nízkoemisního automobilu z IROP REACT-EU
Dovybavení zázemí a kompenzačních pomůcek

OPATŘENÍ 1.19. Udržení sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby zajistí podporu lidem, žijícím v nepříznivé životní situaci a pomůže jim tuto
situaci řešit.
AKTIVITY:
1.19.1. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - APLA Jižní Čechy, z.ú.
Název aktivity:

A.1.19.1. - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením - APLA Jižní Čechy, z.ú.

Charakteristika
aktivity:

Služba poskytovaná dětem, mladistvým a dospělým s poruchami autistického
spektra formou ambulantní (pracoviště v Táboře a Č. Budějovicích) a terénní
v domácím prostředí, umožňující zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, zájmové a vzdělávací volnočasové aktivity, sociálně terapeutické
činnosti, socioterapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů,
individuální konzultace a terapie problémového chování.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Jedná se o ambulantní i terénní službu.
Trvale
APLA Jižní Čechy, z.ú.
SPC České Budějovice
osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami autistického spektra
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Plánovaná kapacita
– úvazek pracovníků
PP
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v
roce
MPSV
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Výstupy:

2023
2,45
3 200 000,-

1 900 000,500 000,160 000,0,640 000,0,Udržení či rozvoj dovedností klienta s poruchami autistického spektra,
informované a podpořené pečující okolí.

OPATŘENÍ 1.20. Udržení sociálně aktivizační služby rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služba je učena rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci
ohrožující zdravý vývoj dětí a kterou nejsou schopny tyto rodiny překonat vlastními silami. Jako
ohrožené vnímáme každé dítě, u kterého nejsou dostatečně naplněny jeho vývojové potřeby. Jde o
situace, kdy rodina přestává plnit své základní funkce a tato skutečnost má nebo může mít negativní
dopad na dítě. Služby jsou poskytovány převážně terénní formou, v přirozeném prostředí rodiny (v
domácnosti, na úřadech, ve škole apod.) i ambulantní formou. Služba v rámci tzv. síťování pomáhá
navázat rodinu na další instituce či odborníky, kteří mohou přispět k řešení potíží (psycholog, psychiatr,
občanská poradna, speciálně pedagogické centrum atd.).
AKTIVITY:
1.20.1. Udržení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Služby pro rodiny s dětmi PREVENT
Název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

1.20.1. Udržení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Služby pro
rodiny s dětmi PREVENT
Registrovaná sociální služba dle § 65 zákona o sociálních službách
č.108/2006 Sb. Základní činnosti definovány vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Posláním zařízení je nabídnout pomoc a podporu rodinám při překonávání
obtíží tak, aby jejich děti mohly vyrůstat doma a byly spokojené. Cílovou
skupinu tvoří především rodiny, které jsou v evidenci SPOD, a kterým hrozí
odebrání dítěte/dětí; rodiny, kterým bylo dítě/děti odebrány a které usilují o
jeho návrat, případně o zachování vztahů a kontaktů s dítětem umístěným
mimo rodinu. Služeb mohou využít i rodiny, které nejsou v evidenci SPOD, a
jejichž členové chtějí eliminovat rozličná rizika ohrožující vývoj dítěte/dětí.
Cílem služby je posílení či obnova běžného fungování rodinného systému v
oblastech ohrožujících vývoj a výchovu dětí. Konkrétními cíli je:
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·
·
·
·
·

stabilizovat sociální zázemí rodiny v oblasti bydlení, vedení
domácnosti a financí;
zajistit dostatečnou péči o děti a jejich výchovu;
zmírnit či odvrátit sociální vyloučení rodiny;
odvrátit hrozbu odebrání dítěte z péče rodičů;
umožnit bezpečný návrat dětí do původní rodiny.

Nabízené poradenské, výchovné aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
jsou zaměřeny především na práci s rodiči či celým rodinným systémem. Část
aktivit je zacílena i na samotné děti (doprovázení do škol, zájmových kroužků
apod.). Krom přímých kontaktů s klienty služba v rámci komplexního a
interdisciplinárního přístupu úzce spolupracuje s dalšími odborníky a
institucemi, které mohou přispět k řešení nepříznivé situace v rodině.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita –
úvazky přímé péče *
Předpokládané roční
provozní náklady v Kč
**
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace dle §
101 a zákona č.
108/2006 Sb.
Z rozpočtu
Jihočeského kraje
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem v Kč

Jedná se o službu poskytovanou ambulantní i terénní formou.
Trvale
PREVENT 99 z. ú.
MPSV, Jihočeský kraj, město Strakonice, ÚP, pedagogicko-psychologická
poradna, poradna pro rodinu, klinický logoped, školská zařízení, další
sociální a doprovodné služby pracující s cílovou skupinou
Rodiny s dítětem (dětmi), u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobé krizové sociální situace a u kterého existují další rizika
ohrožení jeho vývoje
2023
Přímá práce 2,4 úvazku (pro ORP Strakonice 2,0 úvazky)
Plánovaný počet klientů 50
Celkový rozpočet 3 221 000,Plánovaný rozpočet pro Okres ST 2 684 167,- Kč

3 021 000,-

200 000,0,0,0,-

OPATŘENÍ 1.21. Udržení domácí hospicové péče
Domácí hospicová péče je zdravotně sociální služba, která pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným
lidem prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života. Na ORP Strakonice tuto
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službu poskytují dvě organizace, Domácí hospic sv. Markéty a Domácí hospic Athelas. Pro roky 2020 –
2022 je cílem udržet tuto službu minimálně ve stávající kapacitě. K tomu směřují aktivity tohoto
opatření.
AKTIVITY:
1.21.1. Udržení služby Domácí hospic sv. Markéty
1.21.2. Udržení služby Domácí hospic Athelas
Název aktivity:

1.21.1. Udržení služby Domácí hospic sv. Markéty

Charakteristika
aktivity:

Terénní zdravotní a odlehčovací služby u umírajících pacientů, podpora
rodiny v době umírání a post mortem. Služba zajišťuje zdravotní péči o
pacienta (tlumení bolesti a dalších symptomů spojených s diagnosou) a také
dopomoc s péči o další potřeby nejen nemocného, ale také jeho blízkých.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní

Jedná se o terénní službu
24 hodin – 7 dní v týdnu
Domácí hospic sv. Markéty
Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s.
Lidé v terminální fázi nemoci
2023
2 úvazky na 24 hodinovou péči tj. 4 -6 pacientů souběžně
2 979 000,3 357 000,830 000,790 000,83 000,131 000,1 523 000,-

Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic

560 000,Dovybavení zázemí a kompenzačních pomůcek

Název aktivity:

1.21.2. Udržení služby Domácí hospic Athelas

Charakteristika
aktivity:

Služba domácí hospicová péče je službou, kterou je nutné v oblasti
Strakonicka podpořit. Domácí hospic Athelas služby poskytuje zejména v
Písku a v okolních obcích do 30 km. Zajišťuje kvalifikovanou pomoc
nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím v
terminálním stádiu nemoci. Za nejdůležitější považujeme lepší zvládání
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bolesti, dalších průvodních jevů terminálních stádií onemocnění a prožití
posledních dnů lidského života v domácím prostředí se svými blízkými.
Otevírá prostor pro důstojné doprovázení člověka na jeho poslední životní
cestě. Hospicová péče se snaží o zmírnění tělesného i duševního strádání,
zachování pacientovo důstojnosti a poskytnutí podpory celé rodině nejen v
období umírání nemocného, ale i po jeho úmrtí

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Výstupy:

Jedná se o terénní službu.
24 hod./ 7 dní v týdnu
Domácí hospic Athelas
Nemocnice Písek, Praktičtí lékaři
Terminálně nemocní
2023
15 klientů/den
6 000 000,6 000 000,0,670 000,65 000,300 000,4 965 000,Zajištění pomoci nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a
umírajícím v terminálním stádiu nemoci.
Zajištění kapacity 15 pacientů/den.

