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Úvod 

 

V průběhu roku 2022 proběhl monitoring plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

ORP Vimperk za období 2020 – 2022. 

 

Monitoring je jednou z aktivit Komunitního plánování sociálních služeb pro ORP Vimperk“,  

kterou SOS Šumavsko ve spolupráci s Městem Vimperk realizuje.  

 

Způsob monitorování:  

 Vyhodnocení informací od organizací a obcí (weby, články v tisku atd.).   

 Osobní setkání a rozhovory se členy pracovních skupin, poskytovateli služeb, představiteli obcí. 

 Telefonická (e-mail) komunikace s poskytovateli sociálních a doprovodných služeb a dalšími 

subjekty (organizace, úřady, obce), zodpovědnými za plnění komunitního plánu 
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1 SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 
 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Číslo a název opatření: A.1.1. – Podpora pobytových služeb 

Z jaké priority vychází: 

 

PRIORITA 1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných pobytových 
zařízení ze strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk 
a Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.1.1.1. – podpora Domova pro seniory Stachy – Kůsov 

A.1.1.2. – Podpora Domu klidného stáří Pravětín 

A.1.1.3. – Podpora sociálních lůžek při zdravotnickém zařízení  

                 § 52 zákona č. 108/2006 Sb. 

A.1.1.4. – Podpora Domova pro osoby se zdravotním 
postižením  

A.1.1.5. - Domov pro seniory BH-Nemocnice Vimperk a.s.            

 

Název aktivity: 
 

A.1.1.1. – Podpora Domova pro seniory Stachy- Kůsov 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně 
poskytovaných služeb pro cílovou skupinu (informace 
v Analýze poskytovatelů sociálních služeb). 
 
 

Časový harmonogram: Služba poskytována nepřetržitě 24 hodin denně 
Realizátor: Domov pro seniory  

Stachy - Kůsov 
Spolupracující subjekty: Krajský úřad, MěÚ Vimperk, zdravotnická zařízení jihočeského 

kraje 
Cílová skupina  Senioři od 50 let věku 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 
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Název aktivity: 
 

A.1.1.2 - Podpora Domu klidného stáří Pravětín 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně 
poskytovaných služeb pro cílovou skupinu senioři a osoby se 
zdravotním postižením (popis je uveden v Analýze 
poskytovatelů SS). 
 
 

Časový harmonogram: trvale 
Realizátor: *Oblastní charita Vimperk 
Spolupracující subjekty: neuvedeno 
Cílová skupina  Senioři 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Název aktivity: 
 

A 1.1.3. Podpora sociálních lůžek při zdravotnickém zařízení 
dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb. 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je zachování pobytové služby včetně 
poskytovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osob, 
které se neobejdou bez pomoci další osoby do doby, než je jim 
zajištěna trvalá pomoc. 
 
 

Časový harmonogram: Nepřetržitě 
Realizátor: BH-Nemocnice Vimperk a.s. 
Spolupracující subjekty: Nemocnice, domovy seniorů, DOZP, domovy se zvláštním 

režimem, chráněné bydlení, pečovatelské služby 
Cílová skupina  Dospělé osoby starší 19-ti let, osoby s chronickým 

onemocněním 
Osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním 
postižením 
Osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením 
Osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným 
postižením 
Osoby, které potřebují částečnou nebo úplnou podporu jiné 
osoby při zajištění základních životních potřeb 
Senioři 
 

Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 
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Název aktivity: 
 

A.1.1.4. – Podpora Domova pro osoby se zdravotním 
                 postižením 
A.1.1.4.1. – Podpora domova pro osoby se zdravotním 
postižením Sociální pohoda,  o.p.s. 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je zachování pobytového zařízení včetně 
poskytovaných služeb pro cílovou skupinu (popis služby je 
uveden v Analýze poskytovatelů SS). 
 

Časový harmonogram: nepřetržitě 
Realizátor: Sociální pohoda, o.p.s. 
Spolupracující subjekty: neuvedeno 
Cílová skupina  Osoby s mentálním postižením 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Název aktivity: 
 

A.1.1.4. – Podpora Domova pro osoby se zdravotním 
                 postižením 
A.1.1.4.2. – Podpora domova pro osoby se zdravotním 
postižením BH-Nemocnice Vimperk, a.s. 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je zachování pobytové služby včetně 
poskytovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osob 
s chronickým onemocněním a osoby se zdravotním 
postižením. 
 
 

Časový harmonogram: nepřetržitě 
Realizátor: BH-Nemocnice Vimperk a.s. 
Spolupracující subjekty: Městské úřady, nemocnice, JčK,  
Cílová skupina   „Osoby s kombinovaným postižením“  

Sociální služba je určena osobám s kombinovaným postižením, 
u nichž není vyloučena krizová sociální situace, u kterých hrozí 
sociální vyloučení pro dosavadní životní návyky nebo způsob 
života, který by vedl ke konfliktu se společností, a které 
zejména pro svůj zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Sociální služba je určena osobám od 27 - 64 let,  
„Osoby s chronickým onemocněním“ 
„Osoby se zdravotním postižením“ 
Sociální služba je určena osobám od 18 let, které potřebují  
při zajištění životních potřeb pravidelnou pomoc jiné osoby 
 
 

Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 
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Název aktivity: 
 

A.1.1.5. - Domov pro seniory BH-Nemocnice Vimperk a.s. 

Charakteristika aktivity: Aktivita je určena pro osoby nad 65 let, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, zdravotního stavu, a jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
 
 

Časový harmonogram: nepřetržitě 
Realizátor: BH-Nemocnice Vimperk a.s. 
Spolupracující subjekty: Nemocnice, městské úřady, 
Cílová skupina  Senioři, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace způsobené 

věkem a neuspokojivým zdravotním stavem, potřebují 
částečnou nebo úplnou podporu jiné osoby při zajištění 
základních životních potřeb. 
Sociální služba je určena osobám od 65 let.  
 

Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

 
Číslo a název opatření: 
 

 
A.1.2. – Podpora pečovatelských služeb 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných pečovatelských 
služeb ze strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk 
a Jihočeského kraje. 
 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.1.2.1. – Podpora Pečovatelské služby – Oblastní charita 
Vimperk 
A.1.2.2. – Podpora Pečovatelské služby – Charita Malenice 
 
 

  
Název aktivity: 
 

A.1.2.1. – Podpora Pečovatelské služby – Oblastní charita 
Vimperk 
 

Charakteristika aktivity: Cílem je zachování a podpora pečovatelské služby. Služba je 
poskytována v domácnostech uživatelů ve Vimperku, Čkyni, 
Bohumilicích, Zálezlech, v Radhosticích, ve Staších, Zdíkově, 
Nicově, Vacově, Svaté Maří, v Šumavských Hošticích, v Buku, 
 v Žárovné a příslušných spádových obcích. 
 
Jedná se o terénní službu 



7 
 

Časový harmonogram: trvale 
Realizátor: *Oblastní charita Vimperk 
Spolupracující subjekty: obce ORP Vimperk 
Cílová skupina   
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Název aktivity: 
 

A.1.2.2. - Pečovatelská služba Charity Malenice 

Charakteristika aktivity: Poskytujeme terénní pečovatelské služby nejen v Malenicích, 
ale i v okolních obcích ve vzdálenosti do 15 km. Zajišťujeme 
péči v domácím prostředí uživatelů, především základní 
činnosti – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, pomoc . 
při zajištění chodu domácnosti. Dále pak zprostředkováváme 
kontakt se společenským prostředím - doprovod k lékaři,  
na úřady apod. Vzhledem k nedostatečné dostupnosti těchto 
institucí autobusovou či vlakovou dopravou v naší oblasti, 
zajistíme v rámci fakultativních činností i dovoz uživatele. Další 
fakultativní služby - dohled nad dospělou osobou 
v domácnosti, při pobytu venku, úklid a údržba pořádku kolem 
domu (např. odklizení sněhu, listí - v rozsahu nutném  
pro bezpečný pohyb uživatele). Služby jsou poskytovány 
v pracovní dny od 7. 30 do 16.00 (po domluvně ve výjimečných 
případech i v jiném časovém rozsahu).  
Celková předpokládaná kapacita služby je 40 uživatelů. 
 
Jedná se o terénní službu. 