OPATŘENÍ 1.22. Udržení centra duševního zdraví
Centra duševního zdraví jsou novou sociálně zdravotní službou, která je poskytovaná ambulantní a
terénní formou. Ve Strakonicích bylo otevřeno první centrum tohoto typu v jižních Čechách.
AKTIVITY:
1.22.1. Udržení Centra duševního zdraví Strakonice
Název aktivity:

1.22.1. Udržení Centra duševního zdraví Strakonice

Charakteristika
aktivity:

Centrum duševního zdraví Strakonice zajišťuje komplexní zdravotní a sociální
služby pro lidi s vážným duševním onemocněním a to pomocí
multidisciplinárního týmu složeného z psychiatra, psychologa, zdravotních
sester, sociálních pracovníků a peer konzultanta. Služba je poskytována
ambulantní i terénní formou. Smyslem CDZ je zajistit kompletní flexibilní péči,
zapojit klienty do společnosti, umožnit jim žít kvalitní život a trávit co nejvíce
času v jejich přirozeném prostředí (prevence hospitalizací). Cílovou skupinou
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jsou lidé s vážným duševním onemocněním ze skupiny SMI. Služby jsou určené
pro osoby z oblasti Strakonicka, Prachaticka, Vimperska, Vodňanska a
Blatenska.
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

2020 – 2022/ trvale
Fokus –Písek,z.ú.
Psychiatrická léčebna Lnáře, Psychiatrická nemocnice Písek, místní
ambulantní psychiatři, sociální odbor MÚ, místní organizace
Cílovou skupinou CDZ Strakonice jsou osoby nejvíce ohrožené vyčleněním
mimo běžný život společnosti, které se do něj v důsledku diskriminace z
důvodu jejich zdravotního stavu dle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném
zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně
některých zákonů (antidiskriminační zákon) nebo nepříznivého zdravotního
stavu nemohou zapojit.
Jedná se o uživatele psychiatrické péče.
Cílovou skupinou CDZ dle Standardu péče poskytované v CDZ a zveřejněném
ve Věstníku č.5/2016 MZ ČR tvoří:
1. klienti/pacienti se závažným duševním onemocněním (SMI Serious/severe Mental Illness) charakterizované:




diagnostické okruhy (F2, F3, ev. F42, F6)
trvání onemocnění (déle než 2 roky)
funkční narušení (skóre GAF menší nebo rovno 60, kde GAF kde je
klinický nástroj pro celkové posouzení aktuální úrovně zneschopnění)

2. osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje SMI

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic

2023
7 úvazků
6 550 000,6 500 000,6 000 000,500 000,50 000,0,0,450 000,nákup nového služebního automobilu
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OPATŘENÍ 1.23. Udržení týdenního stacionáře
V roce 2019 byl zahájen provoz týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením.
Poskytovatelem služby je Domov Žlutý Petrklíč, z.s, místem poskytování je Lomec u Vodňan. Služba
pomáhá rodinám, které dlouhodobě a celodenně pečují o osobu blízkou s těžkým zdravotním
postižením. Pro následující období je cílem udržet tuto službu minimálně ve stávajícím rozsahu.

AKTIVITY:
1.23.1. Udržení týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
Název aktivity:

1.23.1. Udržení týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z. s.

Charakteristika
aktivity:

Jsme pobytová sociální služba a své služby nabízíme od PO: 7.00 hod. do PÁ
17. hod. nepřetržitého provozu i přes noc.
Poskytovatelem služby je Domov Žlutý Petrklíč, z.s. se sídlem Nestanice –
Lomec 63, Libějovice 38901. Rozsah poskytování služby je pro celý Jihočeský
kraj.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
- Poskytnutí ubytování a poskytnutí stravy,
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu,
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- Sociálně terapeutické činnosti,
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Služba pomáhá rodinám, které dlouhodobě a celodenně pečují o osobu
blízkou s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. O službu je zájem,
proto je cílem její trvalé udržení. To je podmíněno údržbou, modernizací,
pořizováním materiálně technického vybavení a zvyšováním kvalifikace
personálu průběžným vzděláváním v návaznosti na potřeby klientů.
Trvale

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *

Domov Žlutý Petrklíč, z. s.
MPSV, obce, Jihočeský kraj, poskytovatelé sociálních služeb
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením, osoby se zdravotním
postižením
2023
4 – jedná se o okamžitou kapacitu, počet lůžek 4

OPATŘENÍ 1.24. Udržení tísňové péče
AKTIVITY:
1.24.1. Udržení tísňové péče – Život plus, z.ú.

Název aktivity:

1.24.1. Udržení tísňová péče
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Charakteristika
aktivity:

Terénní služba poskytuje nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci
osobám vystavenému stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v
případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
Tísňová péče („TP“) řeší nepříznivou sociální situaci osob, které jsou
vystaveny stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě
náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. TP Život Plus z.ú.
dodává těmto osobám pocit bezpečí, a to jak doma, tak venku, pomáhá jim žít
plnohodnotně, beze strachu a ve vlastním domácím prostředí navzdory
pokročilému věku nebo zdravotnímu hendikepu. Často doplňuje jiné služby
terénní sociální péče. TP prodlužuje život uživatele služby v domácím
prostředí, služba tak řeší i dlouhodobě neuspokojivou situaci v oblasti kapacit
pobytových zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Primárním nástrojem služby je lidský kontakt. Po kontaktování dispečinku
TP naplánují sociální pracovníci první osobní schůzku v místě bydliště zájemce,
ideálně za přítomnosti osoby, které zájemce důvěřuje. Účelem této schůzky je
komplexní posouzení životní situace zájemce o naši službu, představení
možností řešení krizových situací prostřednictvím našich technologií a
navázání dalších sociálních služeb dle individuální situace zájemce,
informování o možnostech čerpání dávek sociálního zabezpečení, resp.
základní sociální poradenství. Zájemce se poté rozhodne, zda podá žádost o
poskytnutí sociální služby TP. Po podání žádosti je při další osobní schůzce
uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby a aktivována služba TP. Sociální
pracovník na základě zjištěných potřeb uživatele sestaví spolu s uživatelem
„individuální plán“ („IP“) a společně stanoví cíle poskytování sociální služby.
Smyslem individuálního plánu a jeho realizace je dosažení změny, v případě
TP je to především zajištění pocitu bezpečí a řešení rizikových či krizových
situací. V rámci IP je nastaven adaptační proces, který slouží především k
tréninku použití tísňových zařízení a nastaven pravidelný telefonický kontakt
s dispečinkem TP (připomenutí léků, pitného režimu, Jak se máte? atd.).
Uživatel je technikem TP instruován o použití zařízení TP. Další kontakt
s uživatelem je realizován distančně v nastavených intervalech dle IP uživatele
a osobně při hodnocení IP zpravidla jedenkrát za 4 měsíce nebo mimo určený
termín, např. když došlo ke změně schopností uživatele (po hospitalizaci).
Technologické vybavení naší služby tvoří systém dispečinku TP v režimu
24/7/365 sídlícího na adrese Benešova 649, Kutná Hora. Dispečink obsluhují
zkušení a kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci,
kteří zprostředkují okamžitou odbornou pomoc podle individuálních potřeb
uživatelů kontaktováním určených osob dle smlouvy s uživatelem,
prostřednictvím IZS, nebo pokud je dohodnuto, prostřednictvím městské či
obecní policie. Pro tísňovou službu lze využít pevné telefonní linky nebo
mobilní sítě operátorů pokrývajících celé území ČR.
Sociální službu Tísňová péče zprostředkovanou pomocí stacionární nebo
mobilní asistivní technologie mohou využívat uživatelé ve svém domácím
prostředí i mimo něj. Zařízení poskytujeme pro použití v místě pobytu
uživatele ve formě tísňového tlačítka („TT“) (jako náramek na ruku nebo
přívěsek na krk, voděodolný), pohybového čidla a ústředny. Tento systém je
vhodný pro osoby, které tráví převážnou většinu času v domácím prostředí.
Po stisknutí TT dojde k propojení hlasové komunikace skrze ústřednu
umístěnou na zdi bytu (v místnosti, kde uživatel tráví nejvíce času, nebo
v pomyslném centru bytu) s dispečinkem TP. Druhá možnost tohoto systému
je detekce „nepohybu“ uživatele pohybovým čidlem, které je umístěno na zdi
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Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje
v roce 2023
MPSV
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic
Výstupy:

v místě, kde je předpokládán nejčastější pohyb (např. chodba k toaletě).
V případě, že v nastaveném časovém intervalu nedojde k pohybu, vyšle čidlo
do dispečinku zprávu o „nepohybu“ a dispečer realizuje nastavený krizový
postup. Další funkcí pohybového čidla (mimo rámec sociální služby) je detekce
pohybu. V případě, že uživatel opouští byt, může systém TP uzamknout
pomocí bezkontaktního čipu, v tom okamžiku přechází čidlo do opačného
režimu a funguje jako jednoduchý zabezpečovací systém.
K systému stacionárního zařízení jsme na základě individuálních potřeb
uživatele schopni dodat zdarma náramek mobilní asistivní technologie,
s mechanickým SOS tlačítkem pro přivolání pomoci mimo byt.
Pro uživatele, kteří tráví více času mimo svůj domov, nabízíme mobilní asistivní
technologii Smart hodinky se systémem Android. Důležitou funkcí asistivní
technologie Smart hodinky je kromě SOS volání možnost zjištění polohy
pomocí GPS. Pracovník TP je schopen velice rychle zajistit včasné přivolání
pomoci na místo, kde se uživatel právě nachází. Zařízení lze také použít k
monitoringu pohybu ve vymezeném prostoru, ve kterém se může uživatel
pohybovat (prostorový perimetr). Tato funkce je vhodná zejména při ztrátách
orientace uživatele. Po překročení vymezeného prostoru dojde k odeslání
zprávy do dispečinku TP a dispečer pomůže s návratem uživatele domů.
Mobilní asistivní technologie je voděodolná, lze se s ní sprchovat. V prostorách
sociálního zařízení totiž dochází nejčastěji k pádům s nemožností vstát. Pro
tísňovou službu je v mobilní asistivní technologii využívána mobilní síť
operátorů fungujících na celém území ČR. Na Smart hodinky může zavolat
uživateli např. jeho blízký, který zná telefonní číslo hodinek.
trvale
Život Plus, z.ú.
Pečovatelské služby, obce, kraje, Městské policie
Senioři a osoby se zdravotním či chronickým onemocněním
2023
1,85
17 000 000,17 000 000,15 423 136,477 666,636 120
980 000,512 334,0,0,Počet uživatelů služby. Podpora cílové skupiny v setrvání v jejich domácím
prostředí, prevence sociální izolace, prevence dlouhodobé hospitalizace
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ze sociálních důvodů, oddálení využití pobytových sociálních služeb.
Dostupnost služby po celém území ORP.
OPATŘENÍ 1.24. Udržení sociální služby – chráněné bydlení
AKTIVITY:
1.25.1. Udržení sociální služby – chráněné bydlení
Název aktivity:

1.25.1. Udržení sociální služby – chráněné bydlení

Charakteristika
aktivity:

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého duševního onemocnění a
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
24/7

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

FOKUS-Písek, z.ú.
Osoby s duševním onemocněním

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů

2023
8 lůžek
2 612 000,2 612 000,1 672 000,100 000,20 000,820 000,-

PRIORITA 2 - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
OPATŘENÍ 2.1. Rozšíření stávajících služeb
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. 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.
AKTIVITY:
2.1.1. Navýšení kapacity služby Domov pro seniory
2.1.2. Rozšíření věku cílové skupiny NZDM CROSS PREVENT
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Název aktivity:

2.1.1. Navýšení kapacity služby Domov pro seniory MěÚSS Strakonice

Charakteristika
aktivity:

Městský ústav sociálních služeb Strakonice poskytuje sociální službu v rámci
dvou domovů pro seniory, a to Domova pro seniory v Lidické ulici a Domova
pro seniory v Rybniční ul. Vzhledem k tomu, že celospolečensky narůstá
velikost cílové skupiny (osoby s chronickým onemocněním, osoby se
zdravotním postižením, senioři) je potřeba hledat možnosti navýšení kapacity.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– počet lůžek *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic

Jedná se o pobytovou službu.
r.2023
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Město Strakonice, obce, poskytovatelé sociálních služeb, zájmové spolky,
farní úřad, Nemocnice Strakonice, LDN Volyně, Knihovna Strakonice,
canisterapeuti, školky, ZŠ, SŠ, VŠ, dobrovolníci
osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři
2023
104
65 190 000,-

32 800 000,3 390 000,29 000 000,500 000,Projektová dokumentace – (nástavba patra budovy) plánované navýšení
kapacity DS na 130 lůžek v roce 2025

Název aktivity:

2.1.2. Rozšíření věku cílové skupiny NZDM CROSS PREVENT

Charakteristika
aktivity:

NZDM CROSS PREVENT je registrovaná sociální služba dle § 62 zákona o
sociálních službách č.108/2006 Sb. Základní činnosti definovány vyhláškou č.
505/2006 Sb. Posláním zařízení je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj
dospívajících a mladých dospělých ze Strakonického regionu, kteří se ocitají
nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích, nebo jsou ohroženi
sociálně nežádoucími jevy. Aktuálně poskytuje služby dětem a dospívajícím ve
věku 12 -26 let.
Plánovanou aktivitou je rozšíření věku klientů stávající sociální služby na děti
ve věku 6 – 11 let.
Tato potřeba je ve shodě artikulována spektrem odborníků pracujících s dětmi
a mládeží ve Strakonicích. Pro tuto cílovou skupinu se ve městě nenachází jiná
sociální služba. NZDM CROSS eviduje množství odmítnutých žádostí o
poskytnutí služby mladšími dětmi. Je evidentní, že tvorba nefunkčních návyků
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a rizikového chování, včetně užívání návykových látek vzniká již před 12
rokem. Účinná prevence rizikového chování pak vyžaduje pracovat na změně
návyků v rannějším věku.
Poskytování soc. služby dětem ve věku 6 – 11 let vyžaduje oddělené prostory
od služby pro starší děti a dospívající. Potřeby a způsob práce s mladšími dětmi
se výrazně liší od práce s dospívajícími. Je důležité vyhnout se přenosu
rizikového chování a nefunkčních návyků ze starších na mladší. V praxi by se
jednalo o dva oddělené provozy, které běží v rámci jedné sociální služby.
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč

Trvale
PREVENT 99 z. ú.
MPSV, Jihočeský kraj, město Strakonice, OSPOD, úřad práce, PMS,
poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb pracujících se stejnou
cílovou skupinou, např.: Služby pro rodiny s dětmi PREVENT, Dětské centrum
Jihočeského kraje o.p.s., základní školy
Společensky nežádoucími jevy ohrožené děti a mládež od 6 do 11 let
2023 nebo 2024
Úvazky přímá práce: 1,5
Plánovaná kapacita (předpokládaný počet klientů): 50
2 856 500,-

2 656 500,0,200 000,0,0,0,-

OPATŘENÍ 2.2. Zajištění dostupnosti chybějících služeb
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:
2.2.1. Zajištění odlehčovací pobytové služby
2.2.2. Zajištění odlehčovací služby pro děti s mentálním a kombinovaným postižením
2.2.3. Zajištění dostupnosti denního stacionáře
2.2.4. Zajištění služby krizové pomoci – krizové lůžko
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Název aktivity:

2.2.1. 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

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Trvale

Název aktivity:

2.2.2. Zajištění odlehčovací služby pro děti s mentálním a kombinovaným
postižením
Pobytová odlehčovací služba je určena rodinám, které se v domácím
prostředí starají o dítě s mentálním či kombinovaným postižením, a na určitý
čas potřebují v celodenní péči vystřídat a dopřát si odpočinek. V regionu
chybí poskytovatel, který by pro zmiňovanou cílovou skupinu zajišťoval
krátkodobé, ale i víkendové či týdenní pobyty/tábory pro tyto
handicapované děti s cílem odlehčit rodinám, které o ně pečují. Poptávka po
odlehčovací službě od rodin je větší s přibývajícím věkem dítěte. Nejen ve
Strakonicích, ale také v rodinách, které bydlí v okolí Strakonic.

Charakteristika
aktivity:

Neurčitý poskytovatel
poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, město
Strakonice, obce, MPSV, Jihočeský kraj
Senioři a osoby se zdravotním postižením

Potřebnost této služby v regionu dokládají zkušenosti pracovníků jiných
organizací, které s touto cílovou skupinou pracují (např. I MY, o.p.s. Soběslav,
spolek Cestou vůle, speciální základní škola ve Strakonicích).
Odhadem je zde cca 20-30 rodin, kterým odlehčovací služby tohoto typu
chybí.