Časový harmonogram: Trvale 
Realizátor: Charita Malenice 
Spolupracující subjekty: Obec Malenice, Obec Čkyně a další obecní úřady příslušných 

obcí, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb, lékaři, 
úřady práce apod. KIS Malenice, SPOMAL -  divadelní spolek 
Malenice, ZŠ a MŠ Malenice. 

Cílová skupina   
Výstupy: Auto 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

NE  – AKTIVITA NENÍ PLNĚNA  
OD 1.1.2021 CHARITA MALENICE SLOUČENA POD CHARITU 
STRAKONICE, KTERÁ NYNÍ TUTO SLUŽBU ZAJIŠŤUJE. 
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Číslo a název opatření: A.1.3. – Podpora sociální rehabilitace 
Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA  1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb 
ze strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a 
Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.1.3.1. – Podpora poskytování sociální rehabilitace 
v organizaci MESADA, z.s. 
A.1.3.2. - realizace sociální služby - SOCIÁLNÍ REHABILITACE –  
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. 

 

Název aktivity: 
 

A.1.3.1. – Podpora poskytování sociální rehabilitace 
v organizaci MESADA, z. s. 

Charakteristika aktivity: Posláním terénní sociální služby sociální rehabilitace je 
usilovat o začlenění dospělých osob se zdravotním 
postižením a chronickým onemocněním do společnosti 
poskytováním podpory k tomu, aby mohly žít běžným 
způsobem života jako jejich vrstevníci bez znevýhodnění. 
Služba je určena lidem se zdravotním postižením a 
chronickým onemocněním ve věku 16 - 64 let, kteří nemohou 
žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez 
znevýhodnění, protože jim k tomu chybějí potřebné 
dovednosti, a to nejméně v jedné z těchto oblastí: vedení 
domácnosti a péče o její členy, pracovních návyků a 
kompetencí, chování ve společenských situacích, využívání 
prostředků hromadné dopravy, trávení volného času podle 
svých představ a zájmů, vyřizování úředních záležitosti 
týkajících se jeho osoby, kontakt s blízkými osobami 
(například s kamarády, přáteli, sousedy). 
Cíle služby: 
1. Uživatel služby žije způsobem života běžným pro jeho 
vrstevníky bez znevýhodnění. 
To znamená, že: 
a) vede svou domácnost a pečuje o její členy, 
b) má dostatečné pracovní návyky, které mu umožňují 
zapojení do běžného života společnosti s ohledem na jeho 
zdravotní postižení, 
c) ví, jak se chovat v různých společenských situacích a tyto 
vědomosti uplatňuje v praxi, 
d) využívá prostředky hromadné dopravy, 
e) tráví volný čas podle svých představ a zájmů, 
f) vyřizuje úřední záležitosti týkající se jeho osoby, 
g) je v kontaktu s blízkými osobami (například s kamarády, 
přáteli, sousedy). 
2. Zvýší si úroveň dovedností k tomu potřebných. 
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Sociální rehabilitace je provozována převážně v okrese 
Prachatice, 80% uživatelů je z vimperského regionu. 
Služba je poskytována v rozsahu 15 hodin týdně sociálními 
pracovníky celkem na 0,42 úvazku, průměrně pro 7 uživatelů 
ročně. 

Časový harmonogram: 2020 – 2022/ trvale 
Realizátor: MESADA, z. s. 
Spolupracující subjekty: Sociální odbor MěÚ ve Vimperku, OSSZ, kontaktní pracoviště 

ÚP, poskytovatelé sociálních služeb 
Cílová skupina  Osoby se zdravotním postižením 
Výstupy: Zajištění kapacity služby v okrese Prachatice, především  

na Vimpersku, 0,42 úvazky pracovníků v přímé péči  
pro cílovou skupinu převážně osoby se zdravotním postižením 
v letech 2020 - 2022. 

Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

NE – AKTIVITA NENÍ PLNĚNA, ORGANIZACE MESADA 
UKONČILA VE VIMPERKU ČINNOST K 31.12.2020 

 

Název aktivity: 
 

A.1.3.2. - realizace sociální služby - SOCIÁLNÍ REHABILITACE - 
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: v rámci zákona o soc. službách v platném znění  
terénní forma služby 

Časový harmonogram: dle oprávněného požadavku uživatelů  
Realizátor: *Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.  
Spolupracující subjekty: --- 
Cílová skupina  Věková hranice osob je od 7 let. 

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby se zrakovým postižením 
(osoby s omezením zrakových funkcí bez dostatečně 
kompenzace). 
 
Další cílové skupiny: 
• osoby s kombinovaným postižením 
(osoby s omezením zrakových funkcí bez dostatečné 
kompenzace a dalším znevýhodněním, které přímo  
se zrakovými funkcemi nesouvisí, ale prohlubuje ho) 
 
• osoby se zdravotním postižením 
(osoby se zdravotním znevýhodněním, jehož následkem  
se mohou tyto osoby ocitnout v nepříznivé sociální situaci, 
zejména jsou závislí na pomoci jiné osoby) 
 
• osoby s jiným zdravotním postižením 
(osoby se specifickým znevýhodněním daným zdravotním 
stavem, který v interakci s přirozeným sociálním prostředím 
brání účinnému zapojení do společnosti) 
 
• senioři 
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osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu post-
produktivního věku, zejména s omezením zrakových funkcí) 

Výstupy: uspokojený uživatel 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Číslo a název opatření: 
 

A.1.4. – Podpora sociálně terapeutických dílen 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb 
ze strany Města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk  
a Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 
 

A.1.4.1. – Podpora sociálně terapeutických dílen ve Vimperku 
– Spolek Slunečnice 

 

Název aktivity: 
 

A.1.4.1. – Podpora sociálně terapeutických dílen  
ve Vimperku – Spolek Slunečnice 

Charakteristika aktivity: Cílem poskytované sociální služby je zabránit osobám se 
sníženou soběstačností sociálnímu vyloučení a umožnit jim 
začlenit se do společnosti a prostřednictvím nabytých 
pracovních a sociálních dovedností získat pocit užitečnosti a 
plnohodnotného života.  

Sociální služba je poskytována ambulantně v pracovní dny od 
7:00 do 16:00 hodin. 

Časový harmonogram: Trvale od 1.2.2015 
Realizátor: Spolek Slunečnice 
Spolupracující subjekty: Město a městský úřad Vimperk, Jihočeský kraj, SŠ a ZŠ 

Vimperk, Úřad práce, Svaz zdravotně postižených Vimperk, 
obce na území ORP Vimperk, praktičtí a odborní lékaři, 
Oblastní charita Vimperk, KIS Vimperk, MěKS Vimperk, 
Městská knihovna Vimperk 

Cílová skupina  Osoby s mentálním postižením (i osoby s poruchami 
autistického spektra), osoby se zdravotním postižením, 
osoby s kombinovaným postižením 
Věková kategorie klientů: od 15 do 65 let 

Výstupy: Nabídka činností zaměřených na nácvik dovedností  
pro zvládání péče o vlastní osobu, nácvik soběstačnosti a 
dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.  
Nabídka činností zaměřených na podporu při vytváření                        
a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 
pomocí pracovní terapie.  
Nabídka individuálních terapeutických programů 
(muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, taneční terapie, 
fyzioterapie, relaxace …) 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek  
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pro osobní hygienu  a poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy.  

Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

 
Číslo a název opatření: 
 

 
A.1.5. – Podpora služby raná péče 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA  1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb 
ze strany Města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk 
 a Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 
 

 
A.1.5.1. – Podpora služby raná péče na Vimpersku – 
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice 
A.1.5.2. - Raná péče - APLA Jižní Čechy, z.ú. 
A.1.5.3. - Raná péče – centrum ARPIDA, z.ú.   
A.1.5.4. – Sociální služby raná péče – Kaňka, o.p.s. 
A.1.5.5. - Podpora dostupnosti rané péče - I MY, o.p.s., 
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice  
 
 

 

Název aktivity: 
 

A.1.5.1. – Podpora služby raná péče na Vimpersku 

Charakteristika aktivity: Poskytování odborné pomoci a poradenství rodinám, které 
pečují o dítě s postižením či ohroženým vývojem. Provázení 
rodin v obtížné životní situace a usilování o to, aby mohly 
vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí. Služba je 
poskytována rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti 
zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního 
stavu od narození do sedmi let věku dítěte. 
Raná služba je poskytována terénní formou, tj. konzultacemi 
realizovanými poradci v místě bydliště rodiny. 
Bezplatná služba dále nabízí sociální poradenství, 
zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte, 
program stimulace zraku, poradenství k podpoře 
psychomotorického vývoje, doporučení a zapůjčení 
vhodných hraček a pomůcek, pomoc při vyhledávání a 
oslovení návazných služeb, semináře a přednášky pro rodiče. 
Více informací na www.ranapece.cz. 
 