Časový
harmonogram:
Realizátor:

Trvale

Spolupracující
subjekty:

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

Cílová skupina

Děti a mládež s mentálním či kombinovaným postižením

Název aktivity:

2.2.3. Zajištění dostupnosti denního stacionáře pro seniory

neurčený poskytovatel
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Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Ve Strakonicích provozuje MěÚSS denní stacionář pro osoby s mentálním
postižením (od 7 do 64 let). Chybí obdobná ambulantní sociální služba pro
seniory se sníženou soběstačností, která by byla vhodnou formou pomoci
pro seniory, kteří si přejí zůstat v domácím prostředí, bydlí se svými
pečujícími příbuznými. Denní stacionář poskytuje seniorům se zdravotním
omezením (např. z důvodu Alzheimerovy choroby či jiného typu demence,
po CMP) celodenní péči, umožňuje jim trávit čas se svými vrstevníky.
K činnostem stacionáře patří: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti (rehabilitační cvičení, trénink
paměti, ruční práce, besedy, zpívání apod.), pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
neurčeno
neurčeno
Městské a obecní úřady, lékaři, ostatní poskytovatelé sociálních služeb,
rodinní pečující
Senioři se zdravotním omezením (např. z důvodu Alzheimerovy choroby či
jiného typu demence, po CMP)

Název aktivity:

2.2.4. Zajištění služby krizové pomoci – krizové lůžko

Charakteristika
aktivity:

Krizové lůžko bude ambulantní sociální služba na pomoc osobám v krizi.
Krátkodobým cílem bude uklidnit a stabilizovat klienta, poskytnout prostor
pro ventilaci myšlenek a emocí, snížit případné nebezpečí, tak aby se krize
neprohlubovala. K dlouhodobým cílům patří pomoc se získáním náhledu na
svou vlastní situaci, mobilizace vlastních zdrojů klienta, podpora při řešení
problému a stanovení postupných kroků k jejich řešení.
Služba lůžek krizové pomoci bude určena pro osoby:
·
·
·
·
·

·
·
·

v náročné životní situaci, krizi
hledající zázemí pro své zklidnění, utřídění si myšlenek a ujasnění si
dalšího rozhodování
řešící akutní krátkodobou bytovou tíseň – matky s dětmi ocitající se
na ulici; oběti trestných činů, osoby ve finanční nouzi
s duševním onemocněním, u nichž je možné krátkodobým
stabilizačním pobytem předejít dlouhodobé hospitalizaci
ve věku od 18 let. Děti a mladiství mohou službu využít pouze v
doprovodu svého zákonného zástupce. Osoby se změněnou právní
způsobilostí mohou službu využít pouze s písemným souhlasem
svého opatrovníka a musí být schopni samostatně zvládat režim
pobytu na krizovém lůžku. V rámci sociální služby se bude nabízet:
Odborné sociální poradenství. Postup při řešení životní situace dle
stanovaného individuálního plánu. Jednotlivé cíle plánu bude
naplňovat uživatel v závislosti na svých možnostech.
Uživatel bude podporován při hledání vlastních zdrojů a možností ·
Možnost ventilace prožitků a emocí uživatele.
Hledání příčin vzniku krize, orientaci v dané situaci alternativy řešení.
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·

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Kontakty na další odborníky, organizace a zařízení psychosociální
sítě.

Jedná se o ambulantní službu.
Leden – prosinec 2020
neurčeno
NNO
Osoby v krizi

59

PRIORITA 3 - ZAJIŠTĚNÍ DOPROVODNÝCH OBLASTÍ
OPATŘENÍ 3.1. Zajištění doprovodných služeb
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:
3.1.1. Udržení provozu a služeb Dyscentra – Strakonice, z. s.
3.1.2. Udržení služeb linky důvěry
3.1.3. Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
3.1.4. Domácí ošetřovatelské péče – Domácí péče ČČK, obecně prospěšná společnost
3.1.5. Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT
3.1.6. Primární prevence rizikového chování – DO SVĚTA
3.1.7. Zajištění služby dopravy osob se zdravotním postižením a seniory - Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory o.p.s.
3.1.8. Podpora náhradní rodinné péče PREVENT
3.1.9. Podpora pečujících osob
3.1.10. Zajištění dostupnosti dětského psychiatra
3.1.11. Senior taxi
3.1.12. Mobilní zdravotní a poradenské centrum (MZPC)
3.1.13. Akreditované služby v oblasti oddlužení - THEIA – krizové centrum o.p.s.
3.1.14. Poskytování právních informací obětem trestné činnosti - THEIA – krizové centrum o.p.s.
3.1.15. Realizace programů finanční gramotnosti na základních a středních školách na území města
Strakonice - THEIA – krizové centrum o.p.s.
3.1.16. Slyšení hlasů Strakonice
3.1.17. Krizový byt (mimo registrovanou sociální službu)
Název aktivity:

3.1.1. Udržení provozu a služeb Dyscentra – Strakonice, z. s.

Charakteristika
aktivity:

Cílem aktivity je udržení provozu a služeb Dyscentra – Strakonice, z. s.. Právní
formou je zapsaný spolek, jedná se o sdružení odborníků, kteří se zabývají
pomocí dětem s poruchami učení a chování, stejně tak i dětem ve škole
méně úspěšným. Nabízí odborné vyšetření, terapeuticky vedené konzultace
dětem i rodičům, individuálně připravenou reedukaci, cvičení včetně
pracovních listů, běžné doučování, logopedickou péči a supervize z oblasti
logopedie a rozvoje dětí v MŠ i ZŠ. Snaží se poradit rodičům, jak předcházet
potížím při zvládání počátečního vzdělávání. Jsou nabízeny vzdělávací aktivity
odborníkům (DVPP) i laické veřejnosti. Pro žáky základních a středních škol,
ale i pro dospělé realizuje kariérové poradenství.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Služby jsou poskytovány ambulantně i terénně.
Celý rok
Dyscentrum-Strakonice, z. s.
MŠ, ZŠ a SŠ, školská poradenská zařízení, město Strakonice, JčK, MŠMT, UP
Strakonice, odborní lékaři
školy a školská zařízení, děti, žáci, rodiče, studenti, pedagogové
2023
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Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
Předpokládané
investice celkem
v Kč

800 klientů

0,0,250 000,-

Název aktivity:

3.1.2. Udržení služeb Linky důvěry

Charakteristika
aktivity:

Udržení Linky důvěry Strakonice, která poskytuje elektronickou 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.
Linka důvěry Strakonice funguje pouze v elektronické podobě. Více na webu
http://linkaduvery.jex.cz/

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů

Elektronická služba
Celý rok
Dyscentrum – Strakonice, z. s. (sekce Linka důvěry Strakonice)
dle povahy problematiky klientů jsou doporučována další zařízení – není
možné je předem identifikovat. Nejčastěji se jedná o OSPOD, BKB, krizová
centra, občanské poradny, zdravotnická zařízení, specializované lékařské
služby – psychoterapeuti, psychiatři, onkologové, …
Bez omezení
2023
60 kontaktů
7 500,7 500,0,0,0,0,61

ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč

0,7 500,-

Název aktivity:

3.1.3. Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Charakteristika
aktivity:

Půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek provozuje na
Strakonicku více poskytovatelů. 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.
Trvale

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **

Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územní sdružení Strakonice, Oblastní
Charita Strakonice, Charita Malenice, Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory o.p.s., Český Červený Kříž
město Strakonice, obce strakonického regionu, neziskové organizace,
občanská sdružení
osoby se zdravotním postižením a senioři

3.1.4. Domácí ošetřovatelské péče – Domácí péče ČČK, obecně prospěšná
společnost
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).
Jedná se o terénní službu - Poskytovatel zdravotních služeb
dlouhodobě
Domácí péče ČČK, obecně prospěšná společnost
Oblastní charita, MěÚSS, Nemocnice Strakonice, Praktičtí lékaři, odborní
lékaři
Pacienti se změnou zdravotního stavu a vyžadující odbornou péči – bez
rozdílu věku
2023
11 celých úvazků + 3 DPP

62

Předpokládané
finanční zdroje v Kč
obec/obce

Strakonice / Vodňany

Název aktivity:

3.1.5. Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT

Charakteristika
aktivity:

Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT má pověření k sociálně
právní ochraně dětí – uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a
poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče.
Posláním je pomáhat pěstounským rodinám vytvářet podmínky pro
optimální zajištění náhradní rodinné péče dětem, které nemohou vyrůstat s
vlastními rodiči. Pěstounským rodinám je nabízeno:
· Uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče
· Doprovázení · Poradenství
· Vzdělávání
· Pomoc při navazování kontaktu s biologickou rodinou
· Pomoc při kontaktu s dalšími institucemi
· Pomoc se zajištěním osobní péče o dítě, odlehčovací služby
· Konzultace s psychologem
· Volnočasové aktivity s dětmi v pěstounské péči
· Možnost půjčování literatury s tématikou náhradní rodinné péče

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– úvazky v přímé
péči *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Státní příspěvek na
výkon pěstounské
péče
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Ostatní - Nadace
J&T

Jedná se o službu poskytovanou ambulantní i terénní formou.
Trvale
PREVENT 99 z. ú.
MPSV – ÚP, Krajský úřad Jihočeského kraje, Město Strakonice, pedagogickopsychologická poradna, poradna pro rodinu a další instituce pracující
s cílovou skupinou.
Pěstounské rodiny z Jihočeského kraje (osoby pečující a osoby v evidenci,
děti svěřené do pěstounské péče, biologické děti pěstounů a další osoby žijící
s pěstouny ve společné domácnosti)
2023
Úvazky: 5,0 úvazku přímá práce
Plánovaný počet rodin: 80
4 620 000,-

4 320 000,0,0,0,300 000,-
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Předpokládané
investice celkem
v Kč

0,-

Předpokládané roční náklady, úvazky přímé práce a plánovaný počet rodin se týkají práce v celém
jihočeském kraji a nejen v ORP Strakonice. Vzhledem ke skutečnosti, že nejde o sociální službu,
nesledujeme práci Centra podpory pěstounských rodin odděleně.

Název aktivity:

3.1.6. Primární prevence rizikového chování - DO SVĚTA z.s.

Charakteristika
aktivity:

Cílem aktivity je zajištění dostupnosti programů primární prevence
rizikového chování (PPRCH) ve školách a školských zařízeních. Podpora
programů v regionu Strakonicka se bude realizovat formou spolupráce s
kvalitním a certifikovaným 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 programy
selektivní a indikované prevence, které 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:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Jihočeský kraj
MŠMT
příjmy od klientů
Název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Nejsme soc. služba
Trvale
DO SVĚTA z.s.
Jihočeský kraj, MŠMT
Žáci a studenti škol a školských zařízení
2023
1 050
450 000,300 000,150 000,100 000,50 000,3.1.7. Zajištění služby dopravy osob se zdravotním postižením a seniory Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Nabídka zajištění přepravy pro seniory a zdravotně postižené je určena
v prvé řadě pro uživatele služby Osobní asistence. V případě volného místa
také pro osoby, které jsou díky svému krátkodobému nebo dlouhodobému
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zdravotnímu stavu odkázány na pomoc druhé osoby, držitelům průkazu OZP,
osobám, které pobírají příspěvek na péči a všem ostatním.
Lze jej využít na cestu z nemocnice, k lékaři, výlet či jiné soukromé aktivity,
dovoz pomůcek (polohovacích postelí, vozíků, chodítek apod.) Prozatím
nebude určeno pro osoby na vozíku.
V současné době určeno na krátké trasy, do 50 km.
Jedná se o terénní službu.
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

trvale
JCZPS, o. p. s.
Osoby se zdravotním postižením, senioři
2023
Dle personálních možností a vytíženosti, max. 2h/den

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic
Výstupy:

45 000,-

0,0,0,10 000,35 000,0,0,0,-

Název aktivity:

3.1.8. Podpora náhradní rodinné péče PREVENT

Charakteristika
aktivity:

Projekt se věnuje rozvoji náhradní rodinné péče (mimo oblast doprovázení
pěstounských rodin). Oslovuje potenciální budoucí pěstouny, informuje
veřejnost o problematice dětí vyrůstajících mimo rodinu. Na základě
pověření k sociálně-právní ochraně dětí projekt nabízí vzdělávání a
poradenství také osvojitelům, zájemcům či žadatelům o jakoukoli formu
náhradní rodinné péče. Aktivity projektu:
·
·
·
·

Informační a náborová kampaň na nové pěstouny
Besedy pro veřejnost, besedy na školách
Poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči, žadatele a
osvojitele
Vzdělávání pro osvojitele, zájemce, žadatele o náhradní rodinnou
péči
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Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– úvazky *

Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu –
MPSV dotační titul
Rodina
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč

Služba je poskytována ambulantní i terénní formou.
Trvale
PREVENT 99 z. ú.
MPSV – Pracovní skupina pro podporu pěstounství v Jihočeském kraji,
Krajský úřad Jihočeského kraje, město Strakonice, OSPODy a doprovázející
organizace v Jihočeském kraji
V rámci informační a náborové kampaně – široká veřejnost.
Pro vzdělávání a poradenství – zájemci či žadatelé o náhradní rodinnou péči,
osvojitelé.
2023
Úvazky přímá práce : 0,3 úvazku + DPP
Předávání informací a poradenství zájemcům o NRP – 30 klientů
Poradenství pro žadetele o NRP – 20 klientů
Doprovázení osvojitelů a rodinné terapie – 15 klientů
Vzdělávací kurzy a kluby – 40 klientů
595 000,-

465 000,-

80 000,50 000,0,0,0,-

Předpokládané roční náklady, úvazky přímé práce a plánované aktivity se týkají práce v celém
jihočeském kraji a nejen v ORP Strakonice. Vzhledem ke skutečnosti, že nejde o sociální službu,
nesledujeme práci zařízení Podpora náhradní rodinné péče PREVENT odděleně.
Název aktivity:

3.1.9. Podpora pečujících osob

Charakteristika
aktivity:

Dle kvalifikovaných odhadů je významná část veškeré sociální a zdravotní
dlouhodobé péče poskytována rodinnými příslušníky nebo jinými pečujícími.
Aktivita je zaměřena zejména na poskytování podpůrných služeb určených
pro pečující osoby – sociální práce, psychoterapeutická podpora, edukace a
specifické poradenství v oblasti kombinování formální a neformální péče,
možností využívání podpůrných sociálních služeb, jednání s úřady,
organizace a pomoc při zvládání přímé péče (supervize, odborné techniky
přímé péče), pomoc s péčí o domácnost, řešení finanční situace, rozšíření
kvalifikace, kombinování péče se zaměstnáním, či s návratem na trh práce po
ukončení péče, právní poradenství, Cílem je zmírnění znevýhodnění
pečujících osob na trhu práce, které je spojené s poskytováním neformální
péče, rozvoj vzájemné provázanosti a sdílení péče mezi formálními
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Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

poskytovateli, neformálními pečovateli a službami zaměstnanosti, a zvýšit
informovanost pečujících osob o svých možnostech.
Rok 2023/trvale
SOS Šumavsko, z.ú. , poskytovatelé sociálních služeb, NNO
NNO, poskytovatelé sociálních služeb, města, obce
Formální i neformální pečovatelé

Název aktivity:

3.1.10. Zajištění dostupnosti dětského psychiatra

Charakteristika
aktivity:

Dětský psychiatr je určen rodinám s dětmi a mladistvými, kteří mají
specifické potřeby z oblasti psychických poruch. Dále pro děti a mladistvé,
kteří vyžadují odbornou péči mimo jiné zahrnující medikaci. V regionu
Strakonice chybí poskytovatel, který by pro zmiňovanou cílovou skupinu
zajišťoval či poskytoval péči dětského psychiatra. Poptávka po této službě je
vysoká nejen ve Strakonickém regionu, ale také v okolních regionech
například Prachatice, jelikož nejbližší dětský psychiatr pro oba zmíněné
regiony se nachází v Písku a to pouze jeden, jehož kapacita neumožňuje
okamžitou péči (objednací lhůta je 2 měsíce). Potřebnost této služby v
regionu dokládají zkušenosti pracovníků jiných organizací, které s touto
cílovou skupinou pracují.
trvale

Časový
harmonogram:
Realizátor:

neurčený poskytovatel

Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

poskytovatelé sociálních služeb a doprovodných služeb, úřady, město
Strakonice, obce, MPSV, Jihočeský
Rodiny s dětmi

Název aktivity:

3.1.11. Senior taxi

Charakteristika
aktivity:

Doprovodná služba, která v ORP Strakonice byla shledána jako chybějící.
„Senior taxi“ je zaměřeno na zajištění přepravy pro osoby se sníženou
schopností pohybu (seniory a osoby se zdravotním omezením), kteří se
nemohou přepravovat hromadnou dopravou nebo běžným automobilem,
speciálně upraveným automobilem (vybaveným i pro přepravu osob na
vozíku). Lze jej využít na cestu k lékaři nebo do nemocnice, výlet či jiné
soukromé aktivity apod.
Trvale

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Název aktivity:

neurčeno
Poskytovatelé sociálních služeb, Město Strakonice, Obce ORP Strakonice
Senioři, osoby se zdravotním omezením

3.1.12. Mobilní zdravotní a poradenské centrum (MZPC)
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Charakteristika
aktivity:

Cílem aktivity je zřídit nízkoprahové mobilní zdravotnické a poradenské
centrum, které by v pravidelných intervalech dojíždělo do všech okresních
měst s nabídkou především zdravotních služeb.
Ve spolupráci s místními sociálními službami bychom kontaktovali lidi z cílové
skupiny v jejich „přirozeném“ prostředí (nádraží, opuštěné domy, parky,
vyloučené lokality aj), popřípadě v zařízeních sociálních služeb (azylové
domy, nízkoprahová denní centra, kontaktní centra aj.) vše po domluvě se
sociálními službami a s povolením Krajského úřadu Jihočeského kraje a
nabízeli bychom zdravotní poradenství, základní zdravotní péči - ošetření,
vyšetření, screeningové testování, recepty bez doplatků, kontakty na
spolupracující zdravotnická zařízení, odborníky atd.
Zřízení MZPC musí předcházet založení ordinace praktického lékaře, kterou
plánujeme v Českých Budějovicích. Terénní forma může být dalším krokem.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

--

Roky
Plánovaná kapacita
– úvazek
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic

Je v řešení.
Zdravotnická zařízení, NNO, SZÚ, KÚ, KHS, zdravotní pojišťovny, města, obce
a Jihočeský krajský úřad.
lidé bez domova, uživatelé návykových látek, cizinci bez veřejného pojištění,
senioři, etnické menšiny aj. (osoby starší 18 let).
2023
0,3

Zřízení MZPC musí předcházet založení ordinace praktického lékaře, kterou
plánujeme v Českých Budějovicích. Terénní forma může být dalším krokem.
Budeme potřebovat finance na základní vybavení ordinace praktického
lékaře. Dalším krokem je nákup mobilního zdravotnického a poradenského
centra. Bude potřeba zakoupit starší ambulanci například od některé
z nemocnic nebo záchranné služby Jihočeského kraje.

Výstupy:

Ochrana veřejného zdraví, dostupná zdravotní péče, spolupracující a
provázané služby zdravotní a sociální

Název aktivity:

3.1.13. Akreditované služby v oblasti oddlužení - THEIA – krizové centrum
o.p.s.
THEIA – krizové centrum o.p.s je poskytovatelem služeb pro oblast oddlužení
akreditovaným Ministerstvem spravedlnosti (dle zákona č. 182/2006 Sb.),
tedy můžeme pomoci klientům i v případě podání návrhu na oddlužení, tzv.
insolvence.
Tato služba je fakultativní činnosti naší registrované služby odborného
sociálního poradenství.
Služby související s poradenství v oblasti podávání insolvenčních návrhů a
samotné podávání těchto návrhů je klientům poskytováno zdarma.
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita služby: 30 insolvenčních návrhů za rok
Trvale

Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
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Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Výstupy:

Název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **

THEIA – krizové centrum o.p.s.
Poskytovatelé sociálních služeb, Město Strakonice, okolní obce, Úřad práce,
Probační a mediační služba, Nemocnice Strakonice
Osoby v krizi (lidé v tzv. dluhové pasti)
2023
Kapacita služby: 30 insolvenčních návrhů za rok
15 000,-

0,15 000,0,0,0,0,Zajištění bezplatného odborného poradenství, které spočívá v sepsání a
podání insolvenčního návrhu
Počitatelnými výstupy pak jsou počet klientů, počet podaných insolvenčních
návrhů
3.1.14. Poskytování právních informací obětem trestné činnosti - THEIA –
krizové centrum o.p.s.
THEIA – krizové centrum o.p.s je poskytovatelem služeb pro oběti trestných
činů akreditovaným Ministerstvem spravedlnosti (dle zákona č. 45/2013 Sb.).
V souladu s tímto zákonem poskytujeme odbornou pomoc a právní informace
obětem trestných činů, jejich blízkým pozůstalým a svědkům trestné činnosti.
Pomoc souvisí zejména v provázení náročnou životní situací, pomoc
s orientací v právech obětech a dalších zainteresovaných osob, a v orientaci
v průběhu trestního řízení, pokud jej chce oběť iniciovat.
Služby jsou v souladu s výše uvedeným zákonem poskytovány zdarma.
Forma poskytování: ambulantní
Kapacita služby: 30 klientů za rok
Trvale
THEIA – krizové centrum o.p.s.
Poskytovatelé sociálních služeb, Město Strakonice, okolní obce, Úřad práce,
Probační a mediační služba, Nemocnice Strakonice, Policie ČR, Městská
policie
Osoby v krizi (lidé v tzv. dluhové pasti)
2023
Kapacita služby: 30 klientů za rok
150 000,-
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Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Výstupy:

Název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina:
Plánovaná
kapacita:
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč

130 000,15 000,5 000,0,0,0,Zajištění bezplatného poradenství a poskytování právní pomoci obětem
trestných činů, jejich blízkým nebo svědkům trestných činů
Počitatelnými výstupy pak jsou počet klientů, počet poskytnutých konzultací a
čas na přímou práci
3.1.15. Realizace programů finanční gramotnosti na základních a středních
školách na území města Strakonice
THEIA – krizové centrum o. p. s. realizuje programy primární prevence již od
svého vzniku, tedy již čtrnáctým rokem. Věnujeme se jak nejmenším dětem
na základních školách, tak i dalším žákům po celou dobu základní školní
docházky až po studenty na středních školách. Téma finanční gramotnosti je
jedno z ústředních témat naší poradenské činnosti v rámci služby odborného
sociálního poradenství. Lektoři disponují nejen teoretickými, ale také značně
praktickými zkušenostmi s tímto tématem a ty pak do programů promítají.
Velký prostor dáváme praktickým příkladům vycházejícím z kazuistik, které
mají u dětí velký úspěch a dokážou jim konkrétně a poutavě vysvětlit
jednotlivá nemátat. Zmiňovaná témata mají formu besed, „chytáků“, diskuze
a kazuistik. Lektoři našich programů jsou ve všech případech kmenoví
zaměstnanci, kteří se s tématy setkávají často v poradnách. Obohacují tak
program o řadu praktických zkušeností a jsou schopni reagovat na dotazy.
Program se tak stává mnohem poutavější a živější. V programech využíváme
naše animovaná videa, které uvádějí jednotlivé modelové situace, které pak
s dětmi diskutujeme.
Forma poskytování: v jednotlivých školách (práce vždy s jednou třídou,
jedním kolektivem)
Kapacita služby: 70–140 programů za rok
Trvale
THEIA – krizové centrum o. p. s.
Město Strakonice, Jihočeský kraj, MŠMT, MV, ZŠ a SŠ, poskytovatelé
sociálních služeb v regionu (zejména pracující s dětmi)
děti na ZŠ a SŠ
2023
Kapacita služby: 70–140 programů za rok
280 000,- *)
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Předpokládané
finanční zdroje v
Kč
140 000,Účelová dotace ze
státního rozpočtu
40 000,Jihočeský kraj
16 000,Obec/obce
84 000,- **)
Příjmy od klientů
0,Předpokládané
investice celkem
Cílem je posilování finanční gramotnosti.
Výstupy

Měřitelnými výstupy jsou:
- počet realizovaných programů
- počet dětí, které se programů zúčastnily
- počet škol, na kterých byly programy realizovány
*) rozpočet je kalkulován na maximální kapacitu 140 programů
**) klienty jsou myšleny školy, kterým je účtována spoluúčast realizovaných programů
Název aktivity:

3.1.16. Slyšení hlasů Strakonice

Charakteristika
aktivity:

Jedná se o svépomocnou skupinu pro lidi, kteří mají zkušenost s neobvyklým
vnímáním reality. Skupinu navštěvují lidé, kteří mají zkušenost s duševním
onemocněním a jsou v péči psychiatrů, ale i ti, co v péči zdravotníků ani
sociálních služeb nejsou. Skupina je hlavní formou, ale probíhají i individuální
konzultace zejména po telefonu, výjimečně osobně. Skupina je facilitována
dvojící facilitátorů. Aktivita tak probíhá ambulantní i terénní formou. Skupina
je určena pro lidi z celého Jihočeského kraje.
1x z 14 dní osobně skupina, kdykoliv 24/7 individuálně po telefonu či osobně.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v
roce
ostatní
Zdůvodnění investic
Výstupy:

Slyšení hlasů, z.s.
Fokus-Písek, z-ú., pobočka Strakonice, psychiatrické ambulance, sociální
služby pro lidi s duševním onemocněním
Skupina i individuální konzultace je určena pro lidi s prožitou zkušeností se
slyšením hlasů nebo jiných neobvyklých vjemů
2023
neomezeně
30 000,-

10 000,- (dobrovolné příspěvky členů)
Provozní náklady, propagace, letáky, osvětová činnost, cestovné, odměny
facilitátorů……
Přijetí neobvyklých zkušeností, zmírnění potíží, které hlasy a neobvyklé vjemy
přinášejí do života. Práce s traumaty. Zamezení dekompenzace, snížení
hospitalizace. Založeno na principu svépomoci, respektu a rovnosti.
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Název aktivity:

3.1.17. Krizový byt (mimo registrovanou sociální službu)

Charakteristika
aktivity:

Není to sociální služba! Přesahová aktivita.
Popis aktivity; uveďte, zda se jedná o ambulantní či terénní službu
Problematika krizového bydlení je v kraji aktuálním tématem napříč ORP a
sociálními službami. Chybí rychlá, účinná a nízkoprahová služba pro osoby,
které se dostaly do akutní krize a řeší svou bytovou situaci. Cílem této
aktivity není zřízením krizového bytu podle zákona o sociálních službách
(finančně náročná služba), ale zřídit/zajistit prostory určené k bydlení
(jednopokojový byt), který bude sloužit osobám v krizi po nezbytně nutnou
dobu (max. 4 týdny) na to, aby se stabilizovali, našli rovnováhu a s podporou
sociálních služeb pracovali na řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Nejedná se o noclehárnu, azylový dům a neřeší to problematiku bydlení.
Realizace aktivity zařídí, že lidé v krizi nezůstanou na ulici, popřípadě u
násilného partnera či partnerky, popř. partneři mohou zůstat pohromadě,
získají krátkodobé ubytování bez ohledu na počet dětí, atd. To všechno bývají
bariéry při řešení akutních krizí spojených s bydlením. Konktrétně by to
mohlo vypadat tak, že město poskytne byt, popřípadě uvolní peníze na
komerční nájemní byt. V ideálním případě by Krajský úřad Jihočeského kraje
poskytl finance jako spoluúčast na energiích a službách.
Sociální služba, která bude potřebovat propůjčení bytu pro svého klienta,
zajistí pomoc a podporu při řešení situace, potravinou pomoc, zajistí
návaznou síť pomoci, může např. sestavit multidisciplinární tým, který bude
společně pracovat na řešení.

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic

Leden – prosinec, trvale
neuvedeno
Město, NNO, PČR, nemocnice,
Osoby v krizi
2023
neuvedeno
150 000,- (nájemné a energie)
150 000,0,100 000,50 000,80,-/noc, dítě 40,-/noc
0,30 000,Finance opravy a úpravy majetku.
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OPATŘENÍ 3.2. Volnočasové a vzdělávací aktivity
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 rizikového chování jedinců 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:
3.2.1. Udržení stávající činnosti mateřských center
3.2.2. Doučování dětí se špatným školním prospěchem v rámci CROSS NZDM PREVENT
3.2.3. Infocentrum pro seniory Strakonice
3.2.4. Česká maltézská pomoc

Název aktivity:

3.2.1. Udržení stávající činnosti mateřských center

Charakteristika
aktivity:

Aktivita je zaměřena na podporu udržení stávající činnosti mateřských
center, která na území ORP Strakonice fungují (Rodinné centrum Beruška
Strakonice, z.s., Malenický Maleček, Žirafa Volyně …) Mateřská centra
nabízejí bezpečné zázemí dětem, matkám, otcům, rodičům i prarodičům ke
sdílení, vzájemné podpoře a spolupráci.
trvale

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Mateřská centra ORP Strakonice
Obce ORP Strakonice
Rodiny s dětmi, občanské iniciativy,
3.2.2. Doučování dětí se špatným školním prospěchem v rámci CROSS NZDM
PREVENT
Projekt se přímo zaměřuje na doučování dětí, které jsou v rámci běžné školní
docházky dlouhodobě neúspěšné. Tedy propadají z jednoho či více předmětů
na ZŠ, popřípadě jim propadnutí bezprostředně hrozí. Doučování probíhá
individuálně a realizují jej externí učitelé. Doučování se odehrává v
prostorách NZDM, kde je k tomuto účelu vybavená učebna. V projektu
doučování hraje klíčovou roli spolupráce žáka, rodiny, učitele, eventuálně
další služby aktuálně pracující s rodinou. Cílem projektu je obnovit, popř.
budovat studijní návyky žáka. Motivovat rodinu k podpoře vzdělávání žáka.
Jedná se o ambulantní službu.
Trvale
PREVENT 99 z. ú.
OSPOD, Služby pro rodiny s dětmi PREVENT, Centrum podpory
pěstounských rodin PREVENT, základní školy
Děti a mládež dlouhodobě ohrožena školním neúspěchem ve věku od 12 let
2023
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Plánovaná kapacita
– počet hodin
doučování *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
Ostatní - Nadace
Předpokládané
investice celkem
v Kč

Počet doučovaných žáků: 20
Počet doučovaných hodin 300
97 000,-

0,0,47 000,0,50 000,0,-

Název aktivity:

3.2.3. Infocentrum pro seniory Strakonice

Charakteristika
aktivity:
Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Denní poradenská služba, pořádání akcí pro seniory a sportovních, kulturních
a edukačních aktivit.
Celoroční služba pro seniory od pondělí do pátku.

Název aktivity:

3.2.4. Česká maltézská pomoc

Charakteristika
aktivity:

Psychosociální pomoc – „Adopce seniorů“
Jedná se o pomoc lidem starým, osamělým, nemocným, upoutaným na
lůžko, žijících v Domovech pro seniory či doma. Probíhá formou společných
přátelských setkávání se s dobrovolníky – povídání si, doprovázení při
vycházkách, či jiných činnostech vyplňující volný čas.
Trvale

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Cílová skupina

Infocentrum pro seniory, Městské kulturní středisko Strakonice
Město Strakonice, Městské kulturní středisko, Šmidingerova knihovna,
Městský ústav sociálních služeb, Policie ČR, Městská policie.
senioři

Česká maltézská pomoc
Senioři

OPATŘENÍ 3.3. Udržení a rozvoj služeb v obcích
V obci Cehnice dobře funguje Klubu seniorů Cehnice, jeho aktivity je potřeba zachovat. V Malenicích je
záměrem využít pro výstavbu sociálních bytů prostory, na kterých dříve stávaly hospodářské budovy
fary.
AKTIVITY:
3.3.1. Klub seniorů Cehnice
3.3.2. Zřízení bydlení pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením a sociální bydlení pro potřebné
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3.3.3. Komunitní dům pro seniory Nihošovice (KoDuS)
3.3.4. SPAS Volyně, z.s.