Jedná se o terénní službu doplněnou případně ambulantní 
formou. 

Časový harmonogram: 1x za 4 týdny v rozsahu 2 hodiny. 
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Realizátor: Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice 
Spolupracující subjekty: Poskytovatelé rané péče pro další cílové skupiny, lékaři – 

pediatři, oftalmologové, neurologové, speciálně 
pedagogická centra a návazné služby 

Cílová skupina  Rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením a 
s dětmi s ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého 
zdravotního stavu 

Zdůvodnění investic neuvedeno 
Výstupy: Zachování služby rané péče – poskytnutí odborné pomoci a 

poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením či 
ohroženým vývojem, provázení rodin v obtížné životní 
situaci, usilování o možnost rodiny vychovávat dítě v jeho 
přirozeném prostředí. 

Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Název aktivity: 
 

A.1.5.2. - Raná péče - APLA Jižní Čechy, z.ú.  

Charakteristika aktivity: 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. 
Časový harmonogram: Trvale 
Realizátor: APLA Jižní Čechy, z.ú. 
Spolupracující subjekty: SPC České Budějovice 
Cílová skupina  Osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami 

autistického spektra 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022  

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Název aktivity: 
 

A.1.5.3. - Raná péče – centrum ARPIDA, z.ú.   
 

Charakteristika aktivity: Rané péče centra ARPIDA je soustava služeb a programů 
včasné odborné pomoci dětem ve věku 0-7 let s tělesným 
nebo kombinovaným postižením nebo s ohroženým vývojem 
a jejich rodinám žijícím na území Jihočeského kraje. Služba je 
zaměřena na podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho 
individuální specifické potřeby a usiluje o zlepšení kvality 
života dítěte a jeho rodiny. Cílem rané intervence je podpora 
a podněcování senzoricko-motorického, emocionálního, 
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sociálního a intelektuálního vývoje dítěte tak, aby se mohlo 
co možná nejsamostatněji aktivně zapojit do života 
společnosti. Služba je poskytována terénní formou přímo 
v rodině dítěte.  
 
 

Časový harmonogram: Trvale 
Realizátor: Arpida – centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 

postižením, z.ú. 
Spolupracující subjekty: neuvedeno 
Cílová skupina  Děti s tělesným nebo kombinovaným postižením a děti s 

ohroženým vývojem od narození do 7 let věku a jejich rodiny, 
které žijí na území Jihočeského kraje. 

Výstupy: Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů – 3. Jedná 
se o okamžitou kapacitu/klient=rodina. 

Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Název aktivity: 
 

A.1.5.4. – Sociální služby raná péče - Základní škola a 
Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 
– raná péče (§ 54) 

Charakteristika aktivity: Raná péče: forma ambulantní (konzultace v Centru Kaňka) a 
terénní (návštěvy v přirozeném prostředí dítěte). Sociální 
služba Raná péče je poskytována dětem od narození do 7 let, 
které mají zdravotní postižení nebo je jejich vývoj ohrožen 
v důsledku nepříznivé sociální situace, a jejich rodinám. 
Poskytujeme sociální poradenství, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, 
vzdělávací akce pro rodiny, konzultace s psychologem. 
Půjčujeme hračky, polohovací a rehabilitační pomůcky. 
Spolupracujeme se SPC při zařazení dětí do MŠ nebo ZŠ. 
 
 

Časový harmonogram: trvale 
Realizátor: Kaňka o.p.s. 
Spolupracující subjekty: Arpida, z.ú.,  Apla Jižní Čechy, z.ú., IMY, o.p.s., Středisko Rané 

péče Č. Budějovice 
Cílová skupina  Rodiny s dítětem nebo dětmi 
Výstupy: Zajištění služeb rané péče. 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 
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Název aktivity: 
 

A.1.5.5. - Podpora dostupnosti rané péče 

Charakteristika aktivity: Podpora udržení služby raná péče, která významně pomáhá 
rodinám 
dětí se zdravotním postižením nebo rodinám, ve kterých je 
vývoj dětí 
ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Podle zákona 
108/2006 Sb. obsahuje služba výchovné, vzdělávací a 
aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti. Součástí služby je také pomoc 
při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních 
záležitostí uživatelů. 
Na území správního obvodu ORP Vimperk nesídlí žádná 
organizace 
poskytující ranou péči. Službu zajišťují terénní formou 
poskytovatelé z jiných regionů, např.: 
Raná péče I MY jejímž zřizovatelem je I MY, o.p.s. – pro rodiny 
dětí s 
mentálním, tělesným, kombinovaným postižením,  
s poruchami 
autistického spektra, ohroženým nebo opožděným vývojem. 
Středisko rané péče SPRP České Budějovice – pro rodiny  
s dětmi 
s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání, 
Cílem je zachovat služby několika poskytovatelů, aby rodiny 
měly 
možnost vybrat si specifický typ služby vyhovující potřebám 
jejich 
dítěte. Služba je terénní. 

Časový harmonogram: Služba je poskytována od Po-Pá 8-18 hod 
Realizátor: I MY, o.p.s. 
Spolupracující subjekty: SPRP České Budějovice, Raná péče Čechy, Apla JČ, z.ú, 

Diakonie ČCE- středisko Rolnička 
Cílová skupina  Rodiny děti s mentálním, tělesným a kombinovaným 

postižením, s poruchami autistického spektra, s opožděným 
nebo ohroženým vývojem, od narození do 7 let věku 

Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 
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Číslo a název opatření: 
 

 
A.1.6. – Podpora sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 
 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA  1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora je podpora potřebných a dostupných 
sociálních služeb ze strany Města Vimperk, obcí na území 
ORP Vimperk a Jihočeského kraje 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 
 

 
A.1.6.1. – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením - APLA Jižní Čechy, z.ú. 
 

 

Název aktivity: 
 

A.1.6.1. - 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.   

Jedná se o ambulantní i terénní službu. 
Časový harmonogram: Trvale 
Realizátor: APLA Jižní Čechy, z.ú. 
Spolupracující subjekty: SPC České Budějovice 
Cílová skupina  Osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami 

autistického spektra  
Výstupy: Udržení či rozvoj dovedností klienta s poruchami 

autistického spektra, informované a podpořené pečující 
okolí. 

Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

 
Číslo a název opatření: 
 

 
A.1.7. – Podpora odlehčovací služby 
 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA  1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora je podpora potřebných a dostupných 
sociálních služeb ze strany Města Vimperk, obcí na území 
ORP Vimperk a Jihočeského kraje 
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Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 
 

A.1.7.1. - Odlehčovací služby - APLA Jižní Čechy, z.ú.  
A.1.7.2. – Odlehčovací služby - Hospic sv. Jana N. Neumanna, 
o.p.s 

 

Název aktivity: 
 

A.1.7.1. - Odlehčovací služby - APLA Jižní Čechy, z.ú.    

Charakteristika aktivity: 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. 

Časový harmonogram: Trvale 
Realizátor: APLA Jižní Čechy, z.ú. 
Spolupracující subjekty: - 
Cílová skupina  Osoby s jiným zdravotním postižením - s poruchami 

autistického spektra 
Výstupy: 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. 

Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Název aktivity: 
 

A.1.7.2. - Vznik a udržení terénní odlehčovací služby - Hospic 
sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.  

Charakteristika aktivity: TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Ve Vimperku dosud není 
dobře dostupná terénní odlehčovací služba, zejména se 
zaměřením na umírající a jejich blízké, včetně pomoci 
prostřednictvím půjčování speciálních pomůcek. Je určena 
pro krátkodobou pomoc klientovi a jeho rodině (obvykle 1 až 
3 měsíce), jehož zdravotní stav je stabilizovaný, ale rodina z 
objektivních důvodů nemůže po určitou omezenou dobu 
(nemoc, únava) dostatečně zajistit péči v domácím prostředí. 
Cílem je podpořit dosud pečující rodinu či blízké nemocného 
v čase umírání a v období zármutku. Vedle této skupiny 
klientů, nabízíme naši službu všem, kteří dlouhodobě pečují 
o svého blízkého v domácím prostředí a chtějí v jejich 
náročné péči pomoci formou odlehčení.  
Péče je a bude založena na individuálním přístupu ke 
každému klientovi a k jeho potřebám. 