Název aktivity:

3.3.1. Klub seniorů Cehnice

Charakteristika
aktivity:

Zapojení občanů do aktivního života a kulturního dění v obci.
Pravidelná setkávání, společné procházky a výlety. Cílem je předcházet u lidí
seniorského věku pocitu osamělosti a nepotřebnosti. Informace o dění v obci
v ČR i ve světě. Zpříjemňování svátků a tradic (Velikonoce, Posvícení,
Vánoce). Gratulace k svátku a k narozeninám, společné oslavy jubilantů.
Společné kondiční cvičení pro seniory, přednášky a rukodělné tvoření.
Trvalá aktivita

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Předpokládané
investice celkem
v Kč

Název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– ukazatel …. *

Obec Cehnice

senioři
2023
20 klientů
0,30 000,0,-

3.3.2. Zřízení bydlení pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a
sociální bydlení pro potřebné
Aktivita je zaměřena na vybudování nájemních bytů ve 4 bytových domech (4
byty/1 dům) pro seniory, osoby se zdravotním postižením a sociální bydlení
pro potřebné. Jedná se o 12 – 16 bytů s plochou do 50 m2. Byty budou
umístěny v jednopatrové budově s bezbariérovým přístupem. Pro budoucí
nájemníky bude dostupná terénní pečovatelská služba Oblastní charity
Strakonice.
2019 – 2020 – projektová příprava zdravotně-technické instalace = ZTI
(vodovod, kanalizace, plynovod,…); 2021 -2022 – výstavba ZTI, projektová
příprava bytových domů; 2022-2026 – výstavba bytových domů
Obec Malenice

Senioři, osoby se zdravotním postižením, sociální slabí
2023
ubytování pro 8-32 osob
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Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč
Zdůvodnění investic
Výstupy:

Zajištění bydlení pro seniory, osoby s handicapem a sociálně slabé občany.
12-16 bytů

Název aktivity:

3.3.3. Komunitní dům pro seniory Nihošovice (KoDuS)

Charakteristika
aktivity:

Jedná se o alternativu domova pro seniory. Komunitní bydlení je typem
nájemního bydlení se státem garantovaným nájmem, které přispívá
zachování a prodloužení nezávislosti a soběstačnosti seniorů, a umožňuje
život na principu sousedské výpomoci. Je určeno pro seniory, kteří nevlastní
žádnou nemovitost vhodnou k obývání, dům, byt či chatu. Minimální věk je
stanoven na 60 let, čistý měsíční příjem nesmí přesáhnout 1,0 násobek
průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné domácnosti nebo 1,2
násobek u dvoučlenné domácnosti.
Stavba kolaudována 29.1.2019

Časový
harmonogram:

20 000,-/bytová jednotka
Vlastní / Dotace SFPI
21 448 061,- /3 domy s bytovými jednotkami

20 000 000,-/3 domy s bytovými jednotkami
Měsíční nájem max. 4 000,-/bytová jednotka
44 000 000,-/3 domy s bytovými jednotkami

Název aktivity:

3.3.4. SPAS Volyně, z.s.

Charakteristika
aktivity:

Účelem spolku je organizování spolkové, zájmové, sociální, vzdělávací,
kulturní a sportovně-rekondiční činnosti seniorek a seniorů a zdravotně
postižených občanů všech věkových skupin v regionu Volyňska.
trvale

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

SPAS Volyně, z.s.
Státní orgány, orgány regionální i obecní správy a samosprávy, humanitární
organizace a církve, odborné pracoviště a zájmové sdružení lékařů,
pedagogů a psychologů
Senioři, osoby se zdravotním postižením
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PRIORITA 4 - VŠEOBECNÁ PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
OPATŘENÍ 4.1. Informovanost o dostupnosti sociálních služeb
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:
4.1.1. Aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb
4.1.2. Zajištění informovanosti obcí
Název aktivity:
4.1.1. Aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb
Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:

Aktivita je zaměřena na pravidelnou roční aktualizaci aktuálního přehledu
poskytovatelů sociálních služeb. Tato aktualizace bude prováděna
prostřednictvím členů pracovních skupin a partnerů. V rámci projektu
finančně podpořeného z OPZ zaměřeného na podporu komunitního
plánování sociálních služeb bude v roce 2019 vytvořen a distribuován
aktualizovaný katalog sociálních služeb. Adresář bude k dispozici i
v elektronické formě na stránkách www.sossumavsko.cz a
http://www.strakonice.eu/kpss.
trvale
SOS Šumavsko, z. ú.

Spolupracující
subjekty:

Obce, poskytovatelé sociálních služeb, odbor sociálních služeb Města
Strakonice

Název aktivity:

4.1.2. Zajištění informovanosti obcí

Charakteristika
aktivity:

Aktivita je zaměřena na zvýšení informovanosti obcí v oblasti problematiky
sociálních služeb, která je, jak vzešlo z dotazníkového šetření v roce 2018,
v široké míře pro samosprávy ORP Strakonice neatraktivní. V roce 2019
proběhla za tímto účelem akce „Představení poskytovatelů sociálních služeb
z ORP Strakonice“.
Tato aktivita bude prováděna prostřednictvím členů pracovních skupin a
partnerů v rámci procesu plánování sociálních služeb podpořeného z OPZ.
trvale

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:

SOS Šumavsko, z. ú.
Obce, poskytovatelé sociálních služeb, odbor sociálních služeb Města
Strakonice
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OPATŘENÍ 4.2. Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb
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.
AKTIVITY:
4.2.1. Dobrovolnictví
Název aktivity:
Charakteristika
aktivity:

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina
Plánovaná kapacita
– úvazky *
Předpokládané
roční provozní
náklady v Kč **
Předpokládané
finanční zdroje v Kč
Účelová dotace ze
státního rozpočtu
Jihočeský kraj
obec/obce
příjmy od klientů
ostatní
Předpokládané
investice celkem
v Kč

4.2.1. Dobrovolnictví
Cílem aktivity je podpora dobrovolnictví a zapojení veřejnosti do
dobrovolnických programů. PREVENT 99 z.ú. akreditoval v roce 2014 u
Ministerstva vnitra ČR Dobrovolnický program. Stal se tedy vysílající
organizací, která přijímá a školí dobrovolníky. Ti jsou zatím využívání pouze
ve vlastní prospěch organizace. Dobrovolnický program má omezený
rozpočet. Vysílání dobrovolníků do jiných organizací bude realizováno pouze
za předpokladu zajištění dostatečných finančních zdrojů.
Jedná se o terénní službu.
Trvale
PREVENT 99 z. ú.
Zařízení PREVENT 99 z. ú., případně jiné organizace
Klienti služeb PRENENT 99 z. ú., případně dalších organizací
2023
Počet odpracovaných hodin dobrovolníků: 150
Koordinátor dobrovolníků DPP: 50 hod. / rok
10 000,-

0,0,0,0,10 000,0,-
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OPATŘENÍ 4.3. Spolupráce a participace
Na Strakonicku se dobře rozběhl proces komunitního plánování, který je prostředkem k udržení a
rozvoji sociálních a doprovodných služeb. Tento proces se daří udržet. I nadále je potřeba zachovat
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).
V roce 2018 budou v rámci projektu podpořeného z OPZ ve spolupráci se SOS Šumavsko, z.ú.
vypracovány podrobné analýzy pro oblast sociálních služeb a následně zpracován Komunitní plán
sociálních služeb pro ORP Strakonice, který bude v souladu se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb pro Jihočeský kraj. 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:
4.3.1. Systém finanční podpory sociálních služeb z rozpočtu města Strakonice
4.3.2. Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb

Název aktivity:

4.3.1. Systém finanční podpory sociálních služeb z rozpočtu města Strakonice

Charakteristika
aktivity:

Cílem aktivity je vytvořit, od roku 2016, dotační program, podporující udržení
a rozvoj registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, vycházející z priorit
KPSS. Dotační program by měl být: proaktivní – motivující příjemce k získání
dalších finančních prostředků, - transparentní (s jasnými pravidly a postupy)
a podporující organizace s jasným finančním výhledem a stabilitou.
trvale

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:
Cílová skupina

Město Strakonice
--Poskytovatelé sociálních služeb, příjemci sociálních služeb

Název aktivity:

4.3.2. Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb

Charakteristika
aktivity:

Aktivita je zaměřena zejména na monitoring, informační aktivity a vzdělávací
aktivity prostřednictvím pokračování činnost řídící skupiny a pracovních
skupin v rámci procesu komunitního plánování ORP Strakonice. Řídící
skupina, popř. pracovní skupiny budou pracovat s intenzitou dle potřeby.
Díky projektu financovaného ze strany OPZ, zaměřeného na podporu
komunitního plánování na obecní úrovni se v roce 2019 budou intenzivně
scházet pracovní skupiny, které budou tvořit Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb pro SO ORP Strakonice. Pro efektivní nastavení pokrytí
sociálními službami na území Strakonicka, je třeba tento proces udržet živý.
Trvale

Časový
harmonogram:
Realizátor:
Spolupracující
subjekty:

SOS Šumavsko, z.ú.
Město Strakonice, obce ORP, poskytovatelé sociálních služeb
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