Časový harmonogram: 2020 – 2022/ trvale 
Realizátor: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
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Spolupracující subjekty: neuvedeno 
Cílová skupina  Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením 
Výstupy: počet uživatelů 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

 

 
Číslo a název opatření: 
 

 
A.1.8. – Podpora tlumočnické služby 
 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA  1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora je podpora potřebných a dostupných 
sociálních služeb ze strany Města Vimperk, obcí na území ORP 
Vimperk a Jihočeského kraje 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 
 

 
A.1.8.1. – Tlumočnická služba – STŘEP, z.s.    

  

Název aktivity: 
 

A.1.8.1. - Tlumočnická služba – STŘEP, z.s. 

Charakteristika aktivity: Tlumočení z/do českého znakového jazyka pro neslyšící 
klienty. 
 

Časový harmonogram: Trvale 
Realizátor: STŘEP, z.s. 
Spolupracující subjekty: - 
Cílová skupina  - Osoby se sluchovým postižením užívající český znakový 

jazyk 
- 71 

Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 
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PRIORITA  2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

 

Číslo a název opatření: A.2.1. – Rozvoj pečovatelské služby 
Z jaké priority vychází: 
 

 
PRIORITA  2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
                          SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je poskytování sociálních služeb pro cílovou 
skupinu v oblastech, kde nejsou zajištěny nebo jsou zajištěny 
jen nedostatečně. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.2.1.1. -  Dostupnost pečovatelské služby v menších obcích na  
                 Vimpersku  

 

Název aktivity: 
 

A.2.1.1. – Dostupnost pečovatelské služby v menších obcích 
                 na Vimpersku 

Charakteristika aktivity: Jedná se o zajištění pečovatelských služeb i v odlehlých obcích 
na území ORP Vimpek ( Borová Lada…). Služba je poskytována 
v domácnostech uživatelů a je poskytována po celý rok včetně 
víkendů a svátků ve vymezeném čase v rozsahu běžné 
pracovní době (obvykle do 16 hodin), je poskytována i o 
víkendech a o svátcích, dle potřeby je možno službu 
poskytnout i mimo běžnou pracovní dobu (večer). 

Časový harmonogram: trvale 
Realizátor: Poskytovatelé sociálních služeb  
Spolupracující subjekty: Město Vimperk, obce na území ORP Vimperk 
Cílová skupina  Senioři, osoby se zdravotním pojištěním 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

 
Číslo a název opatření: 

 
A.2.2. – Rozvoj osobní asistence 

 
Z jaké priority vychází: 

 
PRIORITA  2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
                          SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je poskytování sociálních služeb pro cílovou 
skupinu v oblastech, kde nejsou zajištěny nebo jsou zajištěny 
jen nedostatečně. 
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Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.2.2.1. – Zjišťování potřebnosti osobní asistence a zřízení 
osobní asistence  

 

Název aktivity: 
 

A.2.2.1. – Zjišťování potřebnosti osobní asistence a zřízení 
osobní asistence 

Charakteristika aktivity: Zjišťování potřebnosti osobní asistence a zřízení osobní 
asistence pro osoby, které potřebují celodenní pomoc jiné 
fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu a jejichž 
potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské 
služby nebo rodiny.  

Časový harmonogram: trvale 
Realizátor: Poskytovatelé sociálních služeb 
Spolupracující subjekty: Město Vimperk a obce na území ORP Vimperk 
Cílová skupina   
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Číslo a název opatření: A.2.3. – Rozvoj služby denní stacionář pro osoby se 
zdravotním postižením 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 2 - ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Krátký popis opatření: Cílem je rozvoj poskytování sociálních služeb pro cílovou 
skupinu v oblastech, kde nejsou zajištěny nebo jen 
nedostatečně. 

 
Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.2.3.1. – Zřízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním 
postižením (mentálním či kombinovaným postižením) – 
aktivita zajištěna částečně službou sociálně terapeutické dílny, 
kterou zajišťuje Spolek Slunečnice 

Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Název aktivity: 
 

A.2.4.1. – Zřízení domova se zvláštním režimem ve Vimperku 
v areálu U Sloupů 

Charakteristika aktivity: Pobytová sociální služba. Cílem společnosti je vybudovat 
prosperující domov, poskytující profesionální péči seniorům 
trpícím různými formami demence. Domov bude soběstačný 
ve všech provozních oblastech. 
Služba sociální péče dle §50 zákona č. 180/2006 Sb., o 
sociálních službách. Služba zahrnuje poskytnutí ubytování, 
poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně 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. 



20 
 

Služba bude poskytována nepřetržitě (24 hodin denně 7 dní 
v týdnu). 

Časový harmonogram: Zahájení provozu 3. Q 2024 
Realizátor: PŘÍTOMNÁ MINULOST Vimperk s.r.o. – provozovatel 

PŘÍTOMNÁ BUDOUCNOST Vimperk s.r.o. – vlastník 
nemovitosti 

Spolupracující subjekty:  
Cílová skupina  Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického 

duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 
demencí a ostatní typy demencí, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu těchto onemocnění, jejíchž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. 

Výstupy: Zřízení pobytové sociální služby. 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

NE – AKTIVITA NENÍ PLNĚNA – předpokládané zřízení 
pobytové služby je plánován na rok 2024 
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PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKTIVITY 
 
 

Číslo a název opatření: 
 

A.3.1. – Podpora pečujících osob 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora pečujících osob na Vimpersku. 
Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.3.1.1. – Podpora pečujících osob – SOS Šumavsko, z.ú. 

 

Název aktivity: 
 

A.3.1.1. – 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 
poskytovateli, neformálními pečovateli a službami 
zaměstnanosti, a zvýšit informovanost pečujících osob o svých 
možnostech. 

Časový harmonogram: trvale 
Realizátor: SOS Šumavsko, z.ú., poskytovatelé sociálních služeb, NNO 
Spolupracující subjekty: NNO, poskytovatelé sociálních služeb, města, obce 
Cílová skupina  Neuvedeno 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Číslo a název opatření: 
 

 A.3.2. – Poradenství pro osoby se zrakovým postižením 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je poradenství pro osoby se zrakovým 
postižením na Vimpersku. 
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Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.3.2.1. – Poradenství pro osoby se zrakovým postižením – 
SONS, z.s. 
  

 

Název aktivity: 
 

A.3.2.1 – Poradenství pro osoby se zrakovým postižením – 
SONS, z.s. 

Charakteristika aktivity: Cílem opatření je poradenství pro osoby se zrakovým 
postižením na Vimpersku 

Časový harmonogram: trvale 
Realizátor: SONS, z.s. 
Spolupracující subjekty: ÚP Vimperk, Město Vimperk, spolek Slunečnice, Gymnázium 

Vimperk 
Cílová skupina  Neuvedeno 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

NE – AKTIVITA NENÍ PLNĚNA, ORGANIZACE SONS, z.s. 
ukončila svou činnost k 31.3.2020 

 

Číslo a název opatření: 
 

A.3.3. – Aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora aktivizačních služeb pro osoby se 
zrakovým postižením 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.3.3.1. – Aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením 
– SOSN, z.s. 

 

Název aktivity: 
 

A.3.3.1 – Aktivizační služby pro osoby se zrakovým 
postižením – SONS, z.s. 

Charakteristika aktivity: Služba je zaměřena na aktivizační služby pro klienty se 
zrakovým postižením formou tvůrčích dílen, exkurzí, seminářů 
atd. 

Časový harmonogram: trvale 
Realizátor: SONS, z.s. 
Spolupracující subjekty: ÚP Vimperk, Město Vimperk, spolek Slunečnice, Gymnázium 

Vimperk 
Cílová skupina  Neuvedeno 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

NE – AKTIVITA NENÍ PLNĚNA, ORGANIZACE SONS, z.s. 
ukončila svou činnost k 31.3. 2020 

 

Číslo a název opatření: 
 

A.3.4. – Podpora doprovodné služby Taxi pro seniory 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 
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Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora doprovodné služby Taxi pro seniory 
Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.3.4.1. – Doprovodná služba Taxi pro seniory 

 

Název aktivity: 
 

A.3.4.1. – Doprovodná služba Taxi pro seniory  

Charakteristika aktivity: Doprava seniorů a osob se zdravotním postižením za 
sociálními či zdravotními účely 
 

Časový harmonogram: 2020 - 2025 
Realizátor: Město Vimperk 
Spolupracující subjekty: Senioři 65+ a držitelé ZTP či ZTP/P 35+ 
Cílová skupina  Senioři 65+ a držitelé ZTP či ZTP/P 35+ 
Výstupy: Zvýšení mobility seniorů a osob se ZP 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Číslo a název opatření: 
 

A.3.5. – Podpora bydlení pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora bydlení pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.3.5.1. – Bydlení pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením  

 
 

Název aktivity: 
 

A.3.5.1. – Bydlení pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením  
 

Charakteristika aktivity: Byty zvláštního určení (bezbariérové, malometrážní) a byty 
pro starobní a invalidní důchodce, pro osoby se zdravotním 
postižením 

Časový harmonogram: trvale 
Realizátor: Město Vimperk a obce na území ORP Vimperk 
Spolupracující subjekty: Poskytovatelé sociálních služeb 
Cílová skupina  Senioři a osoby se zdravotním postižením 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Číslo a název opatření: 
 

A.3.6. – Podpora tísňové péče pro seniory a OZP 

Z jaké priority vychází: DOPROVODNÉ AKTIVITY 
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Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora tísňové péče pro seniory a OZP 
Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

A.3.6.1. – Podpora tísňové péče pro seniory a OZP – Anděl 
strážný, z.ú 

 

Název aktivity: 
 

A.3.6.1. Poskytnutí kvalitní tísňové péče pro seniory a OZP 

Charakteristika aktivity: Anděl Strážný, z. ú. je registrovaná sociální služba – tísňové 
péče. Působnost služby je celorepubliková. Služba je 
poskytována od roku 2011 v roce 2014 proběhla registrace.  
 

Časový harmonogram: Víceletý  
Realizátor: Anděl Strážný, zapsaný ústav ID: 8384795 
Spolupracující subjekty:  
Cílová skupina  Senioři, osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 
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2 OSOBY V KRIZI 
 

  

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
 

Číslo a název opatření: B.1.1. – Podpora terénních programů 
Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Krátký popis opatření:  Cílem je podpora potřebných a dostupných terénních programů 
ze strany města Vimperk a obcí i Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

B.1.1.1. – Podpora registrované služby Jihočeský streetwork 
B.1.1.2. – Podpora registrované služby Terénní programy – 
ROZKOŠ bez RIZIKA 
B.1.1.3 – Podpora registrované služby Most naděje 
B.1.1.4. - Rozvoj služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním 
onemocněním - Fokus-Písek, z.ú. 
 

 

Název aktivity: 
 

B.1.1.1. – Podpora registrované služby Jihočeský streetwork 

Charakteristika aktivity: Zachování registrované sociální služby pro osoby závislé a 
závislostmi ohrožené a osoby komerčně zneužívané (popis 
služby v Analýze poskytovatelů SS.) 
Jihočeský streetwork Prevent působí na území Jihočeského 
kraje, kde prostřednictvím terénní sociální práce (tj. probíhá v 
přirozeném prostřední – ulice, veřejná prostranství, bary, 
squaty, byty …) vyhledává a kontaktuje osoby závislé a 
závislostmi ohrožené s cílem snižovat rizika jejich způsobu 
života a chránit veřejné zdraví. Pracovníci aktivně vyhledávají a 
kontaktují osoby z cílové skupiny, představují službu, předávají 
informace o rizicích užívání drog, rizikového způsobu života a 
možnostech, jak tato rizika snížit.  
Problémoví uživatelé drog (uživatelé pervitinu, opiátů a injekční 
uživatelé) nevyužívají jen výměnný program. Často jsou 
v obtížné sociální situaci, mají problémy se zákonem, 
nezaměstnaností, financemi, bydlením apod. Pracovníci se snaží 
jejich sociální situaci mapovat a motivovat je k řešení. 
 
Jedná se o terénní službu 
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Časový harmonogram: Terénní práce je realizována v průběhu celého roku, pravidelně 
vždy dvojicí terénních pracovníků.  Lokalita je navštěvována 2 x 
týdně v rozsahu 5,5 hodin přímé práce týdně. 

Realizátor: PREVENT 99 z.ú.  
Spolupracující subjekty: Město Vimperk, Rozkoš bez Rizika  
Cílová skupina  Osoby závislé a závislostmi ohrožené  
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Název aktivity: 
 

B.1.1.2. – Podpora registrované služby Terénní programy – 
ROZKOŠ bez RIZIKA 

Charakteristika aktivity: Terénní program R-R funguje v ORP Vimperk 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, pouliční, 
internetovou), poskytuje online a offline poradenství v rámci 
internetové poradny. 
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 
činnosti a připomínkování legislativy v oblasti prostituce. R-R je 
organizace s celostátní působností. 
 
 

Časový harmonogram: trvale 
Realizátor: ROZKOŠ bez RIZIKA 
Spolupracující subjekty: Poskytovatel: Jihočeský kraj, města a obce, NNO, zdravotnická 

zařízení, KHS 
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. 
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Výstupy: Ochrana veřejného zdraví, zlepšovat postavení sexuálních 
pracovnic a snižovat rizika, která s sebou práce v sexbyznysu 
přináší. 

Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Název aktivity: 
 

B.1.1.3. – Podpora registrované služby Most naděje 

Charakteristika aktivity: Zachování registrované služby pro osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 
Služba je poskytována jednotlivcům i rodinám, se zaměřením na 
základní práva a povinnosti, základní poradenství v oblasti 
zaměstnání, bydlení, péče o děti, dluhů. Služba je anonymní a 
bezplatná. Jedná se o službu terénní, která je poskytována 
převážně v přirozeném prostředí klientů. 
 

Časový harmonogram: 2020 – 2022/ trvale 
Realizátor: *Farní charita Prachatice 
Spolupracující subjekty: NNO, obce, ostatní instituce 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Název aktivity: 

 

B.1.1.4. - Rozvoj služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním 
onemocněním - Fokus-Písek, z.ú. 

Charakteristika aktivity: Cílovou skupinou služby jsou lidé s duševním onemocněním (18 
– 80 let) a jejich rodiny. 

Tato sociální služba je rozdělena na ambulantní a terénní 
sociální rehabilitaci, jejichž cílem je návrat do běžného života. 

Terénní sociální rehabilitace je zajišťována v přirozeném 
prostředí klienta. K tomuto účelu má organizace k dispozici 
osobní automobil. 

Ambulantní sociální rehabilitace je poskytována v prostorách 
organizace a jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé 
nebo krizové sociální situaci.  

Cílem sociální rehabilitace je podpora, pomoc a úspěšná 
resocializace klienta. Jedná se o konkrétní pomoc lidem v 
nepříznivé nebo akutní sociální situaci, kterou neumějí vyřešit 
vlastními silami, protože jim v tom brání jejich duševní 
onemocnění. Klienti využívají možnosti sociálního poradenství i 
s ohledem na své konkrétní potřeby a potíže, zejména v oblasti 
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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: 2020 – 2022/ trvale 

Realizátor: Fokus – Písek,z.ú. 

Spolupracující subjekty: Místní ambulantní lékaři a psychiatři, Psychiatrická nemocnice 
Písek, Psychiatrická léčebna Lnáře, sociální odbor MÚ, probační 
a mediační služba, místní organizace v pomáhajících profesích  

Cílová skupina  Cílovou skupinou naší organizace jsou lidé se zkušeností s 
duševním onemocněním a jejich rodinní příslušníci, blízcí a 
sociální okolí. Pracujeme s okruhy.  

 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 

Výstupy: 10 klientů v pravidelné péči 

Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Číslo a název opatření: B.1.2. – Podpora služby krizová pomoc 
 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze 
strany města Vimperk a obcí i Jihočeského kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 
 
 

B.1.2.1. – Podpora krizové pomoci Nexus 
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Název aktivity: 
 

B.1.2.1. – Podpora krizové pomoci Nexus 

Charakteristika aktivity: Cílem je zachování, podpora a rozvoj služby krizové pomoci na 
území ORP Vimperk. Popis služby je uveden v Analýze 
poskytovatelů SS. 
 
ambulantní a terénní forma 

Časový harmonogram:  
Realizátor: *Oblastní charita Vimperk 
Spolupracující subjekty:  
Cílová skupina  Osoby v krizi 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

 

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

 

Číslo a název opatření: B.2.1. – Rozvoj služby odborné sociální poradenství 
Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Krátký popis opatření: Cílem je rozvoj poskytování sociálních služeb pro osoby v krizi 
v oblastech, kde nejsou dostatečně zajištěny nebo jen 
nedostatečně. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

B.2.1.1. – Zřízení Občanské poradny ve Vimperku – Krebul, o.p.s. 

 

Název aktivity: 
 

B.2.1.1. – Zřízení Občanské poradny ve Vimperku – KreBul, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: Občanská poradna Vimperk je detašovaným pracovištěm 
Občanské poradny Prachatice. Poskytuje služby odborného 
sociálního poradenství dle §37 zákona 108/2006 Sb. Občanská 
poradna je registrovanou sociální službou, nabízející odborné 
poradenství občanů, kteří se ocitli v nepříznivé situaci. Jedná se 
o poradenství: dluhová problematika, poradenství v náročných 
životních situacích, pracovní vztahy, bydlení, majetkoprávní 
vztahy apod. Poradenství je poskytováno bezplatně, 
ambulantně. Od srpna 2018 držitel akreditace Ministerstva 
spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení 
(zatím jediný poskytovatel v ORP Vimperk).   
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Časový harmonogram: Od 1.9.2015 (Pracovní doba středa: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00 
hodin) 

Realizátor: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, IČ 285 53 268 
Spolupracující subjekty: NNO, obce 
Cílová skupina   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy  
 oběti domácího násilí  
 oběti trestné činnosti  
 osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro 

výkon ústavní péče  

 osoby v krizi  
 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
 rodiny s dítětem/dětmi  
 senioři  

  
Věková kategorie klientů:  

 od 15 let věku  

Kapacita: 10 uživatelů/den 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Číslo a název opatření: B.2.2. – Podpora centra duševního zdraví Strakonice při 
Fokusu Písek, z.ú. 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Krátký popis opatření: Cílem je podporovat centra duševního zdraví  
Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

B.2.2.1.- Centrum duševního zdraví Strakonice při Fokusu Písek, 
z.ú. 
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Název aktivity: 
 

B.2.2.1.- Centrum duševního zdraví Strakonice při Fokusu Písek, 
z.ú. 

Charakteristika aktivity: Pokrytí regionu komunitní zdravotně-sociální službou, kterou 
poskytuje multidisciplinární tým složený z psychiatra, 
psychologa, zdravotních sester a sociálních pracovníků. Služba 
je poskytována ambulantní i terénní formou. 
 

Časový harmonogram: 2020 – 2022/ trvale 
Realizátor: Fokus –Písek, z.ú. 
Spolupracující subjekty: Psychiatrická léčebna Lnáře, Psychiatrická nemocnice Písek, 

Psychiatrická nemocnice Dobřany, místní ambulantní 
psychiatři, sociální odbor MÚ 

Cílová skupina  Cílovou skupinou projektu 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 70, kde 

GAF kde je klinický nástroj pro celkové posouzení aktuální 
úrovně zneschopnění) 

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

 
Výstupy: 10 klientů v opakované péči sociálního pracovníka 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Číslo a název opatření: B.2.3. – Podpora intervenčního centra pro osoby ohrožené 
domácím násilím   

Z jaké priority vychází: 

 

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
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Krátký popis opatření: Cílem je podporovat centra duševního zdraví  

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

B.2.3.1.- Podpora intervenčního centra pro osoby ohrožené 
domácím násilím, Diecézní charita České Budějovice 

 

Název aktivity: 
 

B.2.3.1.- Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím, Diecézní charita České Budějovice  

Charakteristika aktivity: Intervenční centrum poskytuje radu či pomoc v oblasti 
domácího násilí a následného pronásledování. Je 
specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena 
na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu 
(bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, 
sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména v 
souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného 
obydlí. Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení 
krizových situací ohrožených osob vzniklých na základě 
domácího násilí a o navrácení osob do běžného života.  
Mezi základní činnosti Intervenčního centra dle zákona patří:  
1. sociálně terapeutické činnosti (krizová intervence)  
2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí (sociálně-právní poradenství, 
právní poradenství).  
Intervenční centrum uživatelům služby poskytuje sociálně 
právní poradenství, právní poradenství, krizovou intervenci 
(stabilizace psychického stavu), sestavení bezpečnostního plánu 
a zprostředkování dalších služeb ohrožené osobě.  
Služba je poskytována formou osobních, telefonických či 
emailových konzultací.  
Služba Intervenčního centra je poskytována ambulantní a 
terénní formou (může být poskytnut také 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 doba ambulantní formy hlavního pracoviště i 
detašovaných pracovišť: 
pondělí:  
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9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 - pracoviště Strakonice 13:00 - 18:00 
- pracoviště Č. Budějovice 
úterý:  
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00-pracoviště Č. Budějovice 
9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 - pracoviště Tábor 
středa:  
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00-pracoviště Č. Budějovice 
9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 - pracoviště Tábor - pro objednané  
čtvrtek:  
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00-pracoviště Č. Budějovice 
pátek:  
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00-pracoviště Č. Budějovice (pouze pro 
objednané) 
Provozní doba terénní formy poskytování:  
pondělí: 13:00 - 18:00 
úterý: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
pátek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 - (pouze pro objednané) 

Časový harmonogram: 2020 – 2022 / trvale 
Realizátor: Diecézní charita České Budějovice 
Spolupracující subjekty: Poskytovatelé jiných sociálních služeb (azylové domy, poradny, 

krizová centra, terénní programy), orgány sociálně právní 
ochrany dětí, odbory sociálních věcí, obce, Policie České 
republiky a obecní policie, okresní soud, okresní státní 
zastupitelství, Probační a mediační služba ČR, jakož i ostatní 
orgány veřejné správy, zdravotnická zařízení, úřady práce. 

Cílová skupina  Osobám od 16ti 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 

- Osoby ohrožené domácím násilím bez vykázání násilné 
osoby ze společného obydlí v rámci celého Jihočeského 
kraje 

- Lidem z okolí ohrožené osoby, které se chtějí poradit o 
možnostech řešení situace 

Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 
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PRIORITA 3  -  DOPROVODNÉ AKTIVITY 
 
 

Číslo a název opatření: B.3.1. – Udržení nebo získání schopnosti a dovednosti pro 
začlenění do společnosti 
 

Z jaké priority vychází: PRIORITA 3  -  DOPROVODNÉ AKTIVITY 
Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora osob sociálně vyloučených nebo 

ohrožených sociálním vyloučením. 
Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

B.3.1.1. – Obecně prospěšné práce - Probační a mediační služba 
Prachatice 
 

 

Název aktivity: 
 

B.3.1.1. – Obecně prospěšné práce - Probační a mediační služba 
Prachatice 
 

Charakteristika aktivity: Město Vimperk svým občanům umožňuje výkon trestu obecně 
prospěšných prací.  Poskytuje místo výkonu trestu u dvou 
městských organizací Městských lesů Vimperk a Městských 
služeb Vimperk. Zajišťuje evidenci vykonaných hodin trestu a 
komunikaci s PMS Prachatice, resp. soudem.  Tuto aktivitu 
poskytuje zvláště pro obtížně zaměstnatelné a nepřizpůsobivé 
občany, kteří takový trest od soudu   dostali. Dále poskytuje 
místo výkonu trestu OPP občanům s malou sociální kompetencí, 
nízkou kvalifikací, bez pracovních zkušeností. Tím, že město 
umožňuje výkon trestu OPP umožňuje svým občanům výkon 
trestu v místě bydliště.   Rovněž poskytuje ve svých zařízeních 
místo výkonu společensky prospěšné práce mladistvýma dětem 
v rámci soudem uložené povinnosti odpracovat společensky 
prospěšnou činnost. 
 
 

Časový harmonogram: Průběžně 
Realizátor: Městský úřad Vimperk 
Spolupracující subjekty: Středisko PMS Prachatice 
Cílová skupina  Osoby odsouzené k výkonu trestu OPP 
Výstupy: Vykonaný trest OPP 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Číslo a název opatření: 
 

B.3.2. – Podpora prevence 

Z jaké priority vychází: 
 

PRIORITA 3  -  DOPROVODNÉ AKTIVITY 
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Krátký popis opatření: Cílem je podpora potřebných a dostupných sociálních služeb ze 
strany města Vimperk, obcí na území ORP Vimperk a Jihočeského 
kraje. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

B.3.2.1. – Podpora primární prevence Phénix - Portus Prachatice, 
o.p.s. 

 

Název aktivity: 
 

B.3.2.1. – Podpora primární prevence Phénix - Portus 
Prachatice, o.p.s. 

Charakteristika aktivity: Popis realizace: 
Prostřednictvím zařízení „Primární prevence Phénix“ 
(certifikováno MŠMT) jsou realizovány aktivity zaměřené na 
specifickou primární prevenci rizikového chování u žáků 
základních a studentů středních škol v lokalitách Prachaticko a 
Vimpersko. Tyto aktivity jsou uskutečňovány formou 
interaktivních programů, během nichž žáci nejen stroze sedí a 
poslouchají, ale sami jsou hlavními aktéry daného bloku. 
Předpokládané přínosy: 

1) Plošná informovanost 
- zvýšení informovanosti nejen o legálních a 

ilegálních látkách a jejich účincích u dětí a 
mládeže, ale i o ostatních formách rizikového 
chování 

- osvojení si žádoucích sociálních dovedností a 
návyků 

2) Specificky indukovaná prevence 
- specifická práce s vybranými skupinami na 

základě screeningu prevalence užívání OPL a 
problematických kolektivů 

posílení pozitivního chování a odmítání všech forem 
sebedestrukce. 
 
Jedná se o terénní službu. 

Časový harmonogram: Školní rok, přes hlavní prázdniny probíhá evaluace programů 
Realizátor: Portus Prachatice, o.p.s. 
Spolupracující subjekty: Ostatní projekty Portus Prachatice, o.p.s. 
Cílová skupina  Žáci a studenti na ZŠ a SŠ 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 
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3  RODINY S DĚTMI 
 

 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

 

Číslo a název opatření: C.1.1. – podpora sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Z jaké priority vychází: Priorita 1. – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUĚB 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je fungování ambulantní případně terénní 
služby pro děti ze sociálně málo podnětného prostředí. Cílem 
služby je podpora rodin, aby se naučily řešit problémy 
samostatně vlastními silami – předcházení sociálnímu 
vyloučení rodin cílové skupiny. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

C.1.1.1. – Podpora registrované služby sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi  
C.1.1.2. – Podpora krizového centra pro děti a rodinu 
v Jihočeském kraji, z.ú. 

 

Název aktivity: 
 

C.1.1.1. – Podpora registrované služby Služba pro rodiny  
s dětmi 

Charakteristika aktivity: Zachování registrované služby Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi (popis v Analýze poskytovatelů SS). 
 
ambulantní a terénní služba 

Časový harmonogram: neuvedeno 
Realizátor: *Oblastní charita Vimperk 
Spolupracující subjekty: Město Vimperk 
Cílová skupina  neuvedeno 
Výstupy: neuvedeno 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Název aktivity: 
 

C.1.1.2. – Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském 
kraji -Krizová pomoc 

Charakteristika aktivity: Nejčastěji řešenými nepříznivými sociálními situacemi  
u uživatelů Krizového centra jsou: osobní krize, vztahová 
krize, rozvodová problematika, ztráta blízké osoby, ztráta 
zaměstnání, spory o děti, sebepoškozování dětí a 
mladistvých, poruchy příjmu potravy u dětí a mladistvých, 
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výchovné problémy, šikana, domácí násilí, trestné činy, 
syndrom týraného dítěte, psychosomatické obtíže, syndrom 
zavrženého rodiče, a další.  V roce 2018 využilo 
poskytovaných sociálních služeb Krizového centra 462 
uživatelů. Celkem se uskutečnilo 1067 kontaktů 
(jednotlivých návštěv osob bez ohledu na délku konzultace). 

Časový harmonogram: Ambulantní služba: pondělí a úterý od 8:00 do 16:00 hodin, 
ve středu od 8:00 do 18:00 hodin a ve čtvrtek a pátek od 8:00 
do 14:00 hodin.  
Terénní služba: středa od 8,00 do 12:00 hodin, nebo dle 
potřeb klienta. 

Realizátor: Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. 
Spolupracující subjekty: OSPOD, Opatrovnické soudy, psychologové a psychiatři Jčk, 

dětská psychiatrická léčebna Opařany, ZDVOP, OSPOD Jčk, 
organizace Jčk s podobným zaměřením (Porceta, Arkáda, 
Temperi, Portus….) 

Cílová skupina  Osoby v krizi, děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti 
trestné činnosti, rodiny s dítětem/dětmi 

Výstupy: Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi. 
 
Krizové centrum je registrovaným poskytovatelem sociální 
služby krizové pomoci a současně je pověřené k výkonu 
sociálně-právní ochrany. Proto jsou zaměstnanci Krizového 
centra v každodenním telefonickém a emailovém styku 
s jednotlivými pracovišti OSPOD a soudců rozhodujících 
v opatrovnických řízení. Pracovníci Krizového centra 
pravidelně navštěvují klíčové pracovníky OSPODů i osobně, 
dále jsou realizována hromadná setkání Krizového centra, 
OSPODů, opatrovnických soudů. V úzkém kontaktu jsme 
také s ordinacemi klinických psychologů, pedopsychiatrů a 
s psychiatrickým oddělením Nemocnice České Budějovice, 
s psychiatrickými léčebnami Opařany a Dobřany. V rámci 
následné služby o uživatele jsme v kontaktu s Dětským 
diagnostickým ústavem Homole. Z výše uvedených zdrojů 
jsou zjišťovány údaje o potřebnosti sociální služby Krizová 
pomoc. 
 

Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 
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PRIORITA 2 – DOPROVODNÉ AKTIVITY 
 

 

Číslo a název opatření: C.2.1. – Prevence sociálně patologických jevů nebo 
zmírňování jejich dopadů na děti a mládež 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora a rozvoj aktivit, které vedou 
k prevenci sociálně patologických jevů nebo zmírňování 
jejich dopadů na děti a mládež 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

C.2.1.1. – Letní tábor pro děti z rodin ohrožených sociálním 
vyloučením 

 

Název aktivity: 
 

C.2.1.1. – Letní tábor pro děti z rodin ohrožených sociálním 
vyloučením 

Charakteristika aktivity: Hlavní náplní letního tábora jsou volnočasové a zájmové 
aktivity, např. sportovní aktivity jako vybíjená, přehazovaná, 
fotbal a jiné míčové hry, hry v lese a v přírodě, výlet, ukázky 
Horské služby, hasičů, policie, různé dovednostní a 
vědomostní soutěže) a vyžití, společenské hry, ping pong, 
výtvarné a pracovní činnosti, besedy na různá témata, 
sportovní činnosti, soutěže, koupání v Lipně apod.  
Účastníci letního tábora budou vybíráni ve spolupráci se 
školskými zařízeními, Centrem pro rodinu Oblastní charity 
ve Vimperku a odborem sociálních věcí a zdravotnictví při 
MěÚ Vimperk. Základním záměrem tábora je snaha 
poskytnout dětem zkušenost se smysluplným trávením 
volného času, ale i ochranu dětí před rozvíjejícím a 
prohlubováním se nežádoucích sociálních jevů a patologií 
souvisejících s prostředím, z kterého na tábor přicházejí a 
kde jsou ohroženy sociálním vyloučením. Dále je snaha 
odhalit rizika, se kterými se zmiňované děti potýkají (např. 
špatný školní prospěch, nuda, nezájem o konkrétní aktivity, 
záškoláctví, frustrace, vztahové problémy, rodinné 
problémy, kouření, alkohol, experiment s drogami, 
gamblerství, promiskuita, nezaměstnanost, násilí v rodině, 
šikana, problémy se zákonem) a nabídnout možná řešení. 
Přínos tábora ve vztahu k zúčastněným dětem tedy spočívá 
zejména v tom, že dětem bude touto cestou ukázána 
možnost, jakými způsoby lze trávit volný čas, a to jak 
individuálně, tak v kolektivu. Zároveň je cílem tábora rozšířit 
kulturně sociální povědomí dětí a pocit sounáležitosti 
k současné společnosti. 
 
Nejedná se o sociální službu. 
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Časový harmonogram: týden o letních prázdninách 
Realizátor: Město Vimperk 
Spolupracující subjekty: základní školy, Oblastní charita Vimperk 
Cílová skupina  Děti ve věku od 6 do 15 let 

 
 

Výstupy: Zajištění volnočasových aktivit v době letního tábora pro 
děti 

Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 
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4 NÁRODNOSTÍ A ETNICKÉ MENŠINY 
 

 

PRIORITA 1 – PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
Přesah do pracovní skupiny Osoby v krizi, PRIORITA  1 - PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 

 

Přesah do pracovní skupiny Rodina a volný čas PRIORITA  1 - PODPORA SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 
 

PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
Přesah do pracovní skupiny Osoby v krizi, PRIORITA  2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 

 

Přesah do pracovní skupiny Rodina a volný čas, PRIORITA 2 – ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU 

POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 

PRIORITA 3 – DOPROVODNÉ AKTIVITY 
 
 

Číslo a název opatření: D.3.1. – Podpora sociálního začleňování 
Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: K sociálnímu vyloučení dochází především v oblasti bydlení a 
zaměstnání. Opatření má za cíl omezování rizikových lokalit a 
sociálního vyloučení. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

D.3.1.1. – Asistenti prevence kriminality 

 
Název aktivity: 
 

D.3.1.1. – Asistenti prevence kriminality 

Charakteristika aktivity: Asistenti prevence kriminality budou svojí činností dozírat ve 
vytipovaných problémových částech města na jevy související 
s pocitem bezpečí, které jsou způsobovány shromažďováním, 
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migrací a posedáváním problémových občanů, zejména z řad 
romské komunity. Dále budou dohlížet na pohyb dětí, které se 
vracejí ze škol a využívají dětská hřiště v problémových 
lokalitách. Asistenti prevence kriminality budou vytvářet 
komunikační most mezi komunitou a majoritní společností. 
Zároveň budou nápomocni státním orgánům a organizacím 
zřizovaným městem v naplňování jejich poslání související 
s výchovou dětí. 
 
Uveďte, zda se jedná o ambulantní či terénní službu 

Časový harmonogram: 2020 - 2022 
Realizátor: Město Vimperk 
Spolupracující subjekty: Charita, ÚP, Policie ČR, Odbor soc. věcí MÚ Vimperk, školy a 

školky  
Cílová skupina   
Zdůvodnění investic Mzda, školení, vystrojení 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 
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5  PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 

Jedná se o témata, která vycházejí z jednání pracovních skupin, ale nedotýkají se pouze jedné 

konkrétní pracovní skupiny zaměřené na určitou skupinu obyvatelstva. Jedná se o témata, 

která se dotýkají širší skupiny obyvatelstva. Z tohoto důvodu byla těmto tématům věnována 

samostatná kapitola. 

 

Priority, opatření a aktivity 

Priority a opatření průřezových témat 

Priorita 3 – Doprovodné aktivity  -    E.3.1. – Zlepšení informovanosti 

-  E. 3.2. – Koordinace sociálních služeb 

 

Číslo a název opatření: E.3.1. – Zlepšení informovanosti 
Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Opatření řeší nízkou informovanost o sociálních službách 
v regionu ORP Vimperk. Ke zvýšení informovanosti o sociálních 
službách a jejích poskytovatelích slouží vytvoření, aktualizace a 
distribuce katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných 
služeb. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

E.3.1.1. – Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a 
doprovodných služeb a jeho uveřejnění. 

 

Název aktivity: 
 

E.3.1.1.– Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a 
doprovodných služeb 

Charakteristika aktivity: Na vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných 
sociálních služeb bude navazovat jeho každoroční aktualizace. 
OSVZ Městského úřadu Vimperk bude sledovat změny týkající 
se poskytovatelů sociálních služeb a podá jedenkrát ročně na 
základě zjištěných změn podnět k aktualizaci katalogu. 
Aktualizace se bude týkat zjištěných změn u současných 
poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, případně 
informací o nových poskytovatelích sociálních služeb v regionu. 
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Aktualizace katalogu je nutná vzhledem k zajištění dostupnosti 
aktuálních informací o sociálních a doprovodných službách pro 
občany a další subjekty v ORP Vimperk. 
Aktualizace má za cíl udržení míry informovanosti o sociálních a 
doprovodných službách v regionu. 
U příležitosti každoroční aktualizace katalogu bude vydána 
tisková zpráva o aktualizaci. Tisková zpráva bude vydána ve 
Vimperských novinách a bude zveřejněna na webu města, 
rovněž bude rozeslána obcím v ORP Vimperk k uveřejnění na 
webu. 
Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb bude 
umístěn rovněž na webových stránkách města a zde budou 
průběžně zaznamenávány zjištěné změny. Na základě rozsahu 
zjištěných změn pak řídící skupina komunitního plánování 
rozhodne o vydání nové verze katalogu i v tištěné podobě. 

Časový harmonogram: 2020 - 2022 
Realizátor: Město Vimperk - OSVZ 
Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních služeb 
Cílová skupina  Uživatelé sociálních služeb 
Výstupy: Aktualizovaný katalog v tištěné podobě 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

Číslo a název opatření: 
 

E.3.2. – Koordinace sociálních služeb 

Z jaké priority vychází: 
 

DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Krátký popis opatření: Cílem opatření je podpora koncepčního rozvoje sociálních 
služeb na území ORP Vimperk. 

Aktivity, které vedou 
k naplnění opatření: 

E.3.2.1.– Pravidelná setkávání Komise prevence /podle § 122 
zákona č. 128/2000 Sb./ 

 

Název aktivity: 
 

E.3.2.1.– Pravidelná setkávání Komise prevence /podle § 122 
zákona č. 128/2000 Sb./ 

Charakteristika aktivity: Komise je poradním orgánem městské rady v oblasti prevence 
kriminality, sociální patologie a bezpečnostní situace ve 
městě. 
 
Cíle působení komise prevence jsou: 

 Koordinovat práci a vytvářet prostředí aktivní 
spolupráce subjektů, které působí na poli primární, 
sekundární a terciální prevence sociálně patologických 
jevů dětí, mládeže i dospělých ve městě. 
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 Monitorovat a mapovat aktuální situaci výskytu těchto 
jevů i působení subjektů ve městě a okolí a zpracovávat 
analýzu těchto situací. 

 Průběžně vyhledávat rizikové skupiny, jedince i lokality 
a navrhovat opatření k zabránění trestné činnosti a 
vzniku sociálně patologických jevů. 

 Navrhnout komplexní program prevence kriminality ve 
městě a účinně spolupracovat při jeho naplňování se 
všemi subjekty, pravidelně vyhodnocovat projekty 
programu, včetně činností jednotlivých institucí 
působících v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů ve městě. 

 Předkládat návrhy konkrétních projektů na řešení 
zásadních a dlouhodobých úkolů v oblasti prevence 
patologických jevů, vyhledávat nové subjekty 
poskytující sociální služby v oblasti sociálně 
patologických jevů a podporovat jejich činnost. 

 Posuzovat a k realizaci doporučovat dílčí projekty 
jednotlivých subjektů a podílet se na jejich realizaci. 

Informovat o projednávaných tématech a navrhovaných 
aktivitách. 
 
Nejedná se o sociální službu. 
 

Časový harmonogram: 2020 - 2022 
Realizátor: Město Vimperk – Městská policie Vimperk 
Spolupracující subjekty: Charita, ÚP, Policie ČR, Odbor soc. věcí MěÚ Vimperk, školy a 

školky 
Cílová skupina  Děti, mládež 
Výstupy: zápisy z jednání 
Monitoring plnění 
k 31.5.2022 

ANO – AKTIVITA JE PLNĚNA 

 

*Pozn. V průběhu let 2020 – 2022 došlo ke změně názvu poskytovatelů sociálních služeb: 

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. = TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s. 

Oblastní charita Vimperk a Farní charita Prachatice sloučeny v jednu organizaci = Charita Vimperk  

Od 1.1.2023 nový název poskytovatele - Charita Prachatice - Vimperk 